
นอกจากสถานการณการฟองรองคดีอาญาตอแพทย จะทวี
ความรุนแรงขึ้นเปนลำดับแลว ในรอบป 2549 ตอเนื่อง
ถึงป 2550 ‘แพทยสภา’ สภาวชิาชีพสำคัญที่สุดของแพทย
ในเมืองไทย ไดมีการเคลื่อนไหวออกประกาศแพทยสภา 
เรื ่องขอเท็จจริงทางการแพทย และการแกไขขอบังคับ
แพทยสภา ป 2525 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
ปลายป 2549 ที่ถอืเปนกฎหมายที่แพทยทุกคนตองปฏบิัติ
ตาม  ถือเปนการโยนเผือกรอน และกระตุกใหสังคมไทย
ตองหันกลับมาพิจารณาความสัมพันธระหวางคนไขกับหมอ
อยางจรงิจังอีกครั้งหนึ่ง

‘ประกาศขอเท็จจริงทางการแพทย’: 
การปะทะกันระหวางสิทธิของแพทย
กับสทิธผิูปวย
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ดวนและเปนอันตรายตอชีวิต โดยตองใหคำแนะนำหรือสงตอผู
ปวยตามความเหมาะสม’

โดยเน้ือความสำคัญ ท่ีมีการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง 
ก็คือ ขอ 5 ในประกาศฉบับดังกลาวเปนการเปดชองใหแพทย
สามารถปฏิเสธการรักษาผูปวยท่ีไมอยูในสภาวะฉุกเฉินอัน
จำเปนเรงดวน และเปนอันตรายตอชีวิตได
 
มุมท่ีมองตางกันระหวางสิทธิของแพทยกับสิทธิผูปวย 
หลังประกาศฉบับดังกลาวถูกเผยแพรตอสาธารณชน ปฏิกิริยา
จากฝายตาง ใๆนสังคมไดออกมาเคล่ือนไหวกันอยางคึกคัก มี
การมองกนัวาประกาศแพทยสภาฉบบัน้ี ออกมาเพ่ือคุมครอง 
‘หมอ’ ไมใหถูกฟองดำเนินคดีจากการรักษาคนไข  

ดังเห็นไดจากจำนวนตัวเลขของเรื่องรองเรียนจากประชาชน 
ท่ีเขาสูการพิจารณาของแพทยสภาระหวาง พ.ศ. 2531 – 2549  
(ดูแผนภูมิ)  ตองยอมรับวามีแนวโนมสูงข้ึนตลอด โดยจำนวนเร่ือง
ท่ีพุงทะลุหลัก 200 เร่ิมต้ังแต พ.ศ. 2543 โดยป 2548 มีเร่ือง
เขาสูการพิจารณาสูงสุดถึงเกือบ 300 เร่ือง ซ่ึงก็เปนปแรกเร่ิม
ที่แพทยสภาพิจารณาที่จะประกาศขอเท็จจริงทางการแพทย  
ขณะทีส่ถติิคดฟีองรองเอาผดิทางอาญาตอแพทยกท็วีจำนวน
เพ่ิมมากข้ึนเปนลำดับดวยเชนกัน

นายแพทยพินิจ กุลละวณิชย เลขาธิการแพทยสภา ใหสัมภาษณวา 
หากมองอยางเปนธรรม จะเหน็วา การออกประกาศดงักลาว 
เปนไปเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูปวยมากกวาที่จะ
คุมครองหมอ เพราะบางคร้ังแพทยไมสามารถท่ีจะใหการตรวจ
รักษาไดทุกโรคหากไมใชผูเช่ียวชาญเฉพาะโรคน้ันๆ2 

ขณะที่นายกแพทยสภายืนยันวา การดำเนินการเพื่อผลักดัน 
ประกาศแพทยสภา เรื่องขอเท็จจริงทางการแพทยนี้ มีการ
ดำเนินการมานานถึง 4 ปแลว ไมใชเพ่ิงมาเร่ิมดำเนินการ3  

‘ขอเท็จจริงทางการแพทย’ ของแพทยสภา  
‘แพทยสภา’ ไดออกประกาศแพทยสภา ท่ี 46/2549 เร่ืองขอ
เท็จจริงทางการแพทย ลงนามโดยนายแพทยสมศักด์ิ  โลหเลขา 
นายกแพทยสภา มีเน้ือหาใจความระบุวา 

‘เพื่อใหการดำเนินการทางการแพทยเปนไปอยางเหมาะสม 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(3) แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 คณะกรรมการแพทยสภา ใน
การประชุมคร้ังท่ี 11/2549 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2549 จึงมี
มติใหออกประกาศแพทยสภา เรื่องขอเท็จจริงทางการแพทย 
ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ‘การแพทย’ ในท่ีน้ี หมายถึง การแพทยแผนปจจุบัน
ซ่ึงคือการแพทยท่ีไดรับการพิสูจนแลวทางวิทยาศาสตรวามี
ประโยชน
ขอ 2 การแพทยยังไมสามารถใหการวินิจฉัย ปองกัน และ/
หรือบำบัดใหหายไดทุกโรคหรอืทุกสภาวะ บางคร้ังอาจทำ
ไดเพียงบรรเทาอาการหรือประคับประคอง เทาน้ัน ย่ิงกวาน้ัน 
บางโรคยังมิอาจใหการวินิจฉัยไดในระยะเร่ิมแรก
ขอ 3 ในกระบวนการดำเนนิการทางการแพทย อาจเกดิ
สภาวะอันไมพึงประสงคได แมผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะ
ใชความระมัดระวังอยางเพียงพอแลวก็ตาม ซึ่งถือวาเปน
เหตุสุดวิสัย
ขอ 4 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมใชดุลยพินิจในการเลือก
กระบวนการดำเนนิการทางการแพทย รวมท้ังการปรึกษา
หรือสงตอโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชนโดยรวมของผูปวย
ขอ 5 เพ่ือประโยชนตอตัวผูปวยเอง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อาจปฏิเสธการรักษาผูปวยที่ไมอยูในสภาวะฉุกเฉิน อัน
จำเปนเรงดวนและเปนอันตรายตอชีวิต โดยตองใหคำแนะ
นำหรือสงตอผูปวยตามความเหมาะสม
ขอ 6 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐาน
และจริยธรรมวิชาชีพยอมมีสิทธิและไดรับความคุมครองท่ีจะ
ไมถูกกลาวหาโดยไมเปนธรรม
ขอ 7 ภาระงาน ขอจำกัดของสถานพยาบาล ความพรอม
ทางรางกาย จิตใจและสภาพแวดลอมของผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ยอมมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดำเนินการทางการแพทย
ขอ 8 การปกปดขอมูลดานสุขภาพและขอเท็จจริงตางๆ ทาง
การแพทยของผูปวยตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีทำการ
วินิจฉัยและรักษา ยอมมีผลเสียตอการวินิจฉัยและการรักษา
ขอ 9 การไมปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หรือบุคลากรทางการแพทย ยอมมีผลเสียตอการ
รักษาและการพยากรณโรค1 

แมประกาศแพทยสภา ฉบับน้ี จะมีการปรับแกขอความจาก (ราง) 
ประกาศขอเท็จจริงเม่ือป 2548 อยูบาง  โดยปรับลดจาก 10 
ขอ เหลือเพียง 9  ขอ แตก็ยังมีประเด็นท่ีเปนขอถกเถียงและถูก
วิพากษวิจารณจากสังคม ท่ีรุนแรงท่ีสุด เห็นจะเปน ประกาศขอ 
5 ท่ีระบุวา 

‘เพ่ือประโยชนตอตัวผูปวยเอง ผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมอาจ
ปฏิเสธการรกัษาผูปวยท่ีไมอยูในสภาวะฉุกเฉิน อันจำเปนเรง

แผนภูมิแสดงจำนวนเรื่องที่ถูกรองเรียนที่เขาสูการพิจารณา
ของแพทยสภา ป พ.ศ. 2531- 2549
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กอนหนาน้ีแพทยสภา ไดเคยนำเสนอ ‘รางประกาศขอเท็จจริง
ทางการแพทย’ (ประกาศฉบับท่ี 46/2549) ท่ีถือไดวา เปนคร้ัง
แรกของวงการแพทยแผนปจจุบันของประเทศไทย ที่จะมีการ
ประกาศตอสาธารณะวาสมาชิกของแพทยสภา (ซึ่งหมายถึง
แพทยทุกคนในประเทศไทย) จะเลือกตรวจหรือไมตรวจรักษาคน
ไขก็ได หากเปนกรณีท่ีไมฉุกเฉิน เพ่ือประโยชนตอตัวผูปวยเอง 
หรือในอีกดานหน่ึงอาจมองไดวา เพ่ือเปนการปกปองแพทยจาก
การถูกฟองหรือดำเนินคดีน่ันเอง

อาจกลาวไดวา การออกประกาศดังกลาว เปนการประกาศสิทธิ
ผูปวย ฉบับท่ี 2 ท่ีมีสิทธิของแพทยรวมอยูดวย เพ่ือสรางความ
เขาใจระหวางแพทยกับประชาชน4 นายแพทยสมศักด์ิ โลหเลขา 
นายกแพทยสภา เคยใหสัมภาษณเกีย่วกบัเรือ่งน้ี ทางสถานี
วิทยุจุฬาฯ เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2549 มีใจความตอนหน่ึงวา5 

ต้ังแตมีการประกาศเรือ่งสิทธิผูปวยในป พ.ศ. 2541 ไดมีการ
ประชาสัมพันธกันอยางกวางขวางใหประชาชนทราบถึงสิทธิของ
ตน แตลืมกลาวถึงหนาท่ีของผูปวยท่ีจะตองปฏิบัติตอแพทย 
รวมท้ังสิทธิของแพทย ความจริงเปนประกาศท่ีมองดานเดียว เรา
ขาดการใหความรูแกผูปวยอยางเพียงพอ ประชาชนยังขาดความรู 
ความเขาใจรวมในขอเท็จจริงเก่ียวกับการแพทยอยางมาก ทำให
เกิดการฟองรองเพ่ิมข้ึนอยางไรเหตุผล เม่ือแพทยอธิบายหลังจาก
เกิดปญหาแลว  ผูปวยก็คิดวาแพทยแกตัว ไมยอมรับฟงเหตุผล 
ถึงแมวาสวนใหญแพทยไมผิด แตแพทยนั้นก็หมดกำลังใจ 
จิตใจทอแท ที่อุตสาหทำดีแลวยังโดนกลาวหา ถาเรื่องไปถึง
ศาลก็จะทำใหแพทยเสียเวลาและเสียคาทนาย 

สวนผูปวยท่ีฟองรองแพทยสวนใหญมักจะลมจม เพราะไมมีเวลา
ไปทำมาหากิน มัวแตมาน่ังคิดเร่ืองฟองรองในส่ิงท่ีตนเองก็ไม
คอยรู เสียเงินคาทนายจนหมดตัว เสียเวลาไปหลายปกวาคดีจะ
ส้ินสุด  ผูปวยท่ีตายไปแลวก็ไมไดฟนข้ึนมา กรรมการแพทยสภาจึง
ไดรางขอเท็จจริงทางการแพทยข้ึน เสนอตอกรรมการแพทยสภา 
เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ คูไปกับสิทธิผูปวย ประชาชนจะ
ไดมีความรูความเขาใจดีข้ึน แพทยสภาไดต้ังกรรมการเฉพาะกิจ
มาพิจารณาเร่ืองน้ี เพ่ือเสนอใหสมาชิกแพทยสภารับรองตอไป
 
แมจะมีความเห็นขัดแยงจากฝายตางๆ รวมไปถึงการเรียกรองให
แพทยสภา ยกเลิกประกาศดังกลาวเสีย  แตทาทีของแพทยสภา 
กลับยังคงยืนยันเจตนารมณในการออกประกาศแพทยสภา ท่ี 
46/2549 เร่ือง ขอเท็จจริงทางการแพทย  วาเปนการคุมครองท้ัง
ผูปวยและแพทย มิใชเพ่ือคุมครองแพทยแตเพียงฝายเดียว 

นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแหงชาติ บอกวา  ท่ีประชุมกมธ.
สาธารณสุข ไดพิจารณาประกาศแพทยสภา เร่ืองขอเท็จจริงทาง
การแพทย โดยคณะกรรมาธิการฯ มีความหวงใยประเด็น
สัมพันธภาพระหวางประชาชนและแพทย ท่ีแนวโนมเกิดชองวาง
มากข้ึน ตางจากในอดีตท่ีมีความใกลชิดกัน คณะกรรมาธิการฯ 
เหน็วาการออกประกาศดงักลาว เปนเจตนาดขีองแพทยสภา 
ท่ีพยายามส่ือสารขอเท็จจริงของแพทยแกประชาชน แตอาจทำ
ใหประชาชนเขาใจเจตนารมณของแพทยสภาคลาดเคลือ่นได  
คณะกรรมาธิการฯ หวังวา แพทยสภาจะไดรับทราบความหวงใย 

และความคิดเห็นจากฝายตางๆ เพ่ือนำไปประกอบการไตรตรอง
พิจารณาทบทวนการออกประกาศดวยวิจารณญาณท่ีเหมาะสม 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน6  

ขณะที่ตัวแทนเครือขายผูเสียหายทางการแพทย นำโดย 
นางปรียนันท ลอเสริมวัฒนา ไดออกมาตอบโตการออกประกาศ
ดังกลาวของแพทยสภาอยางรุนแรงวา  แมคำประกาศดังกลาวมี
เน้ือหาเปนขอเท็จจริง แตแพทยสภามีพฤติการณท่ีไมนาเช่ือถือ 
ทำใหประชาชนกังขา ท่ีผานมาไมไดเปนท่ีพ่ึงของประชาชน รอง
เรียนไปก็ไมรับพิจารณา แตเม่ือนำเร่ืองเขาสูช้ันศาล ปรากฏวา
ศาลกลับตัดสินใหผูปวยชนะหลายคดี7 

รวมถงึการใหสัมภาษณของนายแพทยประดษิฐ เจรญิไทยทว ี
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ระบุวา เคยเปนกรรมการ
ตรวจสอบจริยธรรมแพทยมากอน ขอพูดโดยไมลำเอียงวาขณะน้ี
แพทยไดมุงไปทางพาณิชยมากเกินไป มีประชาชนรองเรียน เน่ือง
จากไดรับความเสียหายทางการแพทย สัปดาหหน่ึง 3-4 ราย 
ท่ีนาสะเทือนใจ กรณีพระสงฆ 70 ป ข้ึนรถไฟแลวรถเล้ียวโคง 
ลมกระแทกกระดูกหักทะลุออกมา ไปขอรับการรักษาที ่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค  และโรงพยาบาลตำรวจ แตปรากฏวาไมมี
แพทยเอาใจใส ใหแตยามาใสแผลซ่ึงยาว 4 น้ิว เร่ืองไมนาเช่ือ
เชนน้ีก็เกิดข้ึน และกรรมการสิทธิฯ กำลังสอบสวนอยู นอกจาก
น้ีเวลาแพทยสภาไดรับเร่ืองรองเรียนก็ไมคอยเชิญฝายเสียหาย
มาใหขอเท็จจริง คิดวาแพทยสภาตองปรับปรุง ราชวิทยาลัยและ
โรงเรียนแพทยตางๆ ตองสอนเร่ืองจริยธรรม คุณธรรม ความเห็น
อกเห็นใจเพ่ือนมนุษยกันมากกวาน้ี8  

นอกจากน้ียังมีความเคล่ือนไหว จากมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค โดย
นางสาวสารี อองสมหวัง ระบุวา จะนำเร่ืองดังกลาวฟองตอศาล
ปกครอง เพ่ือใหเพิกถอนประกาศของแพทยสภา เชนเดียวกับ นาย
แพทยนิรันดร พิทักษวัชระ อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี 
ที่ใหความเห็นวา การออกประกาศของแพทยสภาทำใหวง
การแพทยเส่ือม เปนการเขียนกฎมุงปดความรับผิดชอบ9 
 
การแกไขประกาศขอเท็จจริงทางการแพทยลาสุด
ขณะท่ีปญหาความขัดแยง ในเร่ืองของการออกประกาศแพทย
สภา เรือ่งขอเท็จจรงิทางการแพทย ยงัไมยติุ ใหหลังเพียง 1 
วัน หลังการออกประกาศดังกลาว แพทยสภาไดมีการแกไข 
‘ขอบังคับแพทยสภา’ วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.2549’ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2549 

โดยในขอ 28 ของขอบังคับดังกลาว  มีการแกไขขอความจาก  
“ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผู
ที่อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวยเมื่อไดรับคำขอรอง”
เปน “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธ การชวยเหลือผู
ท่ีอยูในระยะอันตราย จากการเจ็บปวยเม่ือไดรับคำขอรองและ
ตนอยูในฐานะท่ีจะชวยได เวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะฉุกเฉิน 
อันจำเปนตองเรงดวน และเปนอันตรายตอชีวิต โดยตองใหคำ
แนะนำท่ีเหมาะสม”10   
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การเพ่ิมเติมขอความ เวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะฉุกเฉิน อัน
จำเปนตองเรงดวน และเปนอันตรายตอชีวิต โดยตองใหคำแนะ
นำท่ีเหมาะสม พวงทายเขาไปในขอบังคับน้ี ทำให มีการตีความวา 
โดยปกติหากอยูในอันตราย แพทยไมสามารถปฏิเสธคนไขได 
แตขอบังคับน้ีแกไขแลวเทากับวา แมคนไขอยูในภาวะอันตราย
จากการเจ็บปวย แตไมเรงดวน ไมฉุกเฉิน ไมเปนอันตรายตอชีวิต 
อาจพิการหรือเสียอวัยวะเทาน้ัน แพทยก็สามารถปฏิเสธคนไขได

ตอประเด็นนี้ ดร.เจษฎ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยสยาม ใหความเหน็วา ขอบังคับแพทยสภาฉบบั
ดังกลาว จะทำใหแพทยมีน้ำใจสำหรบัผูปวยท่ีใกลจะตายหรอื
ไมรูสึกตัวแลวเทานั้น สวนคนปวยที่ยังมีชีวิตอยูสามารถถูก
ปฏิเสธจากแพทยได และเทากับวาขอบังคับฉบับน้ีไมเอ้ือตอการ
บริการทางการแพทยท่ีภาครัฐตองการใหประชาชนไดรับบริการ
ทางการแพทยอยางถวนหนา สวนกรณีท่ีแพทยไมชำนาญในดาน
ท่ีผูปวยไปขอรองใหรักษาและแพทยมีสิทธิในการปฏิเสธผูปวยน้ัน
เปนอีกเร่ือง ซ่ึงประชาชนเขาใจดีวา แพทยตองปฏิเสธไดอยูแลว 

คณบดคีณะนติิศาสตร มหาวทิยาลัยสยาม เสนอทางออกวา 
ขอบังคับของแพทยสภาไมใชกฎหมาย เปนเพียงกฎระเบียบ 
หลักเกณฑขององคกรวิชาชีพท่ีบังคับแพทยดวยกันเอง สวนกรณี
ท่ีเปนการไมคุมครองผูบริโภคน้ัน  ผูบริโภคสามารถแจงเร่ืองรอง
เรียนเก่ียวกับขอบังคับฉบับใหมน้ีใหสำนักงานคณะกรรมการคุม
ครองผูบรโิภคทราบ หรอืควรสงเรือ่งใหแพทยสภาทบทวนขอ
บังคับฉบับดังกลาวได 11 

ตองเรงสรางความเขาใจระหวางแพทย ผูปวยและญาติ
กลาวไดวาการออกประกาศแพทยสภา เรื่องขอเท็จจริงทาง
การแพทย และการแกไขขอบังคับแพทยสภาฉบบัดงักลาว ดู
เหมือนจะย่ิงเปนการทำใหความสัมพันธระหวางแพทยสภากับ
ประชาชน รวมถึง แพทยกับผูปวยท่ีผุกรอน ระส่ำระสาย อยูแลว 
ย่ำแยลงไปอีก  และขยายสภาวะความไมไววางใจระหวางหมอ
และคนไขกับญาติเพ่ิมมากข้ึนอีก

ความสัมพันธที่เสื่อมถอยระหวางแพทยกับผูปวย ไดสงผล
กระทบทำใหเกิดความเสียหายตอประชาชนหลายดาน อาท ิ
ผูปวยหนักท่ีมีโรคซับซอน จะถูกสงตอไปยังผูเช่ียวชาญ ซ่ึงหมาย
ถึงการตองรอคิวในการรักษาท่ีนานข้ึน หลายรายเสียชีวิตกอน
ท่ีจะไดรับการรักษา

วิทยาการทางการแพทยอาจจะมีการพัฒนาไปอยางลาชา เน่ือง
จากแพทยเกดิความกลวัท่ีจะไดรบัความเสีย่งจากภาวะแทรก
ซอนท่ีอาจเกิดข้ึนกับการรักษาท่ีตองใชการผาตัดหรือหัตถการ
ชั้นสูง แมจะไดใชความระมัดระวังอยางเต็มที่แลวก็ตาม 
นอกจากน้ี ยังจะสงผลถึงคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา
แพทย แพทยรุนใหมๆ  จะขาดประสบการณและทักษะในการทำ
หัตถการชั้นสูง เนื่องจากอาจารยแพทยไมมีความมั่นใจที่จะ
ปลอยใหนักศึกษาแพทยกระทำหตัถการ เพราะกลวัความผดิ
พลาดและการถกูฟองรองในภายหลงั ท่ีสำคัญท่ีสุด คือ การ
ตรวจวนิิจฉยัทีเ่กนิความจำเปน ทำใหผูปวยตองแบกรบัภาระ

คาใชจาย และอาจจะตองเจ็บตัวฟรีท้ังๆ ท่ีไมจำเปน ในการตรวจ
รักษาโรคบางโรค เน่ืองจากแพทยกลัววา หากไมวินิจฉัยใหรอบ
ดาน อาจเกิดความผิดพลาดจนเปนเหตุใหถูกฟองรองในภายหลังได

ปฏิเสธไมไดวาเรื่องของหมอและคนไขเปนความสัมพันธเชิง
อำนาจ ที่คนไขรูสึกตองพึ่งพาหมอ ขณะที่หมอในสถาน
พยาบาลของรัฐก็มีคนไขจำนวนมากจนไมสามารถจะมีเวลาพอ
เพียงที่จะสื่อสารกับคนไขอยางเขาใจได ทางออกของปญหา
เหลานี้ นาจะอยูที่การเรงสรางความเขาใจที่ดีระหวางแพทย 
ประชาชน รวมถึงกระบวนการที่เหมาะสมที่จะอำนวยความ
ยุติธรรมใหกับทุกฝายอยางแทจริง  
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