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บรรณาธิการแถลง

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

บทเรียนจากคดีในแพทยสภา
แพทย์เป็นช่างซ่อมสุขภาพ โดยใช้ศิลปะ ประยุกต์ศาสตร์การแพทย์ อันเป็น
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับความใส่ใจ ความเอื้ออาทร น�าสุขภาพที่ดี
สู่มวลมนุษยชาติ ในอดีตการอุทิศตนของแพทย์ได้รับการยกย่องอย่างใหญ่หลวง
ปั จ จุ บั น แม้ วิ ช าชี พ แพทย์ จ ะได้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ มากที่ สุ ด ในสั ง คม แต่ โ ลกได้
เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ รอบด้าน ท�าให้แพทย์ประสบกับแรงกดดันจากวิกฤต
ศรัทธา ตามมาด้วยการฟ้องร้อง ร้องเรียน
บก. ขอเสนอข้อแนะน�ำแก่เพื่อนสมำชิกแพทยสภำจำกบทเรียนคดีในแพทยสภำเพื่อรับมือกับโลก
ที่เปลี่ยนแปลงดังนี้ค่ะ
๑. ตำมให้ทันควำมรู้ กำรฟ้องร้องส่วนใหญ่เป็นเรื่องมำตรฐำนกำรรักษำพยำบำล ควำมรู้ทำงกำรแพทย์
ที่เคยเปลี่ยนแปลงแค่ ๒ เท่ำทุก ๕๐ ปี แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมำกทุก ๗๓ วัน เวชปฏิบัติของแพทย์
จึงต้องอ้ำงอิงได้ เป็นสำกล หลักกำรส�ำคัญของกำรรักษำพยำบำลคือ Do no harm
๒. ดูแลใกล้ชิด คดีฟ้องร้องที่มีไม่ขำดคือแพทย์ไม่มำดูแลคนไข้ แม้เทคโนโลยีจะก้ำวไกล ควำมรู้พื้นฐำน
จำกกำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย ส่งตรวจห้องปฏิบัติกำรพื้นฐำน ต้องแม่นย�ำ แพทย์ต้องใส่ใจคนไข้ ตรวจ
ติดตำมอำกำรทำงคลินิกอย่ำงใกล้ชิด
๓. ผิดพลำดรีบ แก้ ไข แพทย์ ควรเรี ย นรู ้ ควำมผิ ดพลำดทั้ งจำกประสบกำรณ์ ข องตนเองและผู ้ อื่ น
แม้ผิดพลำดเป็นครู แต่ไม่ควรผิดซ�้ำ ๆ เกิดแล้วควรตรวจจับได้ แก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว
๔. อธิบำยให้ชัดแจ้ง ญำติและคนไข้มักฟ้องว่ำหมอไม่ท�ำอะไรให้แก่คนไข้ที่ดูแล ควรอธิบำยให้เข้ำใจ
เรื่องกำรวินิจฉัยหรือสงสัยว่ำเป็นอะไร วำงแผนท�ำอะไร ผลกำรตรวจเป็นอย่ำงไร มีทำงเลือกรักษำอย่ำงไร
ผลข้ำงเคียงคืออะไร พยำกรณ์โรคอย่ำงไร
๕. แสดงควำมรับผิดชอบ แพทย์ที่ญำติและคนไข้ไม่ฟ้องคือผู้มีเมตตำ ให้ก�ำลังใจ ดูแลคนไข้ดุจญำติมิตร
เสียสละประโยชน์ส่วนตัว รับผิดชอบควำมเสียหำยจำกกำรรักษำหำกเกิดขึ้น
๖. ส่งมอบผู้เชี่ยวชำญ อย่ำท�ำในสิ่งที่ไม่รู้ ไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจ ไม่ช�ำนำญ ไม่เคยท�ำ ควรปรึกษำ หรือส่งต่อ
คนไข้ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชำญในโรคนั้น ๆ ดูแลรักษำ
๗. วำงแผนงำนที่เร่งด่วน แพทย์ต้องถือว่ำคนไข้ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตนมีควำมส�ำคัญที่สุด
มีคดีฟ้องร้องหลำยคดีที่แพทย์ท�ำงำนอื่น ท�ำธุระอื่น พยำบำลตำมแล้วไม่มำขณะคนไข้อำกำรหนัก
๘. ไม่ควรประณำมใคร คดีที่คนไข้ฟ้องแพทย์ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะแพทย์ทับถมให้ร้ำยกัน
๙. อย่ำหวังแต่ได้อย่ำงเดียว กำรเรียกร้องค่ำดูแลพิเศษของแพทย์มักตำมด้วยควำมคำดหวังสูงจำกคนไข้
และญำติ อย่ำให้กำรตัดสินใจกำรรักษำพยำบำลเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ท่ีได้รับ เพรำะสุดท้ำยในหลำยคดี
แพทย์จะสูญเสียเงินทองและชื่อเสียงมำกกว่ำเงินที่ได้รับ
๑๐. ยึดเหนี่ยวคุณธรรม ไม่มีอำภรณ์ใดที่แพทย์สวมใส่แล้วจะสง่ำงำมเท่ำ...ไม่มีเกรำะป้องกันใด ๆ ที่จะ
ปกป้องแพทย์ให้พ้นจำกทุกข์ภัยทั้งปวงเท่ำ... “อำภรณ์และเกรำะแห่งคุณธรรม”
บก. ขอมอบบทความนีแ้ ด่แพทย์ทกุ ท่านและโดยเฉพาะแพทย์ใหม่ทเี่ พิง่ เริม่ ปฏิบตั งิ าน ขอให้ทกุ ท่าน
ประสบความสุขความเจริญ เป็นแพทย์ที่เก่ง ดี มีความสุข สมความปรารถนาทุกประการ
ด้วยควำมรักและปรำรถนำดี
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (chanwalee@srisukho.com)
บก.หมำยเหตุ
เรื่องน่าสนใจในฉบั
บ แพทยสภำ

หนา
บรรณำธิกำรแถลง
สำรจำกนำยกแพทยสภำ
สำรจำกเลขำธิกำรแพทยสภำ
สำรจำกที่ปรึกษำแพทยสภำ
ปูชนียำจำรย์
ข้อคิดข้อเตือนใจ
หมอกับกฎหมำย
เสียงจำกสมำชิก
Global Medicine
ข่ำว-กิจกรรมแพทยสภำ
แวดวงสังคมแพทย์-ปธพ.
โตะข่ำวแพทยสภำ
แพทยสภำสัญจร
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ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขำ
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ
นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
บรรณาธิการอ�านวยการ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�ำนำจ กุสลำนันท์

บรรณาธิการ
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
กองบรรณาธิการ
รศ. นพ.ภำคภูมิ สุปิยพันธุ์
นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์
รศ. นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ
นพ.สุชำติ เลำบริพัตร
น.ท. นพ.ธนำธิป ศุภประดิษฐ์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

นำงพลอยรัตน์ พวงชมภู
นำงสำวกรองแก้ว พรหมะวัน
พิสูจน์อักษร
พญ.นันทิยำ ตัณฑชุณห์
เจ้าของ
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ
ที่อยู่ : อำคำร ๖ ชั้น ๗
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๘๖
โทรสำร ๐ ๒๕๙๑ ๘๖๑๔-๕
E-mail add. : prtmc.tmc@gmail.com
Website : www.tmc.or.th

สารจากนายกแพทยสภา

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ จากนี้เป็นต้นไป ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาในระหว่างการเป็นนักศึกษาแพทย์จะถูกน�ามาบูรณาการ
และประยุกต์ ใช้เพื่อช่วยบรรเทาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติต่าง ๆ ของผู้ป่วย
สิ่งที่ใคร่ฝากไว้เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้พึงระลึกเสมอเมื่อเข้าสู่วิชาชีพแพทย์คือ
๗. คุณธรรม จริยธรรม จ�ำต้องคูข่ นำนไปกับคุณภำพของ
กำรรักษำพยำบำลตลอดเวลำ
๘. กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรรักษำโรค
และกำรฟน ฟูสภำพ ล้วนมีควำมส�ำคัญในระบบกำรดูแลสุขภำพ
ของประเทศ
ขอให้สมำชิกแพทยสภำใหม่ทุกท่ำนประสบควำมส�ำเร็จ
ทั้งในด้ำนกำรงำนและชีวิตครอบครัว มีควำมสุขกับกำรด�ำรง
วิชำชีพแพทย์ สำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่อย่ำงสมดุล ทั้งในเรื่อง
กำรงำน เรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว และเรื่องสังคม
ในท้ำยที่สุดนี้ ขออัญเชิญพระบรมรำโชวำทในพระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร อนุปริญญำบัตร และประกำศนียบัตรแก่นกั ศึกษำ
มหำวิ ท ยำลั ย แพทยศำสตร์ ณ หอประชุ ม รำชแพทยำลั ย
โรงพยำบำลศิริรำช วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๔๙๗ ดังนี้
“ในสวนนักศึกษาซึง่ ไดสาํ เร็จหลักสูตรแลวนัน้ ขาพเจา
ก็มคี วามยินดีดว ยในผลสําเร็จของทาน ขอเตือนสักหนอยวา
ในการที่จะดําเนินวิชาอันมีเกียรติของทานนั้น นอกจาก
ที่จะตองพยายามปฏิบัติใหถูกตองตามหลักที่ไดศึกษามา
ตามควรแกอนามัยของผูปวยเจ็บแลว ทานควรมีจิตใจสูง
ประกอบด ว ยความเมตตากรุ ณ าแก เ พื่ อ นมนุ ษ ย ใ ห ม าก
ไมควรมีความเห็นแกตนเปนที่ตั้ง ถาทานปฏิบัติไดดังนี้
ยอมจะสงเสริมเกียรติและความนับถือซึง่ ควรแกวชิ าชีพของ
ทานและจะเปนทางเพิม่ พูนเกียรติคณ
ุ ของตัวทานเองยิง่ ขึน้ ”

๑. โรคหรือควำมเจ็บป่วยต่ำง ๆ มีแนวโน้มจะซับซ้อน
มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เชื้อจุลชีพหลำกหลำยชนิดมีพัฒนำกำร
ไปสู่กำรดื้อยำหรือกำรปรับตัวให้คงสภำพในสภำพแวดล้อม
ที่แต่เดิมไม่สำมำรถคงสภำพอยู่ได้ ส่วนโรคที่ไม่ติดต่อ (Noncommunicable diseases) ก็รุนแรงและกำรรักษำพยำบำล
ยุ่งยำกมำกขึ้น
๒. เทคโนโลยี ด ้ ำ นกำรแพทย์ ก ำรสำธำรณสุ ข
มีพัฒนำกำรไปอย่ำงรวดเร็วและสำมำรถช่วยให้กำรรักษำ
พยำบำลมีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
๓. เทคโนโลยีดำ้ นกำรสือ่ สำรพัฒนำไปถึงจุดทีก่ ำรเรียนรู้
สำมำรถกระท�ำได้ในแทบทุกพื้นที่และแทบทุกเวลำ
๔. ควำมคำดหวังของผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่
งบประมำณด้ ำ นกำรแพทย์ก ำรสำธำรณสุข มัก ไม่ส ำมำรถ
รองรับควำมคำดหวังที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำว
๕. ระบบกำรบริกำรสุขภำพที่ดีต้องมีควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำงบุคลำกรในหลำกหลำยวิชำชีพ (อำทิ แพทย์ พยำบำล
นักกำยภำพบ�ำบัด) รวมทั้งผู้ป่วย ญำติผู้ป่วย และบุคคล
ในสังคมรอบตัวผู้ป่วย
๖. มำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญในกำรลดปัญหำกำรฟ้องร้องทำงกำรรักษำพยำบำล
เช่นเดียวกับควำมจริงใจต่อผูป้ ว่ ยและญำติ รวมถึงกำรให้เกียรติ
ทั้งผู้ร่วมงำน ผู้ป่วย และญำติ
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นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์

การแพทย์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
รั ฐ บาลโดยกระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายเรื่ อ งความปลอดภั ย ของผู ้ ป ่ ว ยและบุ ค ลากร
ทางสาธารณสุขหรือที่เรียกว่า 2P safety : Patient and Personnel Safety ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ
เรื่องหนึ่ง คือ การผลักดันให้มีระบบ National Reporting and Learning System กรณีเกิดอุบัติการณ์
ไม่พึงประสงค์หรือ Incident Report ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นเพื่อการเรียนรู้และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ�้ำ
ซึ่งเป็นหลักส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ รวมถึง
แพทย์ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น�ำของทีมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภาทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้
การแพทย์ ไทยมีคุณภาพหมายถึงการรักษาดูแลได้มาตรฐาน ผู้ใช้บริการพึงพอใจและปลอดภัย
ส�ำหรับน้อง ๆ แพทย์เพิ่มพูนทักษะหรือแพทย์ใช้ทุนปี ๑
ขณะนี้ อ ยู ่ ใ นช่ ว งไตรมาสสุ ด ท้ า ยที่ จ ะครบตามเกณฑ์ ท่ี จ ะผ่ า น
การรับรองการเพิม่ พูนทักษะ ซึง่ เมือ่ ผ่านแล้วน้อง ๆ ก็จะเป็นแพทย์
ซึง่ สามารถให้การรักษาได้ทกุ ด้านของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยไม่มีข้อจ�ำกัด (หากท�ำได้) ในฐานะแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป
(General Practitioner) ด้วยกระแสความนิยมด้านการเสริมสวย
ด้วยวิชาการแพทย์ และแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเสริมสวยนี้
ยังไม่มกี ำ� หนดเป็นหลักสูตรโดยแพทยสภา จึงเกิดการหาทางศึกษา
เพิม่ เติมด้วยตนเองจากการเข้าฝึกอบรมซึง่ มีทงั้ ในและต่างประเทศ
จบแล้วก็สามารถเปิดคลินิกให้การรักษาได้
บางคนมีทักษะด้านการท�ำหัตถการต่าง ๆ ดีก็สามารถรักษา
ได้ผลดีและประสบความส�ำเร็จคือผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจและ
ปลอดภัย ทว่าบางส่วนผ่านการฝึกอบรมมาโดยยังไม่มปี ระสบการณ์
เพียงพอ แต่อาศัยโฆษณาผ่านการรีวิวหรือจัดฉากว่าเป็นผู้ผ่าน
ประสบการณ์มาก่อนให้คำ� แนะน�ำว่าคลินกิ แห่งนีผ้ า่ ตัดเสริมเต้านม
สวยจนมีคนหลงเชือ่ ไปใช้บริการจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากประสบการณ์
ในการผ่าตัดเต้านมยังไม่เพียงพอจึงเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นจ�ำนวน
มาก เช่น แผลมีเลือดคั่ง แผลติดเชื้อ
ความจริงทางการแพทย์ยอมรับว่าภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ นี้
เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่การจะบอกว่าได้มาตรฐานหรือไม่
จะต้องน�ำสถิติของการบริการต่าง ๆ ว่าพบอุบัติการณ์มากน้อย
เพียงใด ตัวอย่างความเสีย่ งในประเด็นนีก้ ค็ อื มาตรฐานความรูค้ วาม
สามารถของแพทย์ที่รักษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งการ
เปิดคลินกิ หรือสถานพยาบาลอยูใ่ นความควบคุมของกองการสถาน
พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ทว่าด้วยจ�ำนวนเจ้าหน้าที่มีจ�ำกัดแต่คลินิกหรือสถานพยาบาล
มีจำ� นวนมาก การตรวจตราจึงกระท�ำได้ยาก คลินกิ ทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
เหล่านีจ้ งึ ยังคงเปิดให้บริการประชาชนได้ แนวทางทีค่ วรด�ำเนินการ
ต่อไปในส่วนของแพทย์ต้องขอความร่วมมือก่อนที่จะให้การรักษา
ควรแน่ใจว่าตนเองมีความรู้ความสามารถในด้านนั้นอย่างเพียงพอ

หรือไม่ อย่าได้หวังเพียงรายได้เฉพาะหน้าแต่มีความเสี่ยงที่จะถูก
ฟ้องร้อง หรือต้องจ่ายค่าชดเชยจ�ำนวนมาก นอกจากนั้นมาตรฐาน
ของสถานพยาบาลด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านเครือ่ งมือต่าง ๆ
ก�ำหนดว่าต้องมีอย่างไร ดังนั้นน้อง ๆ ที่คิดจะเปิดคลินิกพึงศึกษา
ข้ อ มู ล และด� ำ เนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู้ป ่วย
โดยตัวแพทย์เองก็ไม่เสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่ถูกกฎหมาย
อีกลักษณะหนึง่ ของความเสีย่ งทีน่ อ้ ง ๆ แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป
ในระหว่างรอศึกษาต่อด้านต่าง ๆ หรือแม้ในระหว่างที่ศึกษาต่อ
เห็นแก่ค่าตอบแทนที่ได้มาโดยไม่ต้องออกแรง เพียงให้ผู้ที่แอบอ้าง
ว่าเป็นแพทย์โดยอาศัยคลุกคลีหรือช่วยผ่าตัดเป็นผู้ช่วยแพทย์และ
มัน่ ใจว่าตนเองท�ำได้ดงั เช่นทีเ่ กิดเหตุสาวประเภท ๒ ไปเสริมเต้านม
ปรากฏว่ า กระท� ำ โดยผู ้ ที่ ไ ม่ ใช่ แ พทย์ แ ละเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น
เซาะผ่านชัน้ กล้ามเนือ้ เข้าทรวงอกเกิดลมรัว่ ในช่องปอดจนเสียชีวติ
จากค�ำสัมภาษณ์กลับไม่สะทกสะท้านว่าท�ำผิด ยังคิดว่าไม่ใช่จาก
การกระท�ำของตน การผ่าตัดเป็นเรือ่ งเล็กน้อยไม่ทำ� ให้เป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้
ทัง้ หมดนีเ้ กิดจากความไม่รู้ เป็นสิง่ ทีจ่ ะเป็นอันตรายต่อสังคม
อย่างมาก คนเหล่านีจ้ ะขอใช้ใบอนุญาตของน้อง ๆ แพทย์เวชปฏิบตั ิ
ทั่วไปในการขอเป็นผู้ด�ำเนินการสถานพยาบาล หรือเป็นแพทย์
ผูร้ กั ษา แต่ความจริงเป็นตนเองซึง่ ไม่ใช่แพทย์รกั ษาแทน ซึง่ หากเกิด
ปัญหาแพทย์ผู้ด�ำเนินการสถานพยาบาลต้องรับผิดตามพระราช
บัญญัตสิ ถานพยาบาลและอันตรายทีเ่ กิดแก่ผปู้ ว่ ย ลักษณะความผิดนี้
ก็คอื การยอมเป็นหมอแขวนป้าย คือ ใช้ชอื่ แพทย์แต่ไม่ตอ้ งให้แพทย์
ไปตรวจ ให้บริการทางการแพทย์ดว้ ยตนเองซึง่ ไม่ใช่แพทย์ ปัญหานี้
มีอยู่พอสมควรจากข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานดูแลเรือ่ งนี้
จึงขอฝากถึงน้อง ๆ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในเรื่องต่าง ๆ
เหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยด�ำเนินการต่าง ๆ
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
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ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ความปลอดภัยจากการท�ำงานของแพทย์
เป็นที่ทราบกันดีว่าแพทย์ที่ดีนอกจากมีความรู้แล้วยังต้องมีจริยธรรม มีความเมตตากรุณา เสียสละเพื่อ
ผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งแต่แพทย์จะต้องดูแลตนเองและครอบครัวด้วย เพราะถ้าเรา
เสียชีวิตหรือมีปัญหาเราก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ บนเครื่องบินเขาจะเน้นเสมอว่าให้ใส่ออกซิเจนให้แก่ตัวเรา
ก่อนจึงค่อยใส่ให้เด็ก UNICEF เคยโฆษณาในวารสารต่างประเทศเน้นให้บริจาคเงินให้แก่จักษุแพทย์ เพื่อไปผ่าตัดตาให้
คนที่มีปัญหาทางสายตา อย่าน�ำเงินไปบริจาคให้แก่คนที่มีปัญหาทางสายตาโดยตรง เพราะการให้เงินแก่ผู้ป่วยเป็นการแก้
ที่ปลายเหตุ
ใส่พัดลมดูดอากาศออก ท�ำให้เชื้อวนอยู่ในห้อง นอกจากนี้เชื้อที่
ติดต่อทางเลือด เช่น เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี ล้วนแล้วแต่มี
โอกาสติดบุคลากรทางการแพทย์ได้จากการท�ำหัตถการต่างๆ
รัฐบาลควรมีระบบประกันความปลอดภัยให้บคุ ลากรทางการแพทย์
จากการปฏิบตั งิ านและระบบคัดกรองผูป้ ว่ ยเพือ่ ป้องกันโรคระบาด
เมื่อมียาใหม่หรือเครื่องมือใหม่บางครั้งยังไม่ทราบอันตรายจาก
การใช้ ท�ำให้เป็นอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์เพราะระบบ
การป้องกันยังไม่ดีพอ แพทย์ที่ท�ำงานเกี่ยวกับการใช้รังสีหลายคน
ตายด้วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว แพทย์ทผี่ สมยาเคมีบำ� บัดหลายคน
ได้ รั บ ผลกระทบจากยาเนื่ อ งจากในระยะแรกไม่ ท ราบว่ า เป็ น
อันตราย
๔. ในระยะหลังมีข่าวแพทย์ถูกผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยท�ำร้าย
ร่างกายเนื่องจากไม่พอใจการรักษา บางคนยืนชี้หน้าด่าแพทย์
และพยาบาล หรือมาถ่ายภาพลงสื่อทางสังคมอย่างไม่เป็นธรรม
ทางโรงพยาบาลจะต้องมีขบวนการป้องกัน เช่น ในประเทศจีน
เมือ่ มีผปู้ ว่ ยเข้าไปท�ำร้ายแพทย์ ในวันรุง่ ขึน้ รัฐบาลจีนออกกฎหมาย
คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ทันที
๕. ในยามวิกฤตหรือเกิดสงครามบุคลากรทางการแพทย์
จะต้ อ งเข้ า ท� ำ งานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อื่ น เสี่ ย งต่ อ การถู ก ลู ก หลง
โดยไม่ตั้งใจ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากต้องท�ำงานแข่ง
กับเวลาเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น
ในช่วงทีม่ นี ำ้� ท่วมหรือไฟไหม้ถา้ ให้บคุ ลากรทีบ่ า้ นเขาก�ำลัง
น�้ำท่วมหรือก�ำลังถูกไฟไหม้ไปช่วยผู้อื่นเขาจะท�ำได้ไม่เต็มที่
เพราะเขาจะต้องกังวลถึงความปลอดภัยของครอบครัวที่ก�ำลัง
มีปัญหา ดังนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่จากที่อื่นที่ไม่มีปัญหาไปช่วย
เขาจะท� ำ ได้ เ ต็ ม ที่ โ ดยไม่ ต ้ อ งห่ ว งเรื่ อ งครอบครั ว ของตนเอง
แพทย์ทุกคนยินดีเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ในขณะเดียวกันสังคมและรัฐบาลควรคุม้ ครองแพทย์ให้ได้ทำ� งาน
อย่างปลอดภัย มีความสุขและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ เี พือ่ แพทย์จะได้
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ถ้าแพทย์ที่มาช่วยผู้ป่วย
มีปัญหาเองแล้วเขาจะช่วยผู้อื่นได้อย่างไร

ถ้าเราต้องการดูแลผู้ป่วยอย่างดี เราคงต้องกลับมาดูตนเอง
บ้างว่าเราดูแลตนเองเพียงพอหรือไม่ ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่อง
ปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของแพทย์ที่เป็นผลจาก
การปฏิบัติงาน
๑. บุคลากรไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้ป่วยและงาน
ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ การที่ แ พทย์ ท� ำ งานติ ด ต่ อ กั น เกิ น ๒๔ ชั่ ง โมง
โดยไม่ ไ ด้ พั ก ผ่ อ นอาจท� ำ ให้ เ กิ ด การผิ ด พลาดได้ คนที่ อ ดนอน
มีประสิทธิภาพในการท�ำงานไม่ตา่ งจากคนทีเ่ มาสุรา แพทย์ทจี่ บใหม่
ไปท�ำงานในชนบทเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถยนต์ปีละหลายคน
จากการอดนอนและไม่คนุ้ เคยกับเส้นทาง กระทรวงสาธารณสุขควร
เพิ่มจ�ำนวนบุคลากรและก�ำหนดเวลาท�ำงานให้เหมาะสม ก�ำหนด
จ�ำนวนผู้ป่วยไม่ให้มากเกินไปจนมีความผิดพลาดซึ่งเป็นผลให้เกิด
การฟ้องร้องขึ้น บุคลากรทางการแพทย์ควรมีเวลาพักผ่อนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีจะได้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
๒. ความเครียดจากการปฏิบตั งิ าน การกลัวว่าจะถูกฟ้องร้อง
จากการทีผ่ ปู้ ว่ ยมีความต้องการอย่างไม่มขี อบเขตจ�ำกัดและมีความ
คาดหวังสูง ผู้ที่ท�ำหน้าที่พิจารณาคดีทางการแพทย์ยังไม่มีความรู้
ทางการแพทย์อย่างถ่องแท้ มองปัญหาย้อนหลังเมื่อทราบค�ำตอบ
แล้ว สิ่งเหล่านี้ท�ำให้แพทย์จ�ำนวนมากไม่แน่ใจในความยุติธรรม
ขณะที่รัฐบาลพยายามบีบบังคับให้แพทย์ประหยัด ใช้ยาราคาถูก
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการน้อยลงสร้างความกดดันให้แก่แพทย์
เพราะเมื่อมีความผิดพลาดหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นแพทย์ผู้รกั ษา
ต้องกลายเป็นจ�ำเลย จึงควรให้ความรูแ้ ละแนวทางแก่แพทย์ เพื่อใช้
ยาได้สมเหตุผล ไม่ใช่ก�ำหนดตัวเลขว่าห้ามใช้เกินร้อยละเท่าใด
เพราะสิ่งแวดล้อมและระบาดวิทยาของแต่ละสถานที่และเวลา
ไม่เหมือนกัน ใช้ตัวเลขตัวเดียวกันไม่ได้
๓. โรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
คือ บุคลากรทางการแพทย์ ดังเช่นเมือ่ โรค SARS ระบาดผูท้ ปี่ ว่ ยด้วย
โรคนีเ้ ป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะเป็นด่านหน้าทีส่ มั ผัสผูป้ ว่ ย
โดยไม่รู้จักโรคนี้มาก่อน โรคอีโบลา โรค MERS เชื้อวัณโรคดื้อยา
ล้วนแล้วแต่ตดิ ต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ได้ทงั้ สิน้ ในระยะหลัง
สถานพยาบาลใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้
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ปูชนียาจารย์

รศ. นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรีพระยาด�ำรงแพทยาคุณ
(ชื่น พุทธิแพทย์)
ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรี พระยาด�ำรงแพทยาคุณ (นพ.ชื่น พุทธิแพทย์) เกิดเมื่อวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๔ เป็นบุตรของจมื่นศรีโภคา (ฟัก) กับนางศรีโภคา (พอก)
ในกรุงเทพฯ เมื่ออายุ ๗ ปีเริ่มเรียนหนังสือที่บ้านครู เมื่ออ่านเขียนหนังสือได้แล้ว
จึงเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่านรับหน้าทีเ่ ป็น “คณบดี” เป็น
ท่านแรก ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมือ่ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๙๖
เนื่องจากท่านเรียนแพทย์จากต่างประเทศ
ได้รไู้ ด้เห็นในสิง่ ต่าง ๆ มากมาย ประกอบกับท่านเป็น
ผูม้ คี วามรูด้ ี มีความสามารถสูง ท่านจึงสร้างคุณปู การ
ให้แก่วงการแพทย์มากมาย อาทิ มีส่วนในการร่าง
พ.ร.บ. การแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖ การก่ อ ตั้ ง
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย การก่อตั้งสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย ริเริม่ ออกวารสารทางการ
แพทย์ฉบับแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๖๑
ชื่อ “จดหมายเหตุทางการแพทย์ของสภากาชาด
สยาม” ซึง่ ปัจจุบนั คือวารสาร “จดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทย
สมาคมแห่งประเทศไทย” (จพสท.) เป็นต้น
ในด้านความเป็นอาจารย์แพทย์ ท่านเป็นอาจารย์พิเศษ
ของโรงเรียนราชแพทยาลัยและศิรริ าชพยาบาล ในวิชานิตเิ วชวิทยา
และวิชาศัลยศาสตร์ เป็นอาจารย์พเิ ศษในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ท่านได้รับปริญญาแพทยศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตมิ ศักดิจ์ ากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รบั ต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์ในวิชาศัลยศาสตร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ในด้านความเป็นแพทย์ ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ให้ปฏิบัติงานถวายเบื้องพระยุคลบาทโดยเป็นผู้ถวายการรักษา
พระอาการประชวรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
เป็นผูถ้ วายพระประสูตกิ ารสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน
ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาท
สมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยความรู้ ความสามารถ ทางการแพทย์ของท่านเป็น
ที่ประจักษ์ และท่านได้เป็นผู้วางรากฐานของแพทยสมาคมฯ
วารสาร จพสท. และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไว้เป็นอย่างดี ท�ำให้องค์กรที่กล่าวมาเจริญก้าวหน้า เติบโตเป็น
ปึกแผ่นแน่นหนาจนถึงปัจจุบัน

เมื่ออายุ ๑๙ ปีเข้าเรียนที่โรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์ เรี ย นพร้ อ มกั บ เป็ น ข้ า ราชการครู
เรียนพิเศษภาษาอังกฤษด้วย ขณะอายุ ๒๑ ปี (พ.ศ.
๒๔๔๕) ท่านได้รบั คัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ วิ ช าครู ที่ ป ระเทศอั ง กฤษ ๓ ปี
เมื่อสอบวิชาครูได้แล้วได้มีค�ำสั่งให้เรียนแพทย์
ต่ออีก ๘ ปีจึงส�ำเร็จการศึกษาแพทย์ได้ประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ ท่านสอบได้เป็นสมาชิก
แห่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์และอนุสมาชิกแห่ง
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประเทศอังกฤษ ท่านได้
ย้ายสังกัดจากกระทรวงธรรมการมาอยู่กระทรวง
กลาโหมและได้ตามเสด็จจอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงนครไชยศรี สุ ร เดช ในฐานะแพทย์ ป ระจ� ำ พระองค์
กลับจากอังกฤษมาถึงกรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖
เมือ่ อยูใ่ นกระทรวงกลาโหมท่านเข้าประจ�ำกรมแพทย์แผนก
ยาฝรั่ ง และเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยของแพทย์ ที่ ป รึ ก ษาชาวเยอรมั น ต่ อ มา
เมื่ อ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ เ ปิ ด ด� ำ เนิ น การใน พ.ศ. ๒๔๕๗
กองพยาบาลทหารบกกลางเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลท่านในฐานะ
ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการกองพยาบาลทหารบกกลางท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
รองผู้อ�ำนวยการด้วย ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ท่านเข้าพิธีมงคลสมรสกับ
คุณหญิงเพิ่ม (วัชราภัย) โดย จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสด็จมา
ทรงเป็นประธานในพิธี
ท่านได้รบั บรรดาศักดิเ์ ป็นหลวงศักดาพลรักษ์ใน พ.ศ. ๒๔๕๙
ได้ เ ป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ใ น พ.ศ. ๒๔๖๐
ได้เป็นพันเอกพระศักดาพลรักษ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้เป็นพระยา
ด�ำรงแพทยาคุณเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ และได้รับพระราชทานยศเป็น
พลตรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ จากนั้นท่านออกจากราชการทหารเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๕ แต่ท่านยังท�ำงานให้สภากาชาดไทยต่อไปอีกถึง
๑๗ ปี ใ นต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการกองบรรเทาทุ ก ข์ แ ละอนามั ย
ผู้อ�ำนวยการกองวิทยาศาสตร์ และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ รวมเวลาที่ท่านท�ำงานให้สภากาชาดไทยทั้งสิ้น ๓๕ ปี
เมื่อก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ ๒ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ข้อคิดข้อเตือนใจ

นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์

วันนี้ผมขอเสนอข้อคิดข้อเตือนใจเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในส่วนของ “การตรวจโรคและการวินจิ ฉัยโรค” โดยทีน่ ยิ ามค�ำว่า “วิชาชีพ
เวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่กระท�ำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค
การวินิจฉัยโรค และอื่น ๆ
ผู้ที่ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๒๕
ได้ให้ความหมายของค�ำว่า
“การตรวจโรค” หมายถึง การตรวจร่างกายทางกายภาพ
การวัดความดันโลหิต การจับชีพจร การเจาะเลือดเพื่อตรวจหา
ค่าต่าง ๆ การตรวจทางรังสี และอี่น ๆ
“การวินิจฉัยโรค” เป็นส่วนส�ำคัญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม เพราะเป็นความเห็นของแพทย์ที่เกิดจากการรวบรวม
ข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตลอดจนการตรวจพิเศษต่าง ๆ เข้ามาเพือ่ วินจิ ฉัยโรค การตรวจและ
การวินิจฉัยโรคมักท�ำร่วมกันไปเสมอ”
ฉะนั้นในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจึงต้องให้ความส�ำคัญแก่คำ� ว่า “การตรวจโรค การวินจิ ฉัย
โรค” โดยต้องกระท�ำให้ครบถ้วนตามกระบวนการวินิจฉัยโรค เพื่อ
น�ำไปสู่ “การบ�ำบัดโรค” ที่ได้มาตรฐานต่อไป ในกรณีที่ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมขาดตกบกพร่องใน “การตรวจโรค การวินิจฉัย
โรค” จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และผู้ป่วยได้
ดังตัวอย่าง
นาง ก. ตัง้ ท้อง 6 เดือน เจ็บท้องคลอด ได้ไปรับการรักษาจาก
นายแพทย์ ข. ทีโ่ รงพยาบาล ค. ซึง่ ป็นโรงพยาบาลสังกัดในกระทรวง
สาธารณสุขในวันที่ ๓๑ มีนาคม-วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ได้รบั ยา terbutaline, phenobarbital เกิดระคายเคืองตามผิวหนัง
ทั่วตัวและในดวงตา แต่อาการเจ็บท้องคลอดดีขึ้น นายแพทย์ ข.
ให้นาง ก. กลับบ้านได้ ต่อมาเวลา ๒๒.๐๐ น. นาง ก. หกล้ม
ท้ อ งกระแทกพื้ น มี อ าการแน่ น หน้ า อก ได้ รั บ การรั ก ษาจาก
นายแพทย์ ข. ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับการฉีดยา
terbutaline เข้าหลอดเลือด มีอาการผื่นขึ้นที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า
ได้รับยา terbutaline, phenobarbital และ drotaverine
กลับบ้าน ต่อมาในวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลา ๐๔.๐๐ น.
นาง ก. แพ้ยา มีแผลพุพองที่ใบหน้า ปาก และตาทั้งสองข้าง มารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล ค. เมื่อ นาง ก. ทราบว่า นายแพทย์ ข.
จะป็นผู้รักษานาง ก. นาง ก. จึงขอย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ง.
ในคดีนี้ศาลได้มีกระบวนการพิจารณาว่าการตรวจโรคและ
การวินิจฉัยโรคเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญในการรักษาโรค นายแพทย์ ข.
มิได้ตรวจและวินิจฉัยอาการของโจทก์ด้วยตนเอง แต่วินิจฉัยและ
สั่ ง การรั ก ษาโจทก์ ต ามการรายงานของพยาบาลทางโทรศั พ ท์

กระท�ำผิดวิสัยของบุคคลที่มีวิชาชีพแพทย์พึงปฏิบัติและอยู่ในวิสัย
ที่นายแพทย์ ข. จะกระท�ำได้เพราะเป็นเวลาที่นายแพทย์ ข. ก�ำลัง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาล ค.
นาง ก. ให้ความยินยอมแก่โรงพยาบาล ค. ในการรักษา
หมายความว่า นายแพทย์ ข. จะต้องรักษานาง ก. ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแห่งวิชาชีพแพทย์ ไม่รวมถึงการกระท�ำโดยประมาท
จึงมีคำ� พิพากษาว่านายแพทย์ ข. กระท�ำการประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง จึงมีค�ำพิพากษาให้กระทรวงสาธารณสุขชดใช้ค่าสินไหม
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันมีค�ำพิพากษา
ถึ ง ที่ สุ ด อี ก ๑,๖๘๘,๖๓๐ บาท รวมเป็ น เงิ น ที่ ต ้ อ งชดใช้ คื อ
๓,๖๘๘,๖๓๐ บาท ทั้งนี้เมื่อคดีนี้เข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาไล่
เบี้ย ค�ำตัดสินที่ได้ออกมาคือ นายแพทย์ ข. ต้องชดใช้เงินส่วนตัว
เพื่อช�ำระในอัตราร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงินทั้งสิ้นที่แพทย์ต้องจ่าย
คืนให้รัฐ ๑,๘๔๔,๓๑๕ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ ในกรณีที่
หน่ ว ยงานของรั ฐต้ อ งรั บผิ ด ใช้ ค ่ า สิ น ไหมทดแทนแก่ ผู้เสียหาย
เนื่องจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียก
ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ท� ำ ละเมิ ด ชดใช้ ค ่ า สิ น ไหมทดแทนดั ง กล่ า วแก่
หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ ด้กระท�ำการนัน้ ไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ
นาง จ. มีอาการปวดศีรษะได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ฉ. วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. โดยมี
นายแพทย์ ช. เป็นแพทย์เจ้าของไข้ นายแพทย์ ช. ได้รักษา
นาง จ. ด้วยการฉีดยา pethidine 50 มก. เข้าหลอดเลือดด�ำ
๓ ครั้งโดยไม่ได้หาสาเหตุของโรค วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
นายแพทย์ ซ. ดูแต่เวชระเบียนแล้วสั่งฉีดยา tramadol และ
diazepam เข้าหลอดเลือดด�ำให้ผู้ป่วยโดยไม่ได้ตรวจอาการของ
นาง จ. นาง จ. เสียชีวิตในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ระหว่าง
เวลา ๐๒.๐๐-๐๕.๐๐ น.
ศาลมีคำ� พิพากษาว่านายแพทย์ ช. และ นายแพทย์ ซ. กระท�ำ
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ ถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒๙๑ จ�ำคุกนายแพทย์ ช. และ นายแพทย์ ซ.
มีก�ำหนดคนละ ๔ ปี
ทั้ง ๒ กรณีล้วนแล้วแต่เกิดจากแพทย์ไม่สนใจการตรวจ
ร่างกายและการวินิจฉัยโรคทั้งสิ้น
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หมอกับกฎหมาย

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�ำนาจ กุสลานันท์

คดีอาญา : ใหม่และแปลก
แพทย์ถูกด�ำเนินคดีอาญาจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีให้เห็นมาตลอด ไม่มีทีท่าว่า
จะลดลงเลย แต่คราวนี้เป็นเรื่องใหม่และแปลกนะครับ
เรื่องแรกเป็นการฟ้องแพทย์ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง โดยโจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๓๐
มิถนุ ายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๓ นาฬิกา มารดาโจทก์มอี าการ
เกร็ง ปัสสาวะไม่ออก จึงน�ำส่งโรงพยาบาลอ�ำเภอ ซึ่งต่อมา
เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิ ก าได้ ถู ก ส่ ง ตั ว ไปรั ก ษาต่ อ ยั ง
โรงพยาบาลศูนย์ และแพทย์เวรได้รบั ตัวไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
แต่หลังจากนัน้ โจทก์อา้ งว่าไม่มแี พทย์มารักษาเลย โดยพยาบาล
แจ้งว่าได้รายงานแพทย์เจ้าของไข้ให้ทราบแล้ว จนกระทัง่ รุง่ ขึน้
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม เวลาประมาณ ๙ นาฬิกาเศษ แพทย์
เจ้าของไข้จึงมาดู แต่ก็ช้าไป โดยมารดาโจทก์มีอาการแน่นิ่ง
และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โจทก์จึงฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลางในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ละเว้นการประปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๕๗ ซึ่งมีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี
คดีนผี้ เู้ สียหายเป็นโจทก์ยนื่ ฟ้องต่อศาลเอง ดังนัน้ ศาลจึง
นั ด ไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ งก่อนว่าคดีมีมูลหรือไม่ใ นเดือนธันวาคม
๒๕๖๐ โดยหากศาลพิจารณาแล้วมีคำ� สัง่ ประทับรับฟ้อง จ�ำเลย
จะต้องประกันตัวทันที มิฉะนั้นจะถูกควบคุมตัว แต่ถ้าศาล
มี ค� ำ สั่ ง ไม่ ป ระทั บ รั บ ฟ้ อ ง ศาลจะต้ อ งให้ เ หตุ ผ ลประกอบ
ซึ่งฝ่ายโจทก์ยังมีสิทธิอุทธรณ์ต่อไปได้อีก
เรื่องนี้แพทย์ที่ถูกฟ้องเหนื่อยครับ ถ้าผลออกมาศาล
มีคำ� สัง่ ไม่ประทับรับฟ้องก็เหนือ่ ยน้อยหน่อย แต่ถา้ ศาลมีคำ� สัง่
ประทับรับฟ้องคราวนีง้ านหนักเลยครับ สูค้ ดีกนั บนความเครียด
อีกนานหลายปี ไม่ว่าผลจะจบลงโดยค�ำพิพากษาว่าแพทย์
ผิดหรือไม่ก็ตาม ยิ่งถ้าโชคร้ายแพ้คดีล่ะก็ดูไม่จืดเลย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สามี
ภรรยาคู่หนึ่งได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
และต่ อ ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมของจั ง หวั ด ด้ ว ยว่ า ได้ ท� ำ หมั น ที่
โรงพยาบาลศู น ย์ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๖ ธั น วาคม ๒๕๕๖ ต่ อ มา
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตรวจพบว่าตั้งครรภ์จึงมาร้อง
ทุกข์กล่าวโทษแพทย์เป็นคดีอาญา
เรื่องการท�ำหมันแล้วตั้งครรภ์นี้ เพื่อนแพทย์คงทราบ

ดีแล้วนะครับว่า มีโอกาสตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ ๐.๕-๐.๗
ซึ่ ง ไม่ น ้ อ ยเลย ดั ง นั้ น ผมจึ ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยในการที่ ส� ำ นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพราะไม่ใช่เป็นความเสียหายที่เกิ ด ขึ้ น จาก
การรั ก ษาพยาบาล และผมได้ เ สนอขอให้ แ ก้ ไขไปแล้ ว
ต่ อ คณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก าร
สาธารณสุขของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยเรือ่ งนีไ้ ด้ถกู เสนอต่อไปให้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดพิจารณาแล้ว
ส่วนบทบาทของแพทยสภานั้นคณะกรรมการแพทยสภาได้มี
มติแล้วว่าการท�ำหมันแล้วตั้งครรภ์ไม่ใช่ความเสียหายจาก
การรักษาพยาบาลทีต่ อ้ งจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นตามมาตรา
๔๑ และได้ท�ำหนังสือถึงคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเพื่อขอแก้ไขแล้วเช่นเดียวกัน
ผมเชื่อว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คงจะมีมติให้เปลีย่ นแปลงการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นตาม
มาตรา ๔๑ ในเรื่องการท�ำหมันแล้วตั้งครรภ์ ซึ่งผมจะน�ำมา
รายงานให้เพื่อนแพทย์ทราบต่อไปครับ
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เสียงจากสมาชิก

รศ. นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

Working Time Directive in
Thai Health Care. Is it the Time?

สหรั ฐ อเมริ ก ำมี ก ฎหมำยของกระทรวงแรงงำนที่ ก� ำ หนด
ภำพรวมและจ�ำนวนชัว่ โมงกำรท�ำงำน [Fair Labor Standards
Act (FLSA)] ซึง่ หน่วยบริกำรสุขภำพส่วนใหญ่นำ� มำใช้เป็นแนว
ก�ำหนดจ�ำนวนชัว่ โมงในกำรท�ำงำนในเวลำต่อมำ ฉะนัน้ ค�ำตอบ
ส�ำหรับข้อนี้คงจะจ�ำเป็นต้องออกเป็นกฎหมำยควบคุมชั่วโมง
กำรท�ำงำนของอำชีพและวิชำชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับประชำชน
ส่วนใหญ่

ถาม : ประกาศแพทยสภาที่ ๑๐๔/๒๕๖๐ การก�าหนด
กรอบเวลาการท�างานของแพทย์ภาครัฐ ใช้ค�าว่า “ควร”
ทั้ ง หมดเลยนะครั บ อาจารย์ ผมไม่ มั่ น ใจว่ า จะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงได้ เพราะสุดท้ายทุกแห่งจะบอกว่าคนมีไม่พอ
จะหาคนท�างานนอกเวลาก็ไม่มี แล้วคงกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ไหมครับ?
ตอบ : ประกำศแพทยสภำทีอ่ อกมำเป็นเสมือนค�ำแนะน�ำ
ให้องค์กรภำครัฐน�ำไปปฏิบัติครับ (ถ้ำท�ำได้) โดยเหตุผล
ด้ำนคุณภำพชีวติ แพทย์และควำมปลอดภัยของผูป้ ว่ ยเป็นหลัก
ถ้ำต้องท�ำในทุกกรณีแพทยสภำจะออกเป็นข้อบังคับแพทยสภำ
ซึ่งสมำชิกทุกคนในทุกหน่วยงำนต้องปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด
กำรไม่ปฏิบัติตำมถือว่ำท�ำผิดกฎหมำย กำรออกเป็นประกำศ
ค�ำแนะน�ำนี้คงมีผลในกรณีแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์
ระหว่ ำ งกำรฝึ ก อบรมที่ แ พทยสภำควบคุ ม ดู แ ลอยู ่ ร ่ ว มกั บ
รำชวิ ท ยำลั ย ต่ ำ ง ๆ ซึ่ ง ท� ำ งำนภำยใต้ ก ำรดู แ ลก� ำ กั บ ของ
แพทยสภำครับ

ถาม : ท�าอย่างไรประกาศแพทยสภาที่ออกมาจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดครับ?
ตอบ : ข้อจ�ำกัดของประกำศแพทยสภำที่ออกมำคือ
เป็นเพียงหนึ่งวิชำชีพ มีผลต่อกลุ่มแพทย์บำงกลุ่มอำยุ ก�ำหนด
เฉพำะเวลำกำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร และเฉพำะแพทย์
ที่ท�ำงำนในภำครัฐเท่ำนั้น แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้สังคมมองเห็นควำมส�ำคัญของคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ที่ท�ำงำนดูแลสุขภำพของประชำกรจ�ำนวนมำก
กำรพั ก ผ่ อ นไม่ เ พี ย งพอย่ อ มเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ควำมผิ ด พลำด
ขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน อำจมีส่วนช่วยให้ร่ำงกฎหมำย
ควบคุมเวลำกำรท�ำงำนของวิชำชีพด้ำนสุขภำพ พ.ศ...... ผ่ำน
ออกมำได้ ระหว่ำงนี้องค์กรแพทย์ทุกแห่งสำมำรถหยิบยก
เรือ่ งนีม้ ำพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบตั ใิ นหน่วยงำน
ของตนและสำมำรถน� ำ เรื่ อ งหำรื อ กั บ ผู ้ บ ริ ห ำรเพื่ อ น� ำ สู ่
กำรปฏิบัติต่อไป

ถาม : แล้วท�าอย่างไร จึงจะท�าให้การก�าหนดกรอบเวลา
การท�างานมีผลครอบคลุมระบบสุขภาพทั้งหมดครับ?
ตอบ : ในประเทศอังกฤษประกำศใช้ Working Time
Directive ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๑ และให้มีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
แพทย์ระหว่ำงกำรฝึกอบรมตัง้ แต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ ในสหภำพยุโรป
เริ่มจำกกฎหมำยควบคุมชั่วโมงกำรท�ำงำน (Working time
directive) ของกระทรวงคมนำคมเกี่ยวกับอำชีพที่อำจมี
ผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของคนกลุ่มใหญ่ เช่น พนักงำน
ขับรถสำธำรณะ นักบิน เจ้ำหน้ำทีค่ วบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ
ต่อมำ National Health Service ออกประกำศให้มีผล
ครอบคลุมถึงบุคลำกรด้ำนสุขภำพโดยเฉพำะแพทย์ พยำบำล
โดยก�ำหนดชัว่ โมงกำรท�ำงำนทัง้ หมดไม่เกิน ๕๖, ๕๒, และ ๔๘
ชั่วโมงต่อสัปดำห์เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๓, ๒๐๐๙, และ ๒๐๑๒
ตำมล� ำ ดั บ และมี ผ ลครอบคลุ ม ถึ ง แพทย์ ท่ี อ ยู ่ ร ะหว่ ำ ง
กำรฝึกอบรมด้วยในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ เป็นต้นมำ ในประเทศ
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นพ.สุชาติ เลาบริพัตร

ความเปราะบางด้าน Cybersecurity ในวงการแพทย์
การระบาดของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomware) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา
เครื่องคอมพิวเตอร์นับแสนนับล้านเครื่องใน ๑๐๐ กว่าประเทศถูกโจมตี (ภาพที่ ๑) หน่วยงานขนาดใหญ่
และส�ำคัญที่ถูกโจมตีในครั้งนี้ ประกอบด้วย National Health Service ของประเทศอังกฤษ บริษัท Telefonica
ยักษ์ ใหญ่ด้าน Telecommunication ของประเทศสเปน และหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศรัสเซีย ยูเครน และไต้หวัน
เป็นต้น โดยโปรแกรม Ransomware จะล็อคข้อมูลไม่ให้น�ำมาใช้และเรียกค่าไถ่ในขั้นตอนต่อไป
Windows XP ซึ่งใช้งานมาประมาณ ๑๕ ปีและไม่สามารถที่จะ
update โปรแกรมเพื่อป้องกันโปรแกรม WannaCry ได้
จากปั ญ หาการการถู ก โจมตี ท าง Cyber ทั่ ว โลก สภา
Congress ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แต่งตัง้ คณะท�ำงาน Health
Care Industry Cybersecurity (HCIC) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ
หาทางแก้ ไข บทสรุ ป ของคณะท� ำ งานชุ ด นี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ปั ญ หา
หลายด้าน ประกอบด้วย
๑) ในระบบบริการทางการแพทย์ ได้ใช้เทคโนโลยีด้าน IT
ซึง่ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพือ่ ให้บริการและเก็บข้อมูลผูป้ ว่ ย แต่ขาด
การออกแบบระบบป้องกันการโจมตีทาง Cyber
๒) ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญในการจัดหาเครื่องมือ
แพทย์ทที่ นั สมัย แต่ขาดการลงทุนในอุปกรณ์ทสี่ ร้างความปลอดภัย
(Cybersecurity) เช่น ยังคงใช้โปรแกรมปฏิบัติการ Windows XP
ที่ถูกโจมตีง่าย
๓) เป็ น การยากที่ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ ห ารเชื่ อ ว่ า การโจมตี ท าง
Cyber ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และ server จะท�ำให้โรงพยาบาล
เป็นอัมพาตได้ และยิง่ ยากขึน้ ไปอีกทีจ่ ะท�ำให้เชือ่ ว่าโรงพยาบาลต้อง
ถูกโจมตีไม่วันใดก็วันหนึ่ง
๔) เครือข่ายบริการทางการแพทย์เชือ่ มโยงเครือข่ายระหว่าง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขนาดเล็ก และคลินกิ เนือ่ งด้วย
ขีดจ�ำกัดด้านทรัพยากรท�ำให้โรงพยาบาลขนาดเล็กและคลินิก
เป็นช่องโหว่ในการถูกโจมตีทาง Cyber เข้าสู่เครือข่ายทั้งหมด
๕) ผู้บริหารเข้าใจผิดคิดว่า การสร้างความปลอดภัยทาง
Cyber (Cybersecurity) เป็นเรือ่ งของกลุม่ งาน IT และมักโยนภาระ
ทั้งหมดให้กลุ่มงาน IT รับผิดชอบ โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า
การสร้างความปลอดภัยทาง Cyber เป็นหน้าทีข่ องบุคลากรทุกคน
ที่ ต ้ อ งท� ำ ควบคู ่ ไ ปกั บ ระบบคุ ณ ภาพที่ จ ะให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ความ
ปลอดภัยสูงสุด
จากเหตุการณ์การโจมตีทาง Cyber ที่กระจายไปทั่วโลก
และเกี่ยวข้องการระบบบริการทางการแพทย์ที่มีจุดเปราะบาง
หลายจุ ด จึ ง เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ ต่ า ง ๆ
ในประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้การโจมตีทาง Cyber เกิดซ�้ำขึ้นอีกในประเทศเรา

ภาพที่ ๑ การระบาดของโปรแกรม WannaCry ในประเทศต่าง ๆ

ในกรณี National Health Service ของประเทศอังกฤษ
ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่ายประมาณ ๔๐ โรงถูกโจมตี (ภาพที่ ๒)
ท�ำให้ระบบและเครือ่ งคอมพิวเตอร์แต่ละตัวไม่สามารถเรียกดูขอ้ มูล
ต่าง ๆ ได้ จ�ำเป็นต้องงดการให้บริการทางการแพทย์และส่งต่อผูป้ ว่ ย
ไปรับบริการที่โรงพยาบาลข้างเคียง ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้ป่วยและโรงพยาบาลอย่างมหาศาล

ภาพที่ ๒ จ�ำนวนหน่วยบริการของ NHS ที่ถูกโจมตีทาง Cyber

โปรแกรม WannaCry จะโจมตีจดุ เปราะบาง (vulnerability)
ของโปรแกรมปฏิบัติการ Windows ซึ่งทางบริษัท Microsoft
ก็ทราบปัญหาและสร้างโปรแกรมที่แก้ไขจุดเปราะบาง (patch)
และเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปัญหาอยู่ที่
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือไม่เห็นความส�ำคัญของการ
update โปรแกรมปฏิบัติการ Windows แต่ในกรณีของ NHS
หน่วยงานประมาณร้อยละ ๙๐ ยังใช้โปรแกรมปฏิบัติการของ
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ข่าว-กิจกรรมแพทยสภา

น.ท. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

แพทยสภาจัดงานประชุมวิชาการ ปธพ.๕ มอบผลงานวิจัยให้ รมว.สธ. เสนอแนะในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคตามหลักธรรมาภิบาล
แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระปกเกล้า ชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำ� หรับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงรุน่ ที่ ๕ (ปธพ.๕) ร่วมใจจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ในวันเสาร์ที่ ๑๓ และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

แพทยสภาร่วมบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา เป็นตัวแทนแพทยสภาร่วมบริจาคเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แก่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ในโครงการก้าวคนละก้าว
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทยสภาร่วมกับ สพฉ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ (AED)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. แพทยสภา น�ำโดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายกแพทยสภา และ นพ.สุกจิ ทัศน สุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น พร้อมใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ณ โถงชั้นล่าง อาคาร ๓ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจาก คุณณญาดา เผือกข�ำ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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แวดวงสังคมแพทย์-ปธพ.

พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสภาทุกท่าน ห่างหายไปหลายเดือนส�ำหรับคอลัมน์
แวดวงสังคมแพทย์ ต้องกราบขออภัยครับ
 ขอเริม่ ต้นด้วยข่าวดีครับ การเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนีย-

 วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ แพทย์อาสาสัญจร ครั้งที่ ๓

บัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖
(ปธพ.๖) เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวต้อนรับ
ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน
จากนั้น ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“การแพทย์ไทยในยุค ๔.๐” และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชกั บ หลั ก สู ต รธรรม
ภิบาลทางการแพทย์” ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาล
ศิริราช

ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ตรวจสุขภาพพระ สอนการปั๊ม
หัวใจกู้ชีพ และการใช้ AED อีกทั้งถวายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
AED ถวายภัตตาหารพระ และออกโรงทานเลี้ยงประชาชน โดย
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธี

 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แพทยสภา-นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำ� หรับผูบ้ ริหารระดับสูง
รุ ่ น ที่ ๕ ร่ ว มกั น จั ด ประชุ มวิ ช าการครั้ ง ที่ ๕ ณ ห้ อ ง World
Ballroom โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นความ
ร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้ากับแพทยสภาในการจัดอบรม
หลักสูตร “ธรรมาภิบาลทางการแพทย์” อันเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศผ่านการเรียนการสอน
และการศึกษาดูงาน รวมถึงการจัดท�ำเอกสารวิชาการกลุม่ ทีถ่ อื ได้วา่
เป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
ในวงการแพทย์ที่สามารถใช้ได้จริง โดย นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง
“ทิศทางและอนาคตของวงการแพทย์ไทย” นอกจากนี้ในงานได้
จัดแสดงนิทรรศการและการเสนอผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษา
หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ ๕ จ�ำนวน ๑๐ กลุ่ม

 ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ปธพ.๓ ที่ได้

เข้าพิธีรับมอบต�ำแหน่งนายกแพทยสมาคมฯ คนใหม่เมื่อวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๖๑ ครับ
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โต๊ะข่าวแพทยสภา

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

เรื่องส�ำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภสา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

การศึกษาต่อเนื่องในฐานะกรรมการแพทยสภา
ซึ่งเป็นผู้แทนโรงเรียนแพทย์แทนผู้ลาออก
เรื่องอื่น ๆ
๑. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
๒. ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ “ให้ใช้ได้ ๓๐ วันนับแต่วันที่
ตรวจร่างกาย” ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหารือ
รับทราบและอนุมัติจัดโครงการแพทยสภาสัญจร จังหวัดนครพนม
และจังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

เห็นชอบให้ลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ ๒ เรื่อง
๑. ประกาศแถลงการณ์แพทยสภา เรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในห้องฉุกเฉิน
๒ ประกาศการก�ำหนดกรอบเวลาการท�ำงานของแพทย์ภาครัฐ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
๑. คณะอนุกรรมการอ�ำนวยการการจัดงาน ๕๐ ปี คณะท�ำงาน และ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๒. คณะอนุกรรมการด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
๓. คณะอนุ ก รรมการ “พิ จ ารณามาตรฐานการให้ บ ริ ก าร
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม” เพื่อปรับปรุงประกาศแพทยสภาเรื่อง
มาตรฐานที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
๔. คณะอนุกรรมการติดตามและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาใน (ร่าง)
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และให้รวบรวมความคืบหน้า
แจ้งในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาทุกเดือน
๕. คณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม การเสริ ม สวย และการโฆษณา เพื่ อ ควบคุ ม ตรวจสอบ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่อาจก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองและความ
ไม่ปลอดภัยของประชาชน
๖. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อ
การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน ท�ำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบด้านมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์
สารสนเทศ
๑. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแลระบบออนไลน์ TMC
e-logbook แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ให้บริษัท Systop Plus เป็นเงิน
๑๙๖,๘๘๐ บาท และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
๒. อนุ มั ติ แ นวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศของแพทยสภา
๓. อนุมัติ (ร่าง) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตาม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศ (IT audit)
แพทยสภา
การศึกษา
๑. ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิ ช าชี พ เวชกรรมขออนุ มั ติ ง บประมาณส่ ว นต่ า งส� ำ หรั บ การจั ด สอบ
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการอื่น ๆ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง
มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๓,๐๑๙,๐๙๕.๑๖ บาท และเงินคงค้าง
อีก ๗,๙๘๐,๙๐๔.๘๔ รวมเป็นเงิน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติ
ในหลักการให้เป็นเงินในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด เลขที่บัญชี
๓๔๐-๒๑๙๖๖๙-๑
๒. รับรองรายชือ่ สถาบันผลิตแพทย์ ๑๓ แห่งทีผ่ า่ นการประเมินตาม
มาตรฐานสากล WFME จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
(สมพ.)
๓. รับทราบและรับรองมติคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา
ในการประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๖๐ รายชือ่ แพทย์ ๒,๕๓๘ คนทีผ่ า่ นการประเมิน
การปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. อนุมัติแต่งตั้งคณะท�ำงานพัฒนาหัตถการส�ำหรับแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะตามรายชื่อที่เสนอ
๕. อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายแพทย์พสิ ษิ ฐ์ พิรยิ าพรรณ เป็นกรรมการบริหาร

เรื่องส�ำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภสา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศแพทยสภาเรือ่ งการท�ำคีเลชัน่ บ�ำบัด (Chelation Therapy)
สรุปประเด็นส�ำคัญ คือ คีเลชั่นบ�ำบัดกระท�ำได้ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับ
พิษโลหะหนัก การขายคอร์สล่วงหน้าไม่สามารถกระท�ำได้เนื่องจากต้อง
ติดตามผลการรักษาครั้งที่ผ่านมา
ให้ น� ำ ข้ อ เสนอแนะจากคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาค่ า ใช้ จ ่ า ย
กลุ ่ ม วิ นิ จ ฉั ย โรคร่ ว มเพื่ อ การรั ก ษาที่ มี ม าตรฐานเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
ท�ำหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการแพทยสภากรณีเสนอยุตกิ ารบังคับ
จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ภายหลังการคุมก�ำเนิดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รับทราบเพื่อด�ำเนินการ
เห็นชอบในหลักการเรื่องการพัฒนาระบบการเลือกตั้งกรรมการ
แพทยสภาแบบออนไลน์
สรุปการประชุมคณะกรรมการ ASEAN Joint Coordinating
Committee on Medical Practitioners (AJCCM) ครัง้ ที่ ๒๑ วันที่ ๙-๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ผู้แทนจากประเทศไทย
คือ รศ. พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร และ ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ได้พิจารณาปัญหามาตรฐานด้าน Aesthetic Practice และเรื่องการเพิ่ม
การผลิตแพทย์ที่ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการจริงของประเทศ
การศึกษา
๑. รับรองและรับทราบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักผู้ตรวจ
ประเมินสถาบันคุณภาพสถาบันของแพทยสภาตามเกณฑ์ WFME
๒. รับทราบและรับรองร่างประกาศแพทยสภาเรื่องระเบียบการรับ
แพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรมประจ�ำปีการอบรม ๒๕๖๑

เรื่องส�ำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา
• อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้และฝ่ายทะเบียน
• อนุมตั โิ ครงการหมอชวนวิง่ ๕๐ ปีแพทยสภา ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย
• อนุมตั จิ ดั งานเฉลิมฉลองในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิม
พระบารมี ๕๐ ปี
เลขาธิการแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารทีท่ ำ� การสภาวิชาชีพ
ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าตามแผนงานร้อยละ ๘๑.๘๘ ท�ำได้จริง
ร้อยละ ๘๔.๕๔ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๒.๖๖ คิดเป็น ๒๗ วัน
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แพทยสภาสัญจร
แพทยสภาสัญจร จ.นครพนม/จ.มุกดาหาร วันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
คณะกรรมการแพทยสภา น�ำทีมโดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภาได้เดินทางไปเยีย่ มเยียนสมาชิกแพทยสภาจังหวัดนครพนม/ จังหวัด
มุกดาหาร โดยพบสมาชิกแพทยสภาทั้ง ๒ จังหวัด จ�ำนวน ๒๐๐ คน ประชาชน (อสม.) จ�ำนวน ๔๐๐ คน นักเรียน ๔๐๐ คน ผู้พิการผู้ใหญ่/เด็กและญาติจ�ำนวน
๑๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
วั น พุ ธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการแพทยสภาพร้ อ มที ม งานเข้ า เยี่ ย มเยี ย นร่ ว มประชุ ม แลกเปลี่ ย นและ
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกแพทยสภาทีห่ อ้ งประชุมโรงพยาบาลนครพนม โดย นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์เชีย่ วชาญด้านเวชกรรม รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครพนม และ นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนและรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกแพทยสภาทีห่ อ้ งประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โดย นพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ให้การต้อนรับ

ช่วงบ่ายในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมและแลกเปลีย่ นและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
แพทยสภาที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมุกดาหาร โดย นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร และ นพ.บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ให้การต้อนรับ

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
แพทยสภาในการเปิดโครงการแพทยสภาสัญจร “แพทยสภาพบประชาชน” ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร โดยแพทยสภาร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กพิการและคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมอบอุปกรณ์ให้คนพิการ
๑๕๐ คน เด็กพิการ ๑๐ คน ผู้ใหญ่ ๓๕ คน ผู้สูงอายุ ๓๗ คน แบ่งเป็นรถเข็น ๘๕ คัน อุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ จ�ำนวน ๑๐๖ ชิ้น ซึ่งได้แก่ ไม้ค�้ำยัน ๘๐ อัน เป็นต้น
โดยคิดเป็นมูลค่ารวม ๓,๐๓๙,๕๒๕ บาท (สามล้านสามหมืน่ เก้าพันห้าร้อยยีส่ บิ ห้าบาทถ้วน) พร้อมทัง้ มอบอุปกรณ์การเรียนและเสริมทักษะแก่นกั เรียนจากส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ๔๐๐ คน รวมมูลค่าเป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
หลังจากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่องแพทยสภากับการคุ้มครองดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ผู้อภิปรายประกอบด้วย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา,
ศ. นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ และ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข โดยมี อสม. จากจังหวัดมุกดาหารร่วมฟังประมาณ ๔๐๐ คน บรรยากาศการอภิปรายเป็น
ไปด้วยดี อสม. มีส่วนร่วมในการอภิปรายและได้ข้อสรุปอย่างเป็นรูปธรรม
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เรียน สมาชิกแพทยสภาทุกคน
หากสมาชิ ก แพทยสภาคนใดประสงค รั บ ข า วสารหมายเหตุ
แพทยสภาในรูปแบบไฟลอเิ ล็กทรอนิกสกรุณาแจง e-mail address
ของทานมายัง prtmc.tmc@gmail.com โดยแพทยสภาจะจัดสง
หมายเหตุแพทยสภาใหทานทาง e-mail ตอไป
ขอขอบพระคุณทานสมาชิกแพทยสภา

HosSR: Basic-Plug In version
อยูระหวางนํารอง ที่ รพช.สามชุก-สุพรรณบุรี และ รพสต.วัดดอนไร
 บุคลากรทางการแพทย์ เข้ำระบบด้วย iMedical Professional Card (ผ่ำนทุกกฎหมำย)
 ผู้ป่วย ใช้ iMedPASSSR - Patient เป็นบัตร-SmartPhone เพื่อให้แพทย์ อ่าน-บันทึก EMR ประวัติกำรรักษำ-ยำ-ผลวินิจฉัย
ห้องปฎิบตั กิ ำร –รังสี ผูป้ ว่ ยใช้ตดิ ตัว เพือ่ รับกำรรักษำหรือขอ second opinion อย่ำงถูกต้อง “ทุกเมือ่ -ทุกที:่ Anytime.Anywhere”
 iMedPASSSR มีโปรแกรมรู้จ�ำใบหน้ำ-ม่ำนตำ-ลำยนิ้วมือ ISO ควำมปลอดภัย RSA2048 ระดับ Google-Facebook
เพื่อใช้สิทธิและอื่นๆ
 EMR มีศูนย์ trustedRAT-ICD10 เพื่อให้แพทย์ผู้มีสิทธิ ใช้ดูประวัติจำก รพ.ก่อนหน้ำนี้
 โปรแกรมนี้ บริจำคให้เป็นทุนกำรศึกษำและ R&D แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์แบบให้เปล่ำ

โรงพยาบาลที่จอง เพื่อขอศึกษาและใชงาน จะไดรับการติดตอกลับ 24 กันยายน 2560
พรอมรับสิทธิ์ 4G และ อีเมล เพื่อการศึกษาและการแพทย แบบใหเปลา หรืออัตราพิเศษ

www.hossr.com

kijsupoj@suvarnabhumirath.com

(พื้นที่โฆษณา)

