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ผูเขียนบทความนี้เปนอายุรแพทย ซึ่งใชชีวิตการเปนอายุร- 

แพทยมายาวนานถึง 56 ป  เคยเปนอาจารยแพทยกอตั้งหนวยโลหิตวิทยา

ในสถาบันการแพทยถึง 2 สถาบัน  คือ คณะแพทยศาสตรโรง พยาบาล

รามาธิบดี (2510-2522) และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

(2525-2533)  ปจจุบันก็ยังเปนอายุรแพทยดูแลรักษาผูปวยอยู  

ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการแพทยไทยมาตลอดโดยเฉพาะ

ในระยะ10ปหลังมีความสะเทือนใจและหวงใยวาความเสื่อมที่

เกิดขึ้นนี้เพราะเรากำาลังหลงทางและเดินไปสูขอบ“เหว”ซึ่งเมื่อ

ตกลงไปแลวการแพทยไทยก็จะลมสลายเม่ือไดทราบวามีพรบ.

คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขซึ่งประชาชนนา

จะไดประโยชนและอาจทำาใหวงการแพทยไทยฟนตัวขึ้น  จึงเกิด

ความสนใจและศึกษา ซึ่งจะขอสรุปผลดังนี้คือ

จุดมุงหมายของพรบ.ฉบับนี ้มี 4 ประการคือ

1)ตองการชดเชยคาเสียหายจากการรับบริการทางแพทยแกผูเสีย

หายอยางรวดเร็วโดยจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายนั้นๆ

2)ผูปวยไดประโยชนจากพรบ.ฉบับนี้เพราะไดเงินชดเชย

เร็วขึ้นโดยมาตรฐานบริการทางการแพทยมิไดลดลง

3)จะชวยลดการฟองรองระหวางผูปวยและแพทยใหนอยลง

4)จะเปนการสรางความสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรับ(ผูปวย)

และผูใหบริการ(แพทยและบุคลากรทางการแพทย)

พรบ.นี้มี 7 หมวด และ 50 มาตรา จากการอานพิจารณาดูใน

ฐานะแพทยซึ่งมิใชนักกฎหมาย  มีความเห็นวาพรบ. นี้มีขอ

บกพรองหลายประการที่จะนำาไปสูความเสียหายแกการแพทย

และการสาธารณสุขของชาติซึ่งปจจุบันอยูในภาวะใกลลมสลาย

ความวกวนไมกระจางชัดขัดแยงกันเองทำาใหพรบ.นี้ไมสามารถ

บรรลุจุดมุงหมาย4ขอตนไดดวยเหตุผลดังตอไปนี้

ขอ1หมวดที่1ตามมาตรา5ผูเสียหายมีสิทธิ์ไดรับเงินชวย

เหลือเบื้องตนและเงินชดเชยจากกองทุนโดยมิตองพิสูจนความ

รับผิดแตในมาตรา6มีขอขัดแยงกันเองกลาวคือมีขอยกเวน

สามขอซึ่งจะจายเงินชดเชยตามมาตรา5ไมไดคือ 1) ความเสีย

หายเกิดขึ้นตามปกติธรรมดาของโรคนั้นๆ    2) ความเสียหายที่

หลีกเลี่ยงไมไดจากการใหบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ   

และ 3) ความเสียหายเมื่อสิ้นสุดกระบวนการใหบริการสาธารณสุข

ไมมีผลกระทบตอการดำารงชีวิตตามปกติ

ขอยกเวนในมาตรา 6 ทั้งสามขอ ตองใชเวลาในการพิสูจนดวย

แพทยผูเชี่ยวชาญแตละสาขา ซึ่งในคณะกรรมการไมมีผูที่มีคุณสมบัติ

ดังกลาว  การใชความเห็นของกรรมการที่ปราศจากความรูทาง

แพทย และใหลงมติโดยการใชคะแนนเสียง ทำาใหการตัดสินเปน

ไปโดยขาดหลักเกณฑ ปราศจากความยุติธรรม เปนผลเสียหายทั้ง

แกแพทยและผูปวย   นอกจากนั้นการมีขอยกเวนตองพิสูจนโดย

ใชเวลาการจายเงินชดเชยจึงทำาไมไดในเร็ววันตามที่กำาหนดไว

ผิดจุดประสงคของพรบ.ขอ1และขอ2การไมไดเงินชดเชย

ในระยะเวลารวดเร็วจะนำาไปสูการฟองรองใหมากขึ้น กระทบ

กระเทือนตอสัมพันธภาพระหวางแพทยและผูปวยผิดเจตจำานง

ขอ3และขอ4ของพรบ.นี้

ขอ 2  การพิจารณาจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนและเงินชดเชย  ใน

หมวด 4 (มาตรา 27-37)  มีขอนาสังเกตวา มีการจายคาชดเชย

เบื้องตน ถาผูเสียหายไมพอใจ ใหอุทธรณได ถายังไมพอใจกับ

เงินชดเชยจากการอุทธรณใหผูเสียหายฟองศาลไดทั้งทางแพง

และอาญา ดังนั้นจะทำาใหเกิดการฟองรองตอเนื่องเปนลูกโซ 

จึงเกิดผลเสียหายตามมาคือ

1) ความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวยเลวลงนำาไป

สูการฟองรองมากขึ้น การรักษาพยาบาลไมไดผล

มาตรฐานการแพทยต่ำาลง เพราะผูปวยขาดความ

เชื่อถือแพทย แพทยตองโดนทำารายทางจิตใจอยาง 

บทความพิเศษ

พรบ.คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข(ฉบับรัฐบาล)–กระจกสะทอน

สถานภาพวิกฤติของสถาบันแพทยและการสาธารณสุขไทยปญหาที่ตองสนใจ

และแกไขโดยดวน

ถนอมศรีศรีชัยกุล
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ที่ปรึกษาอาวุโสผูเชี่ยวชาญทางโลหิตวิทยา โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนยการแพทยวิชัยยุทธ
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มาก เสียทรัพยสินและอาจจะเสียอิสรภาพ หมด

กำาลังใจในการดูแลรักษาผูปวย

2) การจายเงินชดเชยใหผูเสียหายเมื่อมีปญหา ตอง

พิสูจนโดยกรรมการที่ไมมีความรูทางแพทย  ทำาใหการ 

พิจารณาไมมีหลักเกณฑ เปนการทำาลายหลักวิชาแพทย 

ซึ่งควรตัดสินดวยความรูทางวิชาการรวมกับเมตตาธรรม 

แตกรรมการชุดนี้ทำาไมได

ขอ3 ที่มาของกองทุน (หมวด 3 มาตรา 20-24)

กองทุนมีที่มาหลายแหง ขอวิจารณเพียง 2 แหง คือ

1. จากโรงพยาบาลเอกชน

2. จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข

และมหาวิทยาลัย

ผลที่เกิดขึ้น

1. โรงพยาบาลเอกชนจะขึ้นคารักษาพยาบาลเพื่อนำามาจาย 

ใหกองทุน ผูปวยจะตองเสียเงินมากขึ้นโดยไมไดรับการบริการที่ดีขึ้น

2. โรงพยาบาลของรัฐซึ่งไมมีเงินอยูแลวคงตองหาเงิน

โดยการหักจากงบประมาณในการรักษาผูปวยที่มีอยูทำาใหผูปวย

ไดรับการรักษาดวยมาตรฐานที่ต่ำาลงทั้งที่ปจจุบันก็แยอยูแลว

ขอ4 กรรมการบริหารพรบ. (หมวดที่ 2 มาตรา 7-16)

1. คุณสมบัติของกรรมการ ไมครบถวน ขาดองคประกอบ

ที่สำาคัญคือกรรมการวิชาชีพ ไดแกผูแทนแพทยสภาผูแทน

ทันตแพทยสภาผูแทนสภาการพยาบาลผูแทนสภาเภสัชกรรม

ผูแทนสมาคมแพทยคลินิกไทยผูแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ที่ปรากฏใน พรบ.มีเพียงผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนที่ทำางานดานคุม

ครองผูบริโภคและดานบริการสุขภาพ จำานวน 6 คน ผูทรงคุณวุฒิ 

ดานเศรษฐศาสตร สังคมศาสตร สื่อสารมวลชน สิทธิมนุษยชน 

และการเจรจาไกลเกลี่ยสาธารณสุขดานละหนึ่งคน

ผูแทนสภาวิชาชีพเปนหัวใจสำาคัญ จำาเปนมากเพราะตองดู

แลและสรางมาตรฐานทางดานวิชาการเพื่อนำาไปใชในการรักษา

พยาบาลใหแกประชาชนตอไปเทาที่ทราบจากการแกไขรางครั้ง

แรกไดเพิ่มเติมกรรมการวิชาชีพลงไปในพรบ.โดยผานความเห็น

ชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลวแตถูกตัดทิ้งไปดวยเหตุผล

อยางใดไมชัดเจน

เปนที่นาสังเกตวากรรมการบริหารจำานวนเพียงไมกี่คนที่ดูแล

กองทุนนี้มีสิทธิจายเงินจำานวนมหาศาลในการบริหารจัดการกองทุน

มากถึง10%จากเงินกองทุนโดยไมไดระบุวามีกลไกตรวจ

สอบการใชเงินอยางรัดกุมหรือไม?

2. ขอบเขตหนาที่และอำานาจของกรรมการ เขียนไวไมชัดเจน 

ไมมีขอจำากัด สามารถลงโทษโดยปรับไหมผูที่สงเงินสมทบกองทุน

ชาไป สามารถฟองศาลพิจารณาผูที่ไมรวมมือจำาคุกได 6 เดือน

ปรับไหม ผูที่สงเงินสมทบกองทุนชาถูกปรับเดือนละ 2% 

ปละ 24% ไมทราบวามีหลักเกณฑอะไร ในเมื่อดอกเบี้ยนอกระบบ

ยังนอยกวานี้  ถาพรบ.นี้รางโดยนักสิทธิมนุษยชนและแพทยท่ี

ได MD แตเลิกไมดูแลผูปวยแลว ประเทศไทยจะหวังอะไรกับการ

รางกฎหมายชนิดนี้?

ฟองศาลจำาคุกไดถึง 6 เดือน เปาคือใคร? นอกจาก

แพทยพยาบาลบุคลากรที่ดูแลรักษาผูปวย ผูรางพรบ.ควร

ทราบวาแพทยและพยาบาลที่จะมีปญหาในเรื่องคดีสวนใหญเปน

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนยโรงพยาบาลรัฐบาล

ที่คนไขลนมือจนทำาไมไหวเมื่อทำาไมไหวก็ยอมมีขอผิดพลาดถา

แพทยหรือพยาบาลตองเดินทางมาใหปากคำาคนไขก็ไมมีคนตรวจ

รักษาดูแลมาตรฐานการแพทยก็ยิ่งต่ำาลงความสัมพันธระหวาง

แพทยและคนไขยิ่งเลวลงคนไขจำานวนมากอาจพิการหรือเสียชีวิต

เพราะมีหมอไมพอจะรักษา

ในปจจุบันนี้ประชาชนที่ยากจนเมื่อเจ็บปวยก็ตองเดือดรอนแสน

สาหัสเพราะแพทยไมสามารถทำาหนาที่ของตนเองไดอยางเต็มที่

เนื่องจากการฟองรองระบาดไปทั่วจนแพทย“ขยาด”จะใหการ

รักษาผูปวยหนักในภาวะที่มีความ “จำากัด” ทั้งบุคลากรและ

อุปกรณตางๆ โดย “รัฐ” ไมเคยเหลียวแลแกปญหาใหอยาง

จริงใจพรบ.ฉบับนี้จะยิ่งซ้ำาเติมใหเกิดความเดือดรอนมากขึ้นจน

นำาไปสูความลมสลายของแพทยและการสาธารณสุขของประเทศ

ใหเกิดรวดเร็วขึ้น

ปจจุบันนี้แพทยพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนหรือแมแตโรง

พยาบาลศูนยทำางานดวยความยากลำาบากทุกคนหมดกำาลังใจขยาด

ตอการรักษาดูแลผูปวยหนักเพราะโรงพยาบาลมีขีดความสามารถ

จำากัดทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีตางๆถาการรักษาไมไดผลจะถูก

ฟองรองแพทยเคยถูกตัดสินจำาคุกมาแลว3ปโดยไมรอลงอาญา

(คดีที่อำาเภอรอนพิบูลย)ดังนั้นเมื่อไมแนใจจึงตองใชระบบสงตอ

ทั้งๆที่ไมอยากทำาเพราะทราบดีวาเวลาที่ผานไปแตละนาทีมีคาตอ

ชีวิตผูปวยเพียงไรผูปวยไดรับผลกระทบโอกาสจะพิการและเสีย
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ชีวิตมีมากเพราะเสียเวลาในการเดินทางเมื่อไปถึงโรงพยาบาล

ใหญๆก็ตอง“รอคิว”เพราะคนไขไปรออยูมากมายถาพรบ.

ฉบับนี้ผานการฟองรองทำางายขึ้นผูที ่เดือดรอนคือประชาชน

และแพทยพยาบาลซึ่งสวนใหญยังมีหัวใจสำาหรับผูปวยอยู

ในอนาคตจะไมมีใครเรียนแพทย พยาบาล นอกจากคนที่

ไมอยากเรียนแตไมมีทางเลือกสถาบันแพทยและการสาธารณสุข

ไทยจะลมสลายประชาชนจะไมไดรับการดูแลที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน

บทสงทาย สถาบันแพทยและการสาธารณสุขของประเทศไทย

กำาเนิดขึ้นดวยพระวิริยะอุตสาหะและทรงเสียสละอยางใหญหลวง

ของพระบรมราชชนกเปนประโยชนแกประชาชนชาวไทยอยางยิ่ง

กอนมีสถาบันแพทยและการสาธารณสุขไทยแผนปจจุบันประชา

ชนลมตายดวยโรคระบาดในอดีตที่ไมมีการแพทยแผนปจจุบัน

โรคสวนมากรักษาไมหายเชนวัณโรคฝบิดในตับไตวายยิ่ง

โรคหัวใจโรคมะเร็งไมตองพูดถึงเรากาวมาไกลดวยรากฐานที่

พระองคทรงวางไวใหแตตองมาเสื่อมลงดวยกิเลสคือความโลภ

โกรธหลงกลาวคือ1)ความแตกความสามัคคีในหมูแพทย2)

ความไรน้ำาใจตอผูปวยซึ่งเกิดจากการกระทำาของแพทยสวนนอย 

แตทำาใหผูปวยหมดความไววางใจในแพทยทำาใหเกียรติภูมิของ

แพทยถูกเหยียดหยามแพทยซึ่งมิไดปฏิบัติตนตามจรรยาเหลานี้

ควรไดรับการลงโทษอยางเด็ดขาด    3)ความโลภของผูปวยที่

อยากไดเงินจากการฟองรองที่ไรเหตุผล(ไมรูจักพอ)และประการ

สุดทายคือ4)สังคมซึ่งตั้งความหวังไวกับแพทยมากกวาความ

เปนจริงซึ่งรวมทั้งผูปวยสื่อตลอดจนนักคิดนักสิทธิมนุษยชน

ซึ่งไมทราบความจริงในโลกปจจุบัน

ทุกสิ่งนี้ไดฉุดสถาบันแพทยและการสาธารณสุขไทยซึ่งเปน

เสาหลักของประเทศใหตกต่ำาลงจนเกือบถึงขอบเหว   ในปจจุบัน

ประชาชนเดือดรอนแสนสาหัสเพราะแพทยไมสามารถทำาหนาที่ของ

ตนเองไดอยางเต็มที่  เนื่องจากการฟองรองระบาดไปทั่ว  ความ

บกพรองเหลานี้เปนสนิมในเหล็กทำาใหทุกอยางพังทลายลงอยาง

รวดเร็ว   เราซึ่งเปนคนไทยจะปลอยใหสิ่งเหลานี้ดำาเนินตอไป

โดยไมชวยกันแกไขหรือ?

การแกไข  โดยการวิเคราะหปจจัยเกี่ยวของตางๆ ที่สำาคัญที่สุด

คือ แพทย

สถานภาพของแพทยและสังคมปจจุบัน  ในฐานะของแพทยคน

หนึ่งซึ่งไดผานชีวิตของการเปนแพทยมานานถึง 56 ป  ไดเห็นการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับแพทยในสังคมปจจุบัน  ตองยอมรับวารูสึก

สะเทือนใจเปนอยางยิ่ง  ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่เอื้อเฟอ 

พอเพียง มีน้ำาใจตอกัน แพทยในฐานะผูรักษา เสียสละความสุข

สบายเพื่อชวยเหลือดูแลผูปวย จึงไดรับความยกยองเชื่อถือจาก

สังคมวาเปน “ผูให”  สังคมในอดีตมิไดคิดประทุษรายตอแพทย  

มีแตความมีน้ำาใจ เชื่อถือ ไววางใจ 

กาลเวลาที่ผานไปในทามกลางสังคมของวัตถุนิยมที่เชี่ยวกราก 

ความโลภที่มีมากขึ้น อคติตอผูอื่นที่มีมากขึ้น เมื่อเกิดความโลภ โกรธ 

และหลง   ในขณะเดียวกันความตองการของผูปวยจากแพทยก็มี

มากขึ้นอยางไรขอบเขต เปนจุดเริ่มตนที่มีผลกระทบตอความสัม

พันธของแพทยและผูปวย   ปญหาสำาคัญที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ 

จำานวนผูปวยทวีคูณมากขึ้น โดยเฉพาะในชนบทและโรงพยาบาลของ

รัฐ  แตจำานวนของแพทยมิไดมากขึ้นตามสัดสวน ทำาใหแพทยมีเวลา

นอยมากในการดูแลผูปวย เชนในหองตรวจคนไขนอก แพทยมีเวลา

เพียง 2-3 นาทีใหผูปวยหนึ่งคน เพื่อดูแลผูปวยใหหมดภายในเวลา

จำากัด มิฉะนั้นผูปวยจะมิไดรับการดูแลทั่วถึง แพทยเองก็หมดแรง 

สมองตื้อ เวลาจะคิดในการวินิจฉัยและการรักษาก็ไมมี  แพทยจะ

ทำางานไดอยางไรในสภาพเชนนี้?   ความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นเปน

ผลรายตอผูปวย  ความยุงยากซับซอนของโรคที่นำาผูปวยมาพบ

แพทยและสภาพของผูปวยซึ่งอาจมีโรคประจำาตัวแตแพทยไมมี

โอกาสทราบ ทำาใหมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นตามมา  ส่ิงเหลาน้ี

ทำาใหการรักษาพยาบาลไมไดผล ทำาใหความสัมพันธระหวางแพทย

และผูปวยเลวลง   การแกไขที่ถูกตองคือการใหเวลาแกแพทย

เพียงพอใหความเขาใจในการทำางานของแพทย ผูพิพากษาเอง

ยังตองการเวลาในการศึกษาคดีกวาจะใหคำาพิพากษาไดนานถึง 10 

ปกวา  (คดแีพะรับบาปซึ่งปรากฏในโทรทัศนไทยทีวี เมื่อประมาณ

กลางเดือนพฤศจิกายน 2553) แตแพทยมีเวลาเพียงไมถึง 10 นาที 

ในการใหการวินิจฉัยโรคทั้งๆ ที่ความผิดพลาดนั้นอาจเปนตนเหตุ 

ใหผูปวยพิการหรือเสียชีวิต  การใหการศึกษาแกผูปวยใหรูจัก

ดูแลตนเองตามสมควรกอนจะพบแพทย จะชวยแบงเบาภาระ

ของแพทยไปไดบาง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่แพทยเรียกรอง โหยหา 

อยากได เพื่อใหมีโอกาสทำางานอยางมีมาตราฐานสำาหรับการดูแล

รักษาผูปวย  แตมิเคยไดรับการเหลียวแลจากรัฐ  หรือความเขา

ใจจากผูบังคับบัญชาไมวาจะกี่ยุคกี่สมัยที่ผานมา  เมื่อมีความผิด

พลาดเกิดขึ้น แพทยจะถูกกลาวหาวาเปนผูกระทำาผิด  สิ่งเหลานี้

คือความจริงในมุมมืดดานหนึ่งของการสาธารณสุขไทย  รัฐโดย

เฉพาะรัฐมนตรีสาธารณสุขควรจะทำาความเขาใจ ชวยแกไข มิใชลอย

ตัวเหนือปญหา โดยคิดถึงแตคะแนนเสียงของประชาชนอยางเดียว  
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ปญหานี้เปนปญหาเรื้อรังซึ่งทวีคูณขึ้นเปนลำาดับ และเปนปญหาตน

เหตุอันหนึ่งที่ทำาใหการแพทยและการสาธารณสุขไทยถูกลากมา 

อยูที่ขอบเหวในปจจุบันนี้

ในฐานะของปุถุชน ทุกคนยอมหนีจากภัยที่เกิดขึ้น แพทยเปน

ปุถุชนเชนเดียวกัน  ทางเลือกคือ ยายเขาสถาบันที่ตนเองไดทำางาน

ไดเต็มที่ ปลอดภัยจากสภาพแวดลอมที่บีบคั้น หรือถายังทำาไดตอ

ไปก็พยายามปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุดเพื่อผูปวยที่ยากจน  ซึ่งยัง

มีสัมพันธภาพเหลืออยูดวยความหวงใย เพราะถูกอบรมมาวา 

“ไมใหทิ้งคนไข”

จรรยาแพทยตอเพื่อนแพทย  เปนปจจัยสำาคัญที่สุดที่ทำาใหเกิด

ความเปนปกแผนของสถาบันแพทย ทำาใหเกิดน้ำาใจ เอื้ออาทร 

ปรารถนาดีตอกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดขยายไปสูเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน 

เชน พยาบาล นักวิทยาศาสตร เปนตน    อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้

กำาลังจะเลือนหายไปเพราะการแกงแยงผลประโยชน การแบงแยก

แตกเหลา ตางสถาบัน ตางกลุม ตางหนาที่ ปจจุบันมีกลุมอาจารยใน

โรงเรียนแพทย แพทยทหาร แพทยในชุมชน แพทยชนบท (ซึ่งจะ

ทำาการรักษาพยาบาลคนชนบทจริง ๆ  แคไหนไมทราบ?) แพทยเอกชน 

และแพทยที่เปนกรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียงมาก เชน แพทยสภา 

ราชวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพแพทยตางสาขาออกไป แมในสถาบัน

เดียวกันก็ยังมีการแบงแยกระหวางผูบริหาร และแพทยปฏิบัติงาน

ประจำาหนวยหรือกอง ความแตกตางนี้ทำาใหเกิดความรูสึกแบง

แยก  สำาหรับผูเขียนเผอิญผานชีวิตของการแพทยทหาร อาจารย 

แพทย แพทยเอกชน ผูบริหาร และกรรมการในสมาคมวิชาชีพ

มาเปนลำาดับ และเนื่องจากไมเคยยึดติดกับภาวะใดมากนัก จึง 

มิไดมีความรูสึกแบงแยกดังกลาว คิดแตเพียงวาจะเปนแพทยประเภท

ใดก็ไมสำาคัญขอใหปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุดและแพทยทุก

คนลวนมีกำาเนิดมาจากสมเด็จพระราชบิดาองคเดียวกันมีจุดมุง

หมายรวมกันคือประโยชนสุขของผูปวยและความเปนปกแผน

ของสถาบันแพทยไทยซึ่งจะเกิดไมไดถาแพทยขาดความรักและ

สามัคคีเอื้ออาทรและใหเกียรติตอกัน

กฎหมายเกี่ยวของกับแพทย  ในระยะเวลาเกือบ 5 ปที่ผานมา 

มีกฎหมายที่ลงโทษแพทยออกมาอยางนอย 2 ฉบับ คือ พรบ.

ฉบับที่เปนปญหาในปจจุบัน และกฎหมายคุมครองผูบริโภค ซึ่ง

มีผลกระทบสามารถลงโทษแพทยยอนหลังไปไดถึง 10 ป ความ

จริงกฎหมายนี้มิไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแพทยเลย 

กฎหมายนี้ใชกับกิจการอื่นๆ ซึ่งปองกันได แตมิใชกับรางกาย 

มนุษยซึ่งแมจะใหการรักษาพยาบาลอยางดีเพียงไรก็ยังควบ

คุมไมได เพราะผูปวยแตละคนมีการทำางานพื้นฐานของรางกาย 

ตางกันโดยที่แพทยไมสามารถกำาหนดได  ไมเหมือนกรณีการกอสราง

ตึกซึ่งคำานวณใหแมนยำา ใชวัสดุใหตรงตามที่คำานวณไว ก็จะไดตึก

ที่แข็งแรง สวยงาม ตามแปลนที่เขียนไว

ขอที่ควรสังเกตในเรื่องกฎหมายที่ลงโทษแพทยนี้มีโดย 

ปราศจากเหตุผล  นาจะเปนเครื่องเตือนใจใหแพทยสังวรณวา 

สังคมทุกวันนี้มิใชสังคมที่เอื้ออาทรปรารถนาดีตอแพทย และอาจ

ตองถามตนเองวาเราไดทำาอะไรลงไป จึงทำาใหสังคมเห็นแพทยเปน 

“ผูกระทำาราย” ตอเพื่อนมนุษยไดถึงเพียงนี้?

ถึงเวลาที่เราควรจะพิจารณาตัวเองเพื่อใหเกิดความเขาใจ

ในบทบาทของแพทยที่ดีและพยายามแกไขขอบกพรองที่อาจ

กระทำาขึ้นโดยความรูเทาไมถึงการณแพทยควรจะถามตนเองวา

เราไดปฏิบัติหนาที่ของแพทยเพื่อเพื่อนมนุษยโดยคิดถึงผูปวยกอน

ตนเองหรือไม?  ถาตอบปญหานี้ได แกไขปรับปรุงใหถูกตอง จะ

ทำาใหสังคมมองแพทยในลักษณะที่เปนมิตรและมีน้ำาใจมากขึ้น

หรือไม   และนาจะถึงเวลาที่แพทยควรมีกฎหมายคุมครองการ

ประกอบอาชีพแพทย ซึ่งซับซอน ยากแกความเขาใจของคนในสังคม 

ปจจุบัน เปนความจำาเปนที่ประเทศไทยควรมีกฎหมายดังกลาวทั้ง

นี้เพื่อปองกันและสงวนแพทยและบุคลากรทางการแพทยซึ่งสวน

ใหญยังปฏิบัติงานดวยความรักและหวงใยผูปวยกอนที่ทุกอยาง

จะสายเกินแกเรามีเวลาไมมากนัก

สำาหรับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับความเส่ือมของสถาบันแพทย 

น้ันเปนปจจัยเสริม ซ่ึงจะไดกลาวตอไปอยางส้ันๆ

หัวใจสำาคัญในการแกไขคือ ขอใหทุกคนเขาใจในบทบาท

หนาที่ของตนเอง และทำาหนาที่ของตนเองใหดีที่สุดโดยคิดถึง

ประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง

ขอใหเราตอบคำาถามตอไปนี้ เพื่อทราบความจริงและพิจารณาแกไข

1. แพทย  ทานไดทำาหนาท่ีของตนเองโดยคิดถึงประโยชนของ

ผูปวยกอนประโยชนของตนเองหรือไม?

ในปจจุบันนี้แพทยสวนใหญทำางานหนัก เพราะตองการ

ชวยเหลือผูปวยซึ่งเอาชีวิตมาฝากไว  อยางไรก็ตามอุปสรรคในเร่ือง

ความขาดแคลนทุกอยางโดยเฉพาะ “เวลา” ทำาใหขาดการติดตอชี้แจง

ตอผูปวยขอใหแพทยอดทนเห็นใจผูปวยในฐานเพื่อนมนุษย

ดวยกันใหกำาลังใจและเวลาแกผูปวยบาง
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ถาแพทยรักหวงใยคนไขสัมพันธภาพระหวางแพทยและ

ผูปวยจะเกิดขึ้นเปนผลดีเปนบุญกุศลสำาหรับแพทยและผูปวย

สถาบันแพทยจะอยูรอด

แพทยสวนนอยซึ่งยังวนเวียนอยูในกิเลส คือ ความอยากไดไมมี

ที่สิ้นสุด ความหลงและความโกรธ จนประพฤติผิดจรรยาแพทย 

ควรไดรับการลงโทษ เพื่อมิใหเปนตัวอยางที่ไมดี แพทยสวนนอย

นี้เปนผูทำาใหเกียรติภูมิของแพทยต่ำาลงและทำาลายสถาบันแพทย

2. อาจารยแพทยและโรงเรียนแพทยซึ่งเปนผูกำาเนิดแพทย 

ทานไดทำาหนาที่ของทานในการปลูกฝงวิชาความรูและคุณธรรม โดย

ทำาตนเปนตัวอยางในการปลูกฝงความดีแกลูกศิษยแพทยของเรา

หรือไม และเพียงไร?  เพื่อใหศิษยแพทยไดพึงปฏิบัติหนาที่ของเขา 

อยางดีที่สุด

อยาลืมวา อาจารยท่ีดีเปนตัวอยางผูช้ีแนะแนวทางอันสวางให

แกศิษย

3. ผูปวยเราใหความไววางใจ ซื่อสัตย ตอแพทยที่รักษาเรา

เพียงไร?

เราสามารถเขาใจและใหอภัยแพทยไดหรือไม เมื่อการรักษา

พยาบาลไมไดผล ทั้งๆ ที่แพทยไดกระทำาอยางดีที่สุดแลว  

อยาลืมวาผูปวยเปนกำาลังใจสำาคัญของแพทย

4. ผูบริหาร  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตรัฐมนตรี ลงมาถึง

ผูบังคับบัญชาระดับสูง ทานไดพยายามชวยเหลือบุคลากรในความ

ดูแลใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของเขาอยางดีที่สุด โดยใหกำาลังใจ 

สนับสนุนทั้งกำาลังคนและทางเทคนิค ขจัดความขาดแคลน และ

ปกปองการถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม จากผูที่ใชอำานาจอยางไมเปน

ธรรม เชน นักการเมือง ไดหรือไม?

ถาทานทำาไดหนวยงานที่ทานรับผิดชอบจะประสบความเจริญ

เปนที่พึ่งของประชาชนอยางแทจริง

ถาทานมิไดทำา โปรดทำาหนาที่ของทาน เพื่อกอบกูสถาบัน

แพทยไทยซึ่งทุกคนเปนเจาของ

5. โรงพยาบาลเอกชน  ทานไดบริหารกิจการโรงพยาบาลตาม

หลักธรรมะแหงวิชาชีพของการแพทยที่ดี ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ตอผูปวย และไดสงเสริมใหแพทยในสังกัดของทานใชวิชาชีพตาม

จรรยาบรรณแพทยอยางมีความอิสสระหรือไม?   ถาทานทำาจะเปน 

การสงเสริมสถาบันแพทยใหอยูรอด ถาไมทำา ทานกำาลังทำาลาย

สถาบันแพทยใหเสื่อมลง 

โปรดอยาหาความร่ำารวยบนความทุกขยากของเพื่อนมนุษย

6. สังคมประกอบดวย สื่อ นักคิด รวมทั้งนักสิทธิมนุษย-

ชน ทานเคยคิดถึงแพทยในฐานะเพื่อนมนุษยที่มีชีวิตจิตใจหรือ

ไม?  หรือคิดแตเพียงเปนแหลงขาวที่ทำาใหขาวมีสีสันยิ่งขึ้น  นัก

คิดและนักสิทธิมนุษยชน ขอใหใชสติและปญญา ในการคิด ในทาง

สรางสรรค มิใชการทำาลายแพทย  เพราะแพทยสวนใหญยังพยายาม

ใหการรักษาพยาบาลท่ีดีตอผูปวยโดยไมเลือกชั้นวรรณะ ความมี ความ

จน ถาทานคิดในทางทำาลายกรุณาเลิกเพราะไมมีใครไดประโยชน 

แมแตตัวทานเอง 

ถาขาดสถาบันแพทยและการสาธารณสุขที่เขมแข็งชีวิตของ

คนไทยทุกคนก็ไมมีคุณภาพ

ถาเราทุกฝายสามารถแกไขขอบกพรองตางๆ ได สถาบัน

แพทยและการสาธารณสุขไทยก็จะอยูรอด เปนมรดกอันล้ำาคา

สำาหรับลูกหลานเราตอไป

ถาทานรูจักคำาวาพอเพียงชีวิตและสังคมไทยก็จะมีความสุข

5 ธันวาคม 2553
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