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บทความพิเศษ

พรบ.คุม ครองผูเ สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (ฉบับรัฐบาล) – กระจกสะทอน
สถานภาพวิกฤติของสถาบันแพทยและการสาธารณสุขไทย ปญหาที่ตองสนใจ
และแกไขโดยดวน
ถนอมศรี  ศรีชัยกุล
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ที่ปรึกษาอาวุโสผูเชี่ยวชาญทางโลหิตวิทยา โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนยการแพทยวิชัยยุทธ

ผูเขียนบทความนี้เปนอายุรแพทย ซึ่งใชชีวิตการเปนอายุรแพทยมายาวนานถึง 56 ป เคยเปนอาจารยแพทยกอตั้งหนวยโลหิตวิทยา
ในสถาบันการแพทยถึง 2 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี (2510-2522) และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
(2525-2533) ปจจุบันก็ยังเปนอายุรแพทยดูแลรักษาผูปวยอยู
ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการแพทยไทยมาตลอด โดยเฉพาะ
ในระยะ 10 ปหลัง  มีความสะเทือนใจและหวงใยวา ความเสื่อมที่
เกิดขึ้นนี้เพราะเรากำ�ลังหลงทาง และเดินไปสูขอบ “เหว” ซึ่งเมื่อ
ตกลงไปแลวการแพทยไทยก็จะลมสลาย  เมือ่ ไดทราบวามี พรบ.
คุม ครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซึ่งประชาชนนา
จะไดประโยชนและอาจทำ�ใหวงการแพทยไทยฟนตัวขึ้น จึงเกิด
ความสนใจและศึกษา ซึ่งจะขอสรุปผลดังนี้คือ

เหลือเบื้องตนและเงินชดเชยจากกองทุน โดยมิตองพิสูจนความ
รับผิด  แตในมาตรา 6 มีขอขัดแยงกันเองกลาวคือ มีขอยกเวน
สามขอซึ่งจะจายเงินชดเชยตามมาตรา 5 ไมได  คือ 1) ความเสีย
หายเกิดขึ้นตามปกติธรรมดาของโรคนั้นๆ 2) ความเสียหายที่
หลีกเลี่ยงไมไดจากการใหบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ
และ 3) ความเสียหายเมื่อสิ้นสุดกระบวนการใหบริการสาธารณสุข
ไมมีผลกระทบตอการดำ�รงชีวิตตามปกติ
ขอยกเวนในมาตรา 6 ทั้งสามขอ ตองใชเวลาในการพิสูจนดวย
แพทยผูเชี่ยวชาญแตละสาขา ซึ่งในคณะกรรมการไมมีผูที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาว การใชความเห็นของกรรมการที่ปราศจากความรูทาง
แพทย และใหลงมติโดยการใชคะแนนเสียง ทำ�ใหการตัดสินเปน
ไปโดยขาดหลักเกณฑ ปราศจากความยุติธรรม เปนผลเสียหายทั้ง
แกแพทยและผูปวย นอกจากนั้นการมีขอยกเวนตองพิสูจนโดย
ใชเวลา  การจายเงินชดเชยจึงทำ�ไมไดในเร็ววันตามที่กำ�หนดไว
ผิดจุดประสงคของ พรบ. ขอ 1 และ ขอ 2 การไมไดเงินชดเชย
ในระยะเวลารวดเร็วจะนำ�ไปสูการฟองรองใหมากขึ้น กระทบ
กระเทือนตอสัมพันธภาพระหวางแพทยและผูปวย ผิดเจตจำ�นง
ขอ 3 และ ขอ 4 ของ พรบ.นี้

จุดมุงหมายของ พรบ.ฉบับนี้ มี 4 ประการคือ
1)  ตองการชดเชยคาเสียหายจากการรับบริการทางแพทยแกผูเสีย
หายอยางรวดเร็ว โดยจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายนั้นๆ
2)  ผูปวยไดประโยชนจาก พรบ. ฉบับนี้ เพราะไดเงินชดเชย
เร็วขึ้นโดยมาตรฐานบริการทางการแพทยมิไดลดลง
3)  จะชวยลดการฟองรองระหวางผูปวยและแพทยใหนอยลง
4)  จะเปนการสรางความสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรับ (ผูปวย)
และผูใหบริการ (แพทยและบุคลากรทางการแพทย)
ขอ 2   การพิจารณาจายเงินชวยเหลือเบือ้ งตนและเงินชดเชย ใน
หมวด 4 (มาตรา 27-37) มีขอ นาสังเกตวา มีการจายคาชดเชย
พรบ.นี้มี 7 หมวด และ 50 มาตรา จากการอานพิจารณาดูใน เบื้องตน ถาผูเสียหายไมพอใจ ใหอุทธรณได ถายังไมพอใจกับ
ฐานะแพทยซึ่งมิใชนักกฎหมาย มีความเห็นวา พรบ. นี้มีขอ เงินชดเชยจากการอุทธรณใหผูเสียหายฟองศาลไดทั้งทางแพง
บกพรองหลายประการที่จะนำ�ไปสูความเสียหายแกการแพทย และอาญา ดังนั้นจะทำ�ใหเกิดการฟองรองตอเนื่องเปนลูกโซ
และการสาธารณสุขของชาติ ซึ่งปจจุบันอยูในภาวะใกลลมสลาย   จึงเกิดผลเสียหายตามมาคือ
ความวกวน ไมกระจางชัด ขัดแยงกันเอง ทำ�ให พรบ. นี้ไมสามารถ
1) ความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวยเลวลง นำ�ไป
บรรลุจุดมุงหมาย 4 ขอตนได ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
สูการฟองรองมากขึ้น การรักษาพยาบาลไมไดผล
มาตรฐานการแพทยต่ำ�ลง เพราะผูปวยขาดความ
ขอ 1  หมวดที่ 1 ตามมาตรา 5 ผูเสียหายมีสิทธิ์ไดรับเงินชวย
เชื่อถือแพทย แพทยตองโดนทำ�รายทางจิตใจอยาง
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554
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มาก เสียทรัพยสินและอาจจะเสียอิสรภาพ หมด
กำ�ลังใจในการดูแลรักษาผูปวย
2) การจายเงินชดเชยใหผูเสียหายเมื่อมีปญหา ตอง
พิสูจนโดยกรรมการที่ไมมีความรูทางแพทย ทำ�ใหการ
พิจารณาไมมีหลักเกณฑ เปนการทำ�ลายหลักวิชาแพทย
ซึ่งควรตัดสินดวยความรูทางวิชาการรวมกับเมตตาธรรม
แตกรรมการชุดนี้ทำ�ไมได

มากถึง 10% จากเงินกองทุน โดยไมไดระบุวามีกลไกตรวจ
สอบการใชเงินอยางรัดกุมหรือไม?
2. ขอบเขตหนาที่และอำ�นาจของกรรมการ เขียนไวไมชัดเจน
ไมมีขอจำ�กัด สามารถลงโทษโดยปรับไหมผูที่สงเงินสมทบกองทุน
ชาไป สามารถฟองศาลพิจารณาผูที่ไมรวมมือจำ�คุกได 6 เดือน

ปรับไหม ผูที่สงเงินสมทบกองทุนชาถูกปรับเดือนละ 2%
ขอ 3 ที่มาของกองทุน (หมวด 3 มาตรา 20-24)
ปละ 24% ไมทราบวามีหลักเกณฑอะไร ในเมื่อดอกเบี้ยนอกระบบ
กองทุนมีที่มาหลายแหง ขอวิจารณเพียง 2 แหง คือ
ยังนอยกวานี้ ถาพรบ.นี้รางโดยนักสิทธิมนุษยชน และแพทยท่ี
1. จากโรงพยาบาลเอกชน
ได MD แตเลิกไมดแู ลผูป ว ยแลว ประเทศไทยจะหวังอะไรกับการ
2. จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข รางกฎหมายชนิดนี้?
และมหาวิทยาลัย
ฟองศาลจำ�คุกไดถึง 6 เดือน เปาคือใคร? นอกจาก
ผลที่เกิดขึ้น
แพทย พยาบาล บุคลากรที่ดูแลรักษาผูปวย  ผูราง พรบ.ควร
1. โรงพยาบาลเอกชนจะขึ้นคารักษาพยาบาลเพื่อนำ�มาจาย ทราบวา แพทยและพยาบาลที่จะมีปญหาในเรื่องคดีสวนใหญเปน
ใหกองทุน ผูปวยจะตองเสียเงินมากขึ้นโดยไมไดรับการบริการที่ดีขึ้น แพทยในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลรัฐบาล
2. โรงพยาบาลของรัฐซึ่งไมมีเงินอยูแลว คงตองหาเงิน ที่คนไขลนมือจนทำ�ไมไหว เมื่อทำ�ไมไหวก็ยอมมีขอผิดพลาด ถา
โดยการหักจากงบประมาณในการรักษาผูปวยที่มีอยู ทำ�ใหผูปวย แพทยหรือพยาบาลตองเดินทางมาใหปากคำ� คนไขก็ไมมีคนตรวจ
ไดรับการรักษาดวยมาตรฐานที่ต่ำ�ลงทั้งที่ปจจุบันก็แยอยูแลว
รักษาดูแล มาตรฐานการแพทยก็ยิ่งต่ำ�ลง ความสัมพันธระหวาง
แพทยและคนไขยิ่งเลวลง คนไขจำ�นวนมากอาจพิการหรือเสียชีวิต
ขอ 4 กรรมการบริหารพรบ. (หมวดที่ 2 มาตรา 7-16)
เพราะมีหมอไมพอจะรักษา
1. คุณสมบัติของกรรมการ ไมครบถวน ขาดองคประกอบ
ที่สำ�คัญคือ กรรมการวิชาชีพ ไดแก ผูแทนแพทยสภา ผูแทน
ในปจจุบันนี้ประชาชนที่ยากจนเมื่อเจ็บปวยก็ตองเดือดรอนแสน
ทันตแพทยสภา ผูแทนสภาการพยาบาล ผูแทนสภาเภสัชกรรม สาหัส  เพราะแพทยไมสามารถทำ�หนาที่ของตนเองไดอยางเต็มที่
ผูแทนสมาคมแพทยคลินิกไทย ผูแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากการฟองรองระบาดไปทั่วจนแพทย “ขยาด” จะใหการ
ที่ปรากฏใน พรบ.มีเพียงผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนที่ทำ�งานดานคุม รักษาผูปวยหนักในภาวะที่มีความ “จำ�กัด” ทั้งบุคลากรและ
ครองผูบริโภคและดานบริการสุขภาพ จำ�นวน 6 คน ผูทรงคุณวุฒิ อุปกรณตางๆ โดย “รัฐ” ไมเคยเหลียวแลแกปญหาใหอยาง
ดานเศรษฐศาสตร สังคมศาสตร สื่อสารมวลชน สิทธิมนุษยชน จริงใจ พรบ.ฉบับนี้จะยิ่งซ้ำ�เติมใหเกิดความเดือดรอนมากขึ้นจน
และการเจรจาไกลเกลี่ยสาธารณสุขดานละหนึ่งคน
นำ�ไปสูความลมสลายของแพทยและการสาธารณสุขของประเทศ
ใหเกิดรวดเร็วขึ้น
ผูแทนสภาวิชาชีพเปนหัวใจสำ�คัญ จำ�เปนมากเพราะตองดู
แลและสรางมาตรฐานทางดานวิชาการ เพื่อนำ�ไปใชในการรักษา
ปจจุบันนี้แพทย พยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชนหรือแมแตโรง
พยาบาลใหแกประชาชนตอไป เทาที่ทราบจากการแกไขรางครั้ง พยาบาลศูนยทำ�งานดวยความยากลำ�บาก ทุกคนหมดกำ�ลังใจ ขยาด
แรกไดเพิ่มเติมกรรมการวิชาชีพลงไปในพรบ.โดยผานความเห็น ตอการรักษาดูแลผูปวยหนักเพราะโรงพยาบาลมีขีดความสามารถ
ชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว แตถูกตัดทิ้งไปดวยเหตุผล จำ�กัดทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีตางๆ  ถาการรักษาไมไดผลจะถูก
อยางใดไมชัดเจน
ฟองรอง แพทยเคยถูกตัดสินจำ�คุกมาแลว 3 ป โดยไมรอลงอาญา
(คดีที่อำ�เภอรอนพิบูลย)   ดังนั้นเมื่อไมแนใจจึงตองใชระบบสงตอ
เปนที่นาสังเกตวากรรมการบริหารจำ�นวนเพียงไมกี่คนที่ดูแล ทั้งๆ ที่ไมอยากทำ� เพราะทราบดีวาเวลาที่ผานไปแตละนาทีมีคาตอ
กองทุนนี้มีสิทธิจายเงินจำ�นวนมหาศาลในการบริหารจัดการกองทุน ชีวิตผูปวยเพียงไร  ผูปวยไดรับผลกระทบ โอกาสจะพิการและเสีย
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พรบ.คุม ครองผูเ สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (ฉบับรัฐบาล) – กระจกสะทอนสถานภาพวิกฤติของสถาบันแพทย
และการสาธารณสุขไทยปญหาที่ตองสนใจและแกไขโดยดวน
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หนึ่งซึ่งไดผานชีวิตของการเปนแพทยมานานถึง 56 ป ไดเห็นการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับแพทยในสังคมปจจุบนั ตองยอมรับวารูส ึก
สะเทือนใจเปนอยางยิ่ง ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่เอื้อเฟอ
พอเพียง มีน้ำ�ใจตอกัน แพทยในฐานะผูรักษา เสียสละความสุข
สบายเพื่อชวยเหลือดูแลผูปวย จึงไดรับความยกยองเชื่อถือจาก
ในอนาคตจะไมมีใครเรียนแพทย พยาบาล นอกจากคนที่ สังคมวาเปน “ผูให” สังคมในอดีตมิไดคิดประทุษรายตอแพทย
ไมอยากเรียนแตไมมีทางเลือก  สถาบันแพทยและการสาธารณสุข มีแตความมีน้ำ�ใจ เชื่อถือ ไววางใจ
ไทยจะลมสลาย ประชาชนจะไมไดรับการดูแลที่ถูกตองตาม
กาลเวลาที่ผานไปในทามกลางสังคมของวัตถุนิยมที่เชี่ยวกราก
มาตรฐาน
ความโลภที่มีมากขึ้น อคติตอผูอื่นที่มีมากขึ้น เมื่อเกิดความโลภ โกรธ
บทสงทาย  สถาบันแพทยและการสาธารณสุขของประเทศไทย และหลง ในขณะเดียวกันความตองการของผูปวยจากแพทยก็มี
กำ�เนิดขึ้นดวยพระวิริยะ อุตสาหะ และทรงเสียสละอยางใหญหลวง มากขึ้นอยางไรขอบเขต เปนจุดเริ่มตนที่มีผลกระทบตอความสัม
ของพระบรมราชชนก เปนประโยชนแกประชาชนชาวไทยอยางยิ่ง   พันธของแพทยและผูปวย ปญหาสำ�คัญที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ
กอนมีสถาบันแพทยและการสาธารณสุขไทยแผนปจจุบัน  ประชา จำ�นวนผูปวยทวีคูณมากขึ้น โดยเฉพาะในชนบทและโรงพยาบาลของ
ชนลมตายดวยโรคระบาด  ในอดีตที่ไมมีการแพทยแผนปจจุบัน รัฐ แตจำ�นวนของแพทยมิไดมากขึ้นตามสัดสวน ทำ�ใหแพทยมีเวลา
โรคสวนมากรักษาไมหาย เชน วัณโรค ฝบิดในตับ ไตวาย ยิ่ง นอยมากในการดูแลผูปวย เชนในหองตรวจคนไขนอก แพทยมีเวลา
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ไมตองพูดถึง เรากาวมาไกลดวยรากฐานที่ เพียง 2-3 นาทีใหผูปวยหนึ่งคน เพื่อดูแลผูปวยใหหมดภายในเวลา
พระองคทรงวางไวให  แตตองมาเสื่อมลงดวยกิเลส คือ ความโลภ จำ�กัด มิฉะนั้นผูปวยจะมิไดรับการดูแลทั่วถึง แพทยเองก็หมดแรง
โกรธ หลง กลาวคือ  1) ความแตกความสามัคคีในหมูแพทย  2) สมองตื้อ เวลาจะคิดในการวินิจฉัยและการรักษาก็ไมมี แพทยจะ
ความไรน้ำ�ใจตอผูปวยซึ่งเกิดจากการกระทำ�ของแพทยสวนนอย ทำ�งานไดอยางไรในสภาพเชนนี้? ความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นเปน
แตทำ�ใหผูปวยหมดความไววางใจในแพทย ทำ�ใหเกียรติภูมิของ ผลรายตอผูปวย ความยุงยากซับซอนของโรคที่นำ�ผูปวยมาพบ
แพทยถูกเหยียดหยาม แพทยซึ่งมิไดปฏิบัติตนตามจรรยาเหลานี้ แพทยและสภาพของผูปวยซึ่งอาจมีโรคประจำ�ตัวแตแพทยไมมี
ควรไดรับการลงโทษอยางเด็ดขาด 3) ความโลภ ของผูปวยที่ โอกาสทราบ ทำ�ใหมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นตามมา สิง่ เหลานี้
อยากไดเงินจากการฟองรองที่ไรเหตุผล (ไมรูจักพอ)  และประการ ทำ�ใหการรักษาพยาบาลไมไดผล ทำ�ใหความสัมพันธระหวางแพทย
สุดทาย คือ  4) สังคม ซึ่งตั้งความหวังไวกับแพทยมากกวาความ และผูป ว ยเลวลง การแกไขที่ถูกตองคือ การใหเวลาแกแพทย
เปนจริง ซึ่งรวมทั้งผูปวย สื่อ ตลอดจนนักคิด นักสิทธิมนุษยชน เพียงพอ ใหความเขาใจในการทำ�งานของแพทย ผูพิพากษาเอง
ยังตองการเวลาในการศึกษาคดีกวาจะใหคำ�พิพากษาไดนานถึง 10
ซึ่งไมทราบความจริงในโลกปจจุบัน
ปกวา (คดีแพะรับบาปซึ่งปรากฏในโทรทัศนไทยทีวี เมื่อประมาณ
ทุกสิ่งนี้ไดฉุดสถาบันแพทยและการสาธารณสุขไทย ซึ่งเปน กลางเดือนพฤศจิกายน 2553) แตแพทยมีเวลาเพียงไมถึง 10 นาที
เสาหลักของประเทศใหตกต่ำ�ลงจนเกือบถึงขอบเหว ในปจจุบัน ในการใหการวินิจฉัยโรคทั้งๆ ที่ความผิดพลาดนั้นอาจเปนตนเหตุ
ประชาชนเดือดรอนแสนสาหัสเพราะแพทยไมสามารถทำ�หนาที่ของ ใหผูปวยพิการหรือเสียชีวิต การใหการศึกษาแกผูปวยใหรูจัก
ตนเองไดอยางเต็มที่ เนื่องจากการฟองรองระบาดไปทั่ว ความ ดูแลตนเองตามสมควรกอนจะพบแพทย จะชวยแบงเบาภาระ
บกพรองเหลานี้เปนสนิมในเหล็กทำ�ใหทุกอยางพังทลายลงอยาง ของแพทยไปไดบาง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่แพทยเรียกรอง โหยหา
รวดเร็ว เราซึ่งเปนคนไทยจะปลอยใหสิ่งเหลานี้ดำ�เนินตอไป อยากได เพื่อใหมีโอกาสทำ�งานอยางมีมาตราฐานสำ�หรับการดูแล
รักษาผูปวย แตมิเคยไดรับการเหลียวแลจากรัฐ หรือความเขา
โดยไมชวยกันแกไขหรือ?  
ใจจากผูบังคับบัญชาไมวาจะกี่ยุคกี่สมัยที่ผานมา เมื่อมีความผิด
การแกไข โดยการวิเคราะหปจจัยเกี่ยวของตางๆ ที่สำ�คัญที่สุด พลาดเกิดขึ้น แพทยจะถูกกลาวหาวาเปนผูกระทำ�ผิด สิ่งเหลานี้
คือความจริงในมุมมืดดานหนึ่งของการสาธารณสุขไทย รัฐโดย
คือ แพทย
เฉพาะรัฐมนตรีสาธารณสุขควรจะทำ�ความเขาใจ ชวยแกไข มิใชลอย
สถานภาพของแพทยและสังคมปจจุบัน ในฐานะของแพทยคน ตัวเหนือปญหา โดยคิดถึงแตคะแนนเสียงของประชาชนอยางเดียว
ชีวิตมีมาก เพราะเสียเวลาในการเดินทาง เมื่อไปถึงโรงพยาบาล
ใหญๆ ก็ตอง “รอคิว” เพราะคนไขไปรออยูมากมาย  ถา พรบ.
ฉบับนี้ผาน การฟองรองทำ�งายขึ้น ผูที่เดือดรอนคือประชาชน
และแพทย พยาบาล ซึ่งสวนใหญยังมีหัวใจสำ�หรับผูปวยอยู
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ปญหานี้เปนปญหาเรื้อรังซึ่งทวีคูณขึ้นเปนลำ�ดับ และเปนปญหาตน คุมไมได เพราะผูปวยแตละคนมีการทำ�งานพื้นฐานของรางกาย
เหตุอันหนึ่งที่ทำ�ใหการแพทยและการสาธารณสุขไทยถูกลากมา ตางกันโดยที่แพทยไมสามารถกำ�หนดได ไมเหมือนกรณีการกอสราง
อยูที่ขอบเหวในปจจุบันนี้
ตึกซึ่งคำ�นวณใหแมนยำ� ใชวัสดุใหตรงตามที่คำ�นวณไว ก็จะไดตึก
ที่แข็งแรง สวยงาม ตามแปลนที่เขียนไว
ในฐานะของปุถุชน ทุกคนยอมหนีจากภัยที่เกิดขึ้น แพทยเปน
ปุถุชนเชนเดียวกัน ทางเลือกคือ ยายเขาสถาบันที่ตนเองไดทำ�งาน
ข อ ที่ ค วรสั ง เกตในเรื่ อ งกฎหมายที่ ล งโทษแพทย นี้ มี โ ดย
ไดเต็มที่ ปลอดภัยจากสภาพแวดลอมที่บีบคั้น หรือถายังทำ�ไดตอ ปราศจากเหตุผล นาจะเปนเครื่องเตือนใจใหแพทยสังวรณวา
ไปก็พยายามปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุดเพื่อผูปวยที่ยากจน ซึ่งยัง สังคมทุกวันนี้มิใชสังคมที่เอื้ออาทรปรารถนาดีตอแพทย และอาจ
มีสัมพันธภาพเหลืออยูดวยความหวงใย เพราะถูกอบรมมาวา ตองถามตนเองวาเราไดทำ�อะไรลงไป จึงทำ�ใหสังคมเห็นแพทยเปน
“ไมใหทิ้งคนไข”
“ผูกระทำ�ราย” ตอเพื่อนมนุษยไดถึงเพียงนี้?
จรรยาแพทยตอเพื่อนแพทย เปนปจจัยสำ�คัญที่สุดที่ทำ�ใหเกิด
ความเปนปกแผนของสถาบันแพทย ทำ�ใหเกิดน้ำ�ใจ เอื้ออาทร
ปรารถนาดีตอกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดขยายไปสูเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน
เชน พยาบาล นักวิทยาศาสตร เปนตน อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้
กำ�ลังจะเลือนหายไปเพราะการแกงแยงผลประโยชน การแบงแยก
แตกเหลา ตางสถาบัน ตางกลุม ตางหนาที่ ปจจุบันมีกลุมอาจารยใน
โรงเรียนแพทย แพทยทหาร แพทยในชุมชน แพทยชนบท (ซึ่งจะ
ทำ�การรักษาพยาบาลคนชนบทจริง ๆ แคไหนไมทราบ?) แพทยเอกชน
และแพทยที่เปนกรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียงมาก เชน แพทยสภา
ราชวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพแพทยตางสาขาออกไป แมในสถาบัน
เดียวกันก็ยังมีการแบงแยกระหวางผูบริหาร และแพทยปฏิบัติงาน
ประจำ�หนวยหรือกอง ความแตกตางนี้ทำ�ใหเกิดความรูสึกแบง
แยก สำ�หรับผูเขียนเผอิญผานชีวิตของการแพทยทหาร อาจารย
แพทย แพทยเอกชน ผูบริหาร และกรรมการในสมาคมวิชาชีพ
มาเปนลำ�ดับ และเนื่องจากไมเคยยึดติดกับภาวะใดมากนัก จึง
มิไดมีความรูสึกแบงแยกดังกลาว คิดแตเพียงวาจะเปนแพทยประเภท
ใดก็ไมสำ�คัญ ขอใหปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุด และแพทยทุก
คนลวนมีกำ�เนิดมาจาก สมเด็จพระราชบิดาองคเดียวกัน มีจุดมุง
หมายรวมกันคือ ประโยชนสุขของผูปวย และความเปนปกแผน
ของสถาบันแพทยไทย ซึ่งจะเกิดไมไดถาแพทยขาดความรักและ
สามัคคี เอื้ออาทรและใหเกียรติตอกัน

ถึงเวลาที่เราควรจะพิจารณาตัวเองเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในบทบาทของแพทยที่ดี   และพยายามแกไขขอบกพรองที่อาจ
กระทำ�ขึ้นโดยความรูเทาไมถึงการณ แพทยควรจะถามตนเองวา
เราไดปฏิบัติหนาที่ของแพทยเพื่อเพื่อนมนุษยโดยคิดถึงผูปวยกอน
ตนเองหรือไม? ถาตอบปญหานี้ได แกไขปรับปรุงใหถูกตอง จะ
ทำ�ใหสังคมมองแพทยในลักษณะที่เปนมิตรและมีน้ำ�ใจมากขึ้น
หรือไม และนาจะถึงเวลาที่แพทยควรมีกฎหมายคุมครองการ
ประกอบอาชีพแพทย ซึ่งซับซอน ยากแกความเขาใจของคนในสังคม
ปจจุบัน เปนความจำ�เปนที่ประเทศไทยควรมีกฎหมายดังกลาว ทั้ง
นี้เพื่อปองกันและสงวนแพทยและบุคลากรทางการแพทย ซึ่งสวน
ใหญยังปฏิบัติงานดวยความรักและหวงใยผูปวย กอนที่ทุกอยาง
จะสายเกินแก เรามีเวลาไมมากนัก
สำ�หรับปจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับความเสือ่ มของสถาบันแพทย
นัน้ เปนปจจัยเสริม ซึง่ จะไดกลาวตอไปอยางสัน้ ๆ
หัวใจสำ�คัญในการแกไขคือ ขอใหทุกคนเขาใจในบทบาท
หนาที่ของตนเอง และทำ�หนาที่ของตนเองใหดีที่สุดโดยคิดถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง

ขอใหเราตอบคำ�ถามตอไปนี้ เพื่อทราบความจริงและพิจารณาแกไข
1. แพทย   ทานไดท�ำ หนาทีข่ องตนเองโดยคิดถึงประโยชนของ
กฎหมายเกี่ยวของกับแพทย ในระยะเวลาเกือบ 5 ปที่ผานมา ผูป ว ยกอนประโยชนของตนเองหรือไม?
มีกฎหมายที่ลงโทษแพทยออกมาอยางนอย 2 ฉบับ คือ พรบ.
ฉบับที่เปนปญหาในปจจุบัน และกฎหมายคุมครองผูบริโภค ซึ่ง
ในปจจุบันนี้แพทยสวนใหญทำ�งานหนัก เพราะตองการ
มีผลกระทบสามารถลงโทษแพทยยอนหลังไปไดถึง 10 ป ความ ชวยเหลือผูปวยซึ่งเอาชีวิตมาฝากไว อยางไรก็ตามอุปสรรคในเรือ่ ง
จริงกฎหมายนี้มิไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแพทยเลย ความขาดแคลนทุกอยางโดยเฉพาะ “เวลา” ทำ�ใหขาดการติดตอชี้แจง
กฎหมายนี้ใชกับกิจการอื่นๆ ซึ่งปองกันได แตมิใชกับรางกาย ตอผูปวย ขอใหแพทยอดทน เห็นใจ ผูปวยในฐานเพื่อนมนุษย
มนุษยซึ่งแมจะใหการรักษาพยาบาลอยางดีเพียงไรก็ยังควบ ดวยกัน ใหกำ�ลังใจและเวลาแกผูปวยบาง
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ถาแพทยรัก หวงใย คนไข สัมพันธภาพระหวางแพทยและ
ถาทานมิไดทำ�  โปรดทำ�หนาที่ของทาน เพื่อกอบกูสถาบัน
ผูปวยจะเกิดขึ้น เปนผลดี เปนบุญกุศล สำ�หรับแพทยและผูปวย แพทยไทยซึ่งทุกคนเปนเจาของ
สถาบันแพทยจะอยูรอด
5. โรงพยาบาลเอกชน   ทานไดบริหารกิจการโรงพยาบาลตาม
แพทยสวนนอยซึ่งยังวนเวียนอยูในกิเลส คือ ความอยากไดไมมี หลักธรรมะแหงวิชาชีพของการแพทยที่ดี ดวยความซื่อสัตย สุจริต
ที่สิ้นสุด ความหลงและความโกรธ จนประพฤติผิดจรรยาแพทย ตอผูปวย และไดสงเสริมใหแพทยในสังกัดของทานใชวิชาชีพตาม
ควรไดรับการลงโทษ เพื่อมิใหเปนตัวอยางที่ไมดี แพทยสวนนอย จรรยาบรรณแพทยอยางมีความอิสสระหรือไม? ถาทานทำ�จะเปน
นี้เปนผูทำ�ใหเกียรติภูมิของแพทยต่ำ�ลงและทำ�ลายสถาบันแพทย การสงเสริมสถาบันแพทยใหอยูรอด ถาไมทำ� ทานกำ�ลังทำ�ลาย
สถาบันแพทยใหเสื่อมลง
2. อาจารยแพทยและโรงเรียนแพทยซึ่งเปนผูกำ�เนิดแพทย
ทานไดทำ�หนาที่ของทานในการปลูกฝงวิชาความรูและคุณธรรม โดย
โปรดอยาหาความร่ำ�รวยบนความทุกขยากของเพื่อนมนุษย
ทำ�ตนเปนตัวอยางในการปลูกฝงความดีแกลูกศิษยแพทยของเรา
หรือไม และเพียงไร? เพื่อใหศิษยแพทยไดพึงปฏิบัติหนาที่ของเขา
6. สังคม ประกอบดวย สื่อ นักคิด รวมทั้งนักสิทธิมนุษยอยางดีที่สุด
ชน ทานเคยคิดถึงแพทยในฐานะเพื่อนมนุษยที่มีชีวิตจิตใจหรือ
ไม? หรือคิดแตเพียงเปนแหลงขาวที่ทำ�ใหขาวมีสีสันยิ่งขึ้น นัก
อยาลืมวา อาจารยทด่ี เี ปนตัวอยางผูช แ้ี นะแนวทางอันสวางให คิดและนักสิทธิมนุษยชน ขอใหใชสติและปญญา ในการคิด ในทาง
แกศษิ ย
สรางสรรค มิใชการทำ�ลายแพทย เพราะแพทยสว นใหญยงั พยายาม
ใหการรักษาพยาบาลทีด่ ตี อ ผูป ว ยโดยไมเลือกชั้นวรรณะ ความมี ความ
3. ผูปวย  เราใหความไววางใจ ซื่อสัตย ตอแพทยที่รักษาเรา จน ถาทานคิดในทางทำ�ลายกรุณาเลิกเพราะไมมีใครไดประโยชน
เพียงไร?
แมแตตัวทานเอง
เราสามารถเขาใจและใหอภัยแพทยไดหรือไม เมื่อการรักษา
พยาบาลไมไดผล ทั้งๆ ที่แพทยไดกระทำ�อยางดีที่สุดแลว
ถาขาดสถาบันแพทยและการสาธารณสุขที่เขมแข็ง ชีวิตของ
คนไทยทุกคนก็ไมมีคุณภาพ
อยาลืมวาผูปวยเปนกำ�ลังใจสำ�คัญของแพทย
ถาเราทุกฝายสามารถแกไขขอบกพรองตางๆ ได สถาบัน
4. ผูบริหาร กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตรัฐมนตรี ลงมาถึง แพทยและการสาธารณสุขไทยก็จะอยูรอด เปนมรดกอันล้ำ�คา
ผูบังคับบัญชาระดับสูง ทานไดพยายามชวยเหลือบุคลากรในความ สำ�หรับลูกหลานเราตอไป
ดูแลใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของเขาอยางดีที่สุด โดยใหกำ�ลังใจ
สนับสนุนทั้งกำ�ลังคนและทางเทคนิค ขจัดความขาดแคลน และ
ถาทานรูจักคำ�วาพอเพียง ชีวิตและสังคมไทยก็จะมีความสุข
ปกปองการถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม จากผูที่ใชอำ�นาจอยางไมเปน
5 ธันวาคม 2553
ธรรม เชน นักการเมือง ไดหรือไม?
ถาทานทำ�ได หนวยงานที่ทานรับผิดชอบจะประสบความเจริญ
เปนที่พึ่งของประชาชนอยางแทจริง

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554
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