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จี้แพทยสภาทบทวนคําสั่ง ละเมิดคนไข 

กก.สิทธิ-เอ็นจีโอรองรมว.สธ. หมอชนบทเชื่อ"แผนหาเสยีง" 

กรรมการสิทธิ-เอ็นจีโอเตรียมทําหนังสือถงึ รมว.สธ.-แพทยสภา จ้ีทบทวนประกาศสามารถปฏิเสธคนไขได 
ชี้ละเมิดสิทธิ ดูถูกสติปญญาของผูปวยไขวาโง ผจก.มูลนิธิเพื่อผูบริโภคเล็งใชชองทาง กม.จัดการ ชี้เขาขาย
คําสั่งทางปกครองที่อาจขัดตอกฎหมาย 
 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือ กสม. และนักพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ)เตรียมทําหนังสือถึง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภาเพื่อเรียกรองใหทบทวนประกาศแพทยสภาใหม โดย 
นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา นายกแพทยสภา ที่ออกประกาศฉบับที่ 46/2549 มีสาระสําคัญคือใหแพทยปฏิเสธ

การรักษาผูปวยได รวมถึงออกระเบียบบางขอข้ึนมาเพื่อปองกันและคุมครองแพทยไมใหถูกผูปวยฟองรอง
ในกรณีที่เกดิการรักษาผิดพลาด  
 

ในการใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นพ.ประดิษฐ เจริญไทยทวี กสม. กลาววา จะทําหนังสือถึง นพ.

มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะผูดูแลและกํากบัแพทยสภา ใหทบทวน
ประกาศฉบับดังกลาว เพราะแพทยสภาไมสามารถออกกฎระเบยีบที่ละเมิดสิทธิของคนไขได รวมทั้งการ
ออกประกาศฉบับนี้มีหลายขอที่ไมเห็นดวยและอึดอัดใจ เพราะเนื้อหาโดยรวมของประกาศทั้งหมดไมได
เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและการดําเนินการทางการแพทย 
 

นพ.ประดษิฐกลาววา ประกาศฉบับนี้ มีส่ิงที่นาสังเกตอยู 4 ขอ คือตั้งแตขอ 6-9 โดยขอ 6 ที่กําหนดใหผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีป่ฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานและจริยธรรมวชิาชีพ ยอมมีสิทธิ และไดรับความ
คุมครองที่จะไมถูกกลาวหาโดยไมเปนธรรม ควรเพิ่มเติมวาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไมไดมาตรฐาน
และไมมีจรยิธรรมตามวิชาชีพอาจจะถกูกลาวหาหรือดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญาได ขอ 7 ภาระงาน 
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ขอจํากัดของสถานพยาบาล ความพรอมทางรางกาย จิตใจ และสภาพแวดลอม ของผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ยอมมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการทางการแพทย หากแพทยยุงมาก หรือมี
ขอจํากัดมาก ก็มีขอ 4 ที่ระบุวาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมใชดุลพินิจในการเลอืกกระบวนการ

ดําเนินการทางการแพทย รวมทั้งการปรึกษาหารือสงตอโดยคํานึงถึงสิทธิและประโยชนโดยรวมของผูปวย
รองรับอยูแลว  
 

"ประกาศนี้ควรเพิ่มอีกขอคือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองชี้แจงรายละเอียด เหตุผลของการเจ็บปวย ให

ผูปวยเขาใจดวยมนุษยสัมพันธอันดีงาม สวนขอ 8 และ 9 (การปกปดขอมูลของคนไข และการไมปฏิบัติตาม

คําแนะนําแพทย) ไมจําเปนตองมีเพราะถอืวาแพทยสภาดูถูกสติปญญาของผูปวยอยางมาก หรือดูถูกคนไขวา
โง" นพ.ประดษิฐกลาว 
 

สวนการที่แพทยสภาออกประกาศฉบับนีใ้นชวงกอนหมดวาระมีความเหมาะสมหรอืไม กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ กลาวเพยีงสั้นๆ วา "ผมไมกลาแสดงความคิดเห็นตอกรณีที่ประกาศฉบับนี้ออกมาในชวง

ทายกอนหมดวาระของกรรมการแพทยสภาวาเกี่ยวกับการหาเสียงเพือ่จะมาเปนกรรมการแพทยสภาอีกครั้ง
หรือไม การออกประกาศฉบับนี้จะดีหรือเสีย แพทยสภาตองคิดเอาเอง" นพ.ประดษิฐกลาว 
 

ขณะที่ น.ส.สารี อองสมหวัง ผูจัดการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค กลาววา ภายใน 2-3 วันนีจ้ะทําหนังสือถึงแพทย

สภา เพื่อขอใหทบทวนประกาศดังกลาว เพราะเปนการเปดชองใหเกิดความขัดแยงระหวางแพทยกบัผูปวย
มากขึ้น โดยเฉพาะขอ 5 ที่ระบุชัดเจนวา แพทยสามารถปฏิเสธการรักษาผูปวยกรณทีี่ไมฉุกเฉินได ซ่ึงจะ

กอใหเกิดปญหาตามมาอยางมาก เพราะทีผ่านมาปญหาระหวางแพทยกับผูปวยทีไ่ดรับการรองเรียน และ
ฟองรอง ทั้งในสวนของมูลนิธิผูบริโภค และสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิ(สปสช.) เกือบทั้งหมด
จะมาจากกรณทีี่ถกเถียงกันวากรณีใดที่เรียกวาฉุกเฉนิ หรือไมฉุกเฉินเกือบทั้งส้ิน จึงถือวาเปนปญหาที่
ออนไหวอยางมาก อีกทั้งคนที่จะตีความวาฉุกเฉินหรือไมก็เปนอํานาจการวินจิฉัยของแพทยไมใชผูปวย จึง
อาจจะทําใหผูปวยไมไดรับการรักษาได นําไปสูความขดัแยงที่รุนแรงตอไป 
 

"แพทยสภาไมมีอะไรทําหรืออยางไร ทําไมตองขยันคิดทาํในสิ่งที่กอใหเกิดความขดัแยงระหวางแพทยกับ

ผูปวยใหเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ไมวาที่ไหนในโลกแพทยสภาตองมีหนาที่คุมครองสิทธิประชาชนดวยไมใชออก
แตหลักเกณฑที่ปกปองแพทยดวยกนัเอง เพื่อใหแพทยพนผิดเทานั้น และหากแพทยสภายังคงทําแบบนี้
ตอไป เห็นวาแพทยสภาควรจะเปลี่ยนไปเปนแพทยสมาคมเพื่อดูแลวิชาชีพแพทยดวยกันเองมากกวา 
ขณะเดียวกันแพทยสภาควรจะยกระดับจรรยาบรรณ และปรับบทบาทหนาที่ของตน เพราะที่ผานมา
นอกจากไมเคยทําหนาทีเ่พื่อปกปองประโยชนประชาชนแลว ยังไมเปนที่ยอมรับ เพราะคนสวนใหญยัง
แคลงใจในคําวินิจฉยัของแพทยสภาหลายกรณี" น.ส.สารีกลาว  
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ผูจัดการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค กลาววา หากแพทยสภาไมทบทวนประกาศ ก็จะดําเนนิการทางกฎหมาย โดย
กําลังพิจารณาอยูวามีชองทางใดที่สามารถยื่นฟองไดหรือไม เนื่องจากประกาศดังกลาวเปนคําส่ังทาง
ปกครองที่อาจขัดตอกฎหมาย เพราะทําใหประชาชนสูญเสียการเขาถึงบริการการรักษาพยาบาล ตาม พ.ร.บ.
หลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิเพราะระบุชัดเจนวาหากไมฉุกเฉินแพทยก็สามารถปฏิเสธการรักษาได และ
การออกประกาศครั้งนี้ก็ไมไดเปดรับฟงความเห็นจากผูเกีย่วของเลย 
 

ผูส่ือขาวถามวา การออกประกาศครั้งนี้ก็เพือ่ใหแพทยทํางานในขอจํากดัที่มีอยูได เพื่อไมตองกังวลเรื่องการ
ฟองรอง น.ส.สารีกลาววา การออกประกาศเปนการแกไขปญหาเล็กๆ นอยๆ ขณะทีป่ญหาใหญไมไดแกไข 

ซ่ึงจะกอใหเกดิผลกระทบตามมาแนนอน ที่ผานมาแพทยสภาไมเคยสนใจแกไขปญหาโครงสรางที่เปน
สาเหตุสําคัญของปญหาทั้งการกระจายแพทย คาตอบแทน รวมถึงขอตกลงการคาเสรีที่กระทบตอบริการการ
รักษาพยาบาลของไทย เชน การทําเอฟทีเอไทย-ญี่ปุน ที่ใหคนญี่ปุนเขามารับบริการในไทย ซ่ึงจะดงึแพทย
จากภาครัฐออกสูเอกชนมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม เขาใจวากรรมการแพทยสภาสวนใหญตางก็อยูใน
โรงพยาบาลเอกชนอยูแลว 
 

นพ.เกรยีงศักดิ์ วัชรนุกูลเกยีรติ ประธานชมรมแพทยชนบท กลาววา เชื่อวาการออกประกาศฉบับดังกลาวมี
ผลกับการเลือกตั้งแพทยสภาชุดใหมอยางแนนอน เพราะเนื้อหาสวนใหญของประกาศเปนการคุมครอง
แพทยที่ถูกผูปวยฟองรองในกรณีที่มีการรกัษาผูปวยผิดพลาด ซ่ึงหากสังเกตจากสถิติการฟองรองแลวจะ
พบวาแพทยทีถู่กฟองรองสวนใหญเปนแพทยจากโรงพยาบาลเอกชนแทบทั้งส้ิน ดังนั้น จึงชัดเจนวาการ
ออกประกาศดงักลาวมีประโยชนแอบแฝงเพื่อหาเสียงใหกับพวกพองในแพทยสภาดวยกันเอง ดังนั้น เพื่อ
ความเหมาะสมแพทยสภาควรจะเปดเวทีใหประชาพิจารณประกาศฉบบัดังกลาวโดยเปดกวางใหวชิาชีพ
แพทยไดรวมแสดงความคิดเห็น  
 

"โดยเฉพาะขอ 5 ที่ระบุใหแพทยสามารถปฏิเสธการรักษาผูปวยได ถือวาหมิ่นเหมมากที่สุด เพราะตามปกติ

แพทยรูศกัยภาพตัวเองดีอยูแลววามีความสามารถในการรักษาผูปวยไดหรือไม ไมจําเปนตองออกเปน
กฎระเบยีบเปนทางการใหทกุคนปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงชัดเจนวาแพทยสภาออกประกาศออกมาเพราะมีอะไร
แอบแฝงอยูอยางแนนอน ยกตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือกรณีของผูประกันตนในโครงการประกันสังคมที่มี
ประวัติปวยเปนโรคเรื้อรัง หรือโรครุนแรงตางๆ โรงพยาบาลเอกชนมักจะบายเบี่ยงไมรับรักษาแตจะสง
ตอไปยังโรงพยาบาลอื่น ซ่ึงตีความหมายไดวาจะตองเปนเรื่องเงินๆ ทองๆ อยางแนนอน" นพ.เกรยีงศักดิ์
กลาว  
 

นางปรียนันท (ดลพร) ลอเสริมวัฒนา เครอืขายผูเสียหายทางการแพทย กลาววา ในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ จะ

เรียกประชุมเครือขายเพื่อมีมติในเรื่องนี้ตอไป อยางไรก็ตาม ประกาศฉบับดังกลาวแสดงใหเห็นวาแพทย
สภาปกปองแพทยมากกวาประชาชน เพราะองคการอนามัยโลกเองก็ยอมรับแลววาการที่แพทยทําคนไขตาย
โดยความผิดพลาดจากการรกัษาเปนสาเหตุการตายอันดบัที่ 8-9 ของทุกประเทศทัว่โลก และการประกาศ
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ขอเท็จจริงทางการแพทยจึงเปนประกาศสทิธิแพทย ซ่ึงแพทยพยายามเรียกรองมาตลอด ทั้งที่สิทธิเหลานี้เปน
สิทธิที่มีอยูเดิมของแพทย เหมือนสิทธิของผูปวยที่มีอยูแลวไมตองประกาศก็ได 
 

"ประกาศดังกลาวถือวาเปนเรื่องตลก เพราะเปนการประกาศฝายเดยีวไมคิดวาสังคมและผูปวยจะรับได

หรือไม ถาแพทยออกประกาศแบบนี้ได ตอไปคงจะมีขอเท็จจริงของรถเมลออกมาบาง คือ ขับรถทับคนตาย
แลวไมมีความผิด และคงจะมีคนไขออกประกาศในลักษณะนี้อีกเยอะ ตนคิดวาการออกประกาศเพือ่ตองการ
หาเสียงมากกวา เพราะอยูในชวงเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาชุดใหม" นางปรียนันทกลาว  
 

ผูส่ือขาวรายงานวา จะมีการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ชุดใหมแทนกรรมการแพทยสภาชุดปจจุบนัที่จะ
หมดวาระลง ในเดือนมกราคม 2550 และหมดเขตการรับสมัครตั้งแตวนัที่ 31 ตุลาคม 2549 มีผูสมัครรวม

ทั้งส้ิน 46 คน จากการตรวจสอบรายชื่อผูสมัคร พบวาเปนกรรมการแพทยสภาชุดปจจุบันที่มาจากการ

เลือกตั้งถึง 18 คน คือ 1.นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา 2.นพ.เอื้อชาติ กาญจนพทิักษ 3.นพ.ฐาปนวงศ ตั้งอุไรวรรณ 

4.พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์ 5.พญ.อนงค เพียรกิจกรรม 6.พญ.ประสบศรี อ้ึงถาวร 7.นพ.พินิจ หิรัญโชติ 8.นพ.

วิสูตร ฟองศิริไพบูลย 9.นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปยกุล 10.นพ.พินจิ กุลละวนิชย 11.นพ.วิทยา ศรีดามา 12. 

นพ.สมพล พงศไทย 13.นพ.อํานาจ กุสลานันท 14.นพ.จอมจักร จนัทรสกุล 15.นพ.อรุณ โรจนสกลุ 16.

นพ.สมหวัง ดานชัยวจิิตร 17.นพ.เสรี หงษหยก 18.พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา และ 19.นพ.วิรัติ พาณชิยพงษ 

ตางลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ดวย โดยการเลือกตั้งทางสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา จะไดสงบัตร
เลือกตั้ง รายละเอียดของผูสมัครรับเลือกตั้ง พรอมซองสงบัตรเลือกตั้งกลับใหสมาชกิภายในวันที่ 12 

ธันวาคมนี ้โดยสมาชิกจะสงบัตรเลือกตั้งกลับคืนทางไปรษณียไดตั้งแตวันที่รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง โดย
ตองสงถึงสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาภายในวันที่ 16 มกราคม 2550 และจะมีการนับคะแนนในวันที่ 17 

มกราคม 2550  
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