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วันที

พฤศจิกายน

เรียนประธานอนุกรรมการสอบสวนชุดทีเก้ า
เรื อง คําชีแจงข้ อกล่าวหา
สิงทีส่งมาด้ วย . หลักฐานการเข้ ารับการตรวจที Johns Hopkins
. ข่าวสัมภาษณ์คณ
ุ สุพตั รา
. จดหมายถึงประธานราชวิทยาลัยจักษุฯ
. ข่าวสัมภาษณ์ผอ.แพทย์ทางเลือก
. ข่าวประธานราชวิทยาลัยฯเชิญผู้เกียวข้ องร่ วมประชุม
. จดหมายเรี ยกสอบสวนจากแพทยสภา
. จดหมายติดตามงานวิจยั การนวดตาจากคุณหญิงอารยาฯ
. จดหมายเชิญประชุมเรื องการวิจยั การนวดตา
. จดหมายถึงประธานราชวิทยาลัยจักษุฯจากหน่วยงาน HITAP
สืบเนืองกรณีขา่ วทีตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์มติชน เมือต้ นปี พ.ศ.

เกียวกับการตรวจรักษาของคุณ

สุพตั รา รอสเวช ( Supattra Roswech ) อดีตพยาบาล รพ.มิชชัน จ.ภูเก็ต ทีมีปัญหาตาพร่ามัว จักษุแพทย์
ในประเทศไทยไม่สามารถวินิจฉัยได้ วา่ เป็ นโรคอะไร ? สามีชาวอเมริกันจึงพาไปตรวจทีมหาวิทยาลัยแพทย์
Johns Hopkins และได้ รับการวินิจฉัยเป็ นโรคจอประสาทตาเสือมทางพันธุกรรมชนิดหนึง ชือ Bietti’s
crystalline dystrophy และยังไม่มีการรักษา และเมือกลับมาประเทศไทยได้ ลองมารักษาด้ วยนวัตกรรม

การนวดตา ทําให้ การมองเห็นดีขนึ

2

ข้ อชีแจงประเด็นที ข่าวคุณสุพตั รา ทีไปตรวจรักษาที Johns Hopkins เป็ นเรื องจริงหรื อเท็จ ( ดู
เอกสารแนบ )
ข้ อชีแจงประเด็นที ต้ นเรื องก่อนจะมาเป็ นข้ อกล่าวหา เป็ นเรื องทีผู้สือข่าวภูมิภาคของหนังสือพิมพ์
มติชน ทราบเรื องการรักษาโรคจอประสาทตาเสือมของคุณสุพตั รา จึงไปสัมภาษณ์ผ้ ปู ่ วยและสามีชาวอเมริกนั
ทีจังหวัดภูเก็ต และได้ สืบค้ นข้ อมูลของผมทางโซเชียล ก่อนจะตีพมิ พ์ในหน้ าข่าวภูมิภาคครังแรก เมือวันที
กุมภาพันธ์

( ดูเอกสารแนบ ) โดยทีผมไม่ได้ ย่งุ เกียวหรื อให้สมั ภาษณ์แต่อย่างใด

ข้ อชีแจงประเด็นที ต้ นเรื องเป็ นการสัมภาษณ์ผ้ ปู ่ วยเรื องจอประสาทตาเสือม แต่ประธานราช
วิทยาลัยจัษุแพทย์ฯกลับมาให้ สมั ภาษณ์ปกป้องผลประโยชน์การรักษาโรคต้ อหิน จึงทําให้ ปัญหานีบานปลาย
ตามหลักฐานนสพ.มติชนฉบับวันที กุมภาพันธ์

และใช้ ในการกล่าวหาผม ตามเนือข่าวทีว่าผมค้ นพบ

สาเหตุและวิธีรักษาเฉพาะของโรคต้ อหินเรื อรัง โดยวิธีการนวดตา ซึงมีประโยชน์มหาศาลต่อมนุษยชาติและจะ
นําชือเสียงมาสู่ประเทศไทยนัน ไม่ได้ เกิดจากการให้ ข่าวโดยตรงของผม แต่มาจากเนือหาในโซเชียลทีผมเคย
โพสต์เอาไว้ ในอดีต ( ตามเอกสารแนบ ) และผู้สือข่าวได้ ตัดทอนไปลงโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผมทราบ ซึงผมยอมรับ
ความบกพร่ องในประเด็นนี
จากข่าวนี ทีมีข้อโต้ แย้ งการรักษาจากทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ เนืองจากยังไม่เคยมีรายงานการ
รักษาในต่างประเทศ และนวัตกรรมการนวดตายังไม่ได้ ผ่านการวิจัยรับรองผล ส่งผลให้ ทางสํานักการแพทย์
ทางเลือก โดยผอ.นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ และอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ พญ.วิลาวัณย์ จึง
ประเสริ ฐ ได้ เชิญผมและผู้ป่วยเข้ าไปให้ ข้อมูลในทีประชุมของผู้เชียวชาญศาสตร์ การนวดทังแผนไทย
การแพทย์พืนบ้ าน และการแพทย์ แผนจีนทีเชิญมาจากสถาบันการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้ ข้อสรุปว่าการนวด
ตาเชือถือได้ และไม่อนั ตรายต่อผู้ป่วย รายงานให้ ท่านรั ฐมนตรี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รับทราบ ( ดูเอกสาร
แนบ ) ในขณะทีราชวิทยาลัยจักษุฯได้ ประสานไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านทางนพ.ธเรศ กรั ษนัย
รวิวงศ์ ซึงเป็ นจักษุแพทย์และเป็ นผอ.กองการประกอบโรคศิลปะในขณะนัน ให้ เอาผิดผมและรพ.เอกชัย ใน
ข้ อหาโฆษณาโอ้ อวดการรักษาและการรักษาทีไม่ได้ มาตรฐาน ผ่านทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร หลังจากเจ้ าหน้ าทีมาตรวจสอบแล้ ว ไม่พบหลักฐานใดๆทีจะเอาผิดได้ เนืองจากผมทําการรักษา
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ตามมาตรฐานทางด้ านจักษุวิทยาทุกประการ การนวดตาเป็ นเพียงการแพทย์เสริ ม( Complementary
treatment )ทีผสมผสานเข้ ามา ( Integrated medicine ) เพือแก้ ปัญหาให้ แก่ผ้ ปู ่ วยในโรคทีรักษายาก

หรือยังรักษาไม่ได้ และยังไม่เคยพบผู้ป่วยทีได้ รับความเสียหายจริ ง หรื อมีการร้ องเรี ยนจากฝั งผู้ป่วยทีรับการ
รักษาวิธีใหม่นี และสํานักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้
รับรองวิธีนีแล้ ว
ข้ อชีแจงประเด็นที เมือมีการดําเนินการสอบสวนโดยหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครแล้ ว
ไม่พบความผิด ทังโรงพยาบาลเอกชัยและตัวผมเอง เรื องควรจะจบมิใช่หรื อ?
ทางกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ โดย จักษุแพทย์ ธเรศ กรั ษนัยรวิวงศ์ เมือไม่สามารถดําเนินการ
เอาผิดผ่านทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ ก็ได้ ทําเรื องถึงแพทยสภาเพือพยายามเอาผิดทาง
จริยธรรมกับตัวผมต่อไปอีก ขณะเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯเมือไม่สามารถเอาผิดผมได้ จึงจําเป็ นต้ อง
หยุดกระแสข่าวการตอบโต้ ระหว่างประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯและผอ.สํานักการแพทย์ทางเลือก กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยฯทีสนับสนุนนวัตกรรมการนวดตา โดยให้ สมั ภาษณ์สือเมือวันที มีนาคม

ว่า

จะเชิญผู้เกียวข้ องทังหมดเข้ าร่วมประชุมปรึกษาหารื อ ( ตามเอกสารแนบ ) และจัดประชุมร่ วมกันเมือต้ น
เดือนเมษายน

โดยมี นพ.ศักดิชัย วงศ์ กิตติรักษ์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯเป็ นประธานการ

ประชุม นพ.ยุทธพงษ์ อิมสุวรรณ เป็ นเลขาฯการประชุม ผู้เข้ าร่ วมประชุม ประกอบด้ วยกรรมการบริ หารราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ และผู้เกียวข้ องทุกภาคส่วน อันได้ แก่
. ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ( ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์
ทางเลือก )
. ผู้แทนแพทยสภา ( ผมจําชือไม่ได้ )
. ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จักษุแพทย์ ธเรศ กรั ษนัยรวิวงศ์ ( ผู้อํานวยการสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ)
. ผู้ป่วยโรคต้ อหินทีรักษาด้ วยการนวดตานพ.เอกชัย จุละจาริ ตต์ ( ซึงเป็ นแพทย์อาวุโสทีมีชือเสียง )
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. ตัวผม ( นับเป็ นครังแรกทีมีโอกาสเข้ าไปให้ ข้อมูลแก่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ )
ซึงประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯขอให้ ทกุ ฝ่ ายหยุดให้ สมั ภาษณ์สือ และถามความประสงค์ของผม
และสํานักการแพทย์ทางเลือกว่าต้ องการอะไร ซึงผมก็ได้ ยืนยันมาตลอด 7 ปี ว่า ผมต้ องการให้ ทางราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์ฯ ทําการวิจยั ยืนยันผลเพือพิสจู น์ว่าการนวดตามีประโยชน์หรื อโทษต่อผู้ป่วย ซึงประธานราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์ฯได้ รับข้ อตกลง แต่ประธานฝ่ ายวิชาการ ( นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์ พันธุ์ ) ซึงเป็ นจักษุ
แพทย์ทางด้ านโรคต้ อหิน ต่อรองให้ ทําวิจยั โรคจอประสาทตาเสือมอาร์ พีก่อน และยังไม่ให้ วิจยั โรคต้ อหิน ( ทังๆ
ทีโรคต้ อหินเป็ นปั ญหาใหญ่ ทีทําให้ คนตาบอดเป็ นจํานวนมากในปั จจุบนั ) แต่ปัญหาสําคัญทีสุดในการประชุม
คราวนัน คือ สถาบันใดจะเสนอตัวทําวิจยั เรื องนี ปรากฎว่าต่างเงียบและวางเฉยโดยเฉพาะกลุม่ โรงเรี ยนแพทย์
จนคุณหมอปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ได้ เสนอตัวให้ รพ.วัดไร่ ขิง เป็ นสถาบันทีจะทําวิจัยพิสจู น์ข้อเท็จจริ งเรื องนี
โดยจะทําวิจยั เรื องการนวดตารักษาโรคจอประสาทตาเสือมอาร์ พี ( Retinitis pigmentosa ) และสํานัก
การแพทย์ทางเลือกยินดีออกเงินทุนวิจยั
ข้ อชีแจงประเด็นที จากการประชุมร่ วมดังกล่าว ผู้แทนแพทยสภาทีเข้ าประชุมในครังนัน ควรจะ
ประสานงานกับอนุกรรมการจริยธรรมทีเกียวข้ องเพือจบเรื องนีตังแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ.

ตามข้ อตกลง

ร่ วมกันในทีประชุม ทีจะให้ มีการวิจยั พิสจู น์คุณและโทษของนวัตกรรมการนวดตาไปแล้ ว แต่ก็ยงั มีจดหมายของ
แพทยสภา (ภายหลังการประชุมร่วมของทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง ) ลงวันที

พฤษภาคม

ให้ ส่งหนังสือชีแจงเรื องทีได้ รับการร้ องเรี ยนจากกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพฯภายในวันที

( เอกสารแนบ )
มิถนุ ายน

ซึงผมก็ได้ ทําจดหมายชีแจงไปยังแพทยสภาเสร็ จสินไปแล้ วเช่นกัน และวันนี ทําไมยังมีการรื อฟื นเรื องนีขึนมา
อีกหลังจากเหตุการณ์ผา่ นไป ปี เศษ เรื องนีสะท้ อนความบกพร่องในการทํางานของผู้แทนแพทยสภาทีเข้ า
ร่วมประชุม ทีไม่มีการประสานงานในการทํางาน และทีสําคัญไปกว่านัน แพทยสภาควรจะใช้ โอกาสนี
สอบถามกลับไปทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯเช่นกันว่า ข้ อตกลงในทีประชุมทีให้ มีการวิจยั เรื องการนวดตา ได้
มีการติดตามผลการวิจยั หรื อไม่? และได้ ข้อสรุปว่าอย่างไร? เพือให้ เกิดประโยชน์และเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ายที
เกียวข้ อง มิฉะนัน การประชุมร่วมทุกฝ่ ายในครังนันก็สญ
ู เปล่า และปั ญหาข้ อถกเถียงเรื องนีก็จะยังไม่จบสิน
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ในเรื องการวิจยั หลังจากการประชุมร่ วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ก็ไม่ได้ รับความร่ วมมืออย่าง
จริงใจจากผู้รับผิดชอบ งานวิจยั จึงไม่ก้าวหน้ า ล่วงเลยมาปี เศษ บังเอิญมีผ้ ปู ่ วยโรคต้ อหินทีเข้ ารั บการรักษากับ
ผม คือท่าน สหัส พุกกะมาน มีตําแหน่งทีปรึกษาสํานักพระราชวัง ได้ แนะนําให้ ผมร่ างจดหมายฎีกาถึง
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คุณหญิงอารยาจึงได้ สง่ จดหมายสอบถามข้ อเท็จจริงและความคืบหน้ าในการวิจยั ไปยังกระทรวง
สาธารณสุข ( เอกสารแนบ . ) หลังจากนัน งานวิจยั จึงเริ มรุ ดหน้ าไปอีกครังหนึง ต่อมาก็ slow down ลงอีก
คุณหญิงอารยาก็ทาํ หนังสือทวงถามความคืบหน้ าไปอีกครังหนึง ( เอกสารแนบ . ) แต่ก็ไร้ ประโยชน์ ในทีสุด
เมือวันที 27 พฤษภาคม 2556 จักษุแพทย์ทีได้ รับการแต่งตังให้ รับผิดชอบงานวิจยั 3 ท่าน ไม่เข้ าร่วมประชุม
ทังหมด โดยให้ เหตุผลว่าติดงานตรวจรักษาผู้ป่วย ทังๆทีได้ มีการแจ้ งหมายการประชุมล่วงหน้ าไปแล้ วกว่า 3
สํปดาห์ และการประชุมทุกครังก็จดั ทีรพ.วัดไร่ขิง เพืออํานวยความสะดวกให้กับนักวิจยั เหล่านัน เป็ นการล้ ม
งานวิจัยทีไม่มีความเกรงพระราชหฤทัย ราชเลขาณุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯแต่อย่างใด
ทังสิน
ต่อมาในยุค คสช.ผมได้ ส่งจดหมายเรี ยนรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข ( นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร ) ลง
วันที

สิงหาคม

เรื องการค้ นพบเทคนิคการนวดตาทีช่วยคนไม่ให้ ตาบอด ซึงท่านได้ มีคําสังให้ กรมการ

แพทย์ดําเนินการเชิญผู้เกียวข้ องทังหมด จัดประชุมเพือหาแนวทางการดําเนินการวิจยั การนวดตา และจัด
ประชุมไปแล้ วเมือวันที พฤศจิกายน

( เอกสารแนบ )โดยมีจกั ษุแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงษ์

( อดีตผอ.รพ.วัดไร่ขิงทีเคยล้ มงานวิจัยมาแล้ ว ) รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็ นประธานในทีประชุม และเป็ นการ
ประชุมเพียงครังเดียวเท่านัน หลังจากนัน ก็ไม่มีความคืบหน้ าใดๆทังสินจวบจนปั จจุบนั เป็ นการจัดประชุมเพือ
สนองคําสังท่านรัฐมนตรี ฯ แต่ไม่ต้องการผลสัมฤทธิ
ข้ อชีแจงประเด็นที ทีเป็ นข้ อถกเถียงกันมาตลอด

ปี ทีผ่านมาคือ นวัตกรรมการนวดตา ยังไม่ผ่าน

งานวิจัยพิสจู น์ข้อเท็จจริง แล้ วทําไมผู้ทีมีหน้ าทีพิสจู น์ข้อเท็จจริ งเรื องนี ไม่ว่าจะเป็ นภาควิชาจักษุวิทยาของทุก
สถาบัน หรื อองค์กรบริ หารสําคัญอย่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ จึงไม่กล้ าสังการทําวิจยั เรื องนีให้ เสร็ จสิน โดย
สามัญสํานึก ฝ่ ายทีผิดมักจะพยายามหลีกหนีการพิสจู น์ข้อเท็จจริง ฝ่ ายทีถูกย่อมต้ องการความโปร่ งใส ( ดู
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เอกสารแนบ ทีหน่วยงาน HITAP เชิญราชวิทยาลัยจักษุฯเข้ าร่วมวิจยั เรื องการนวดตา แต่ถูกปฏิเสธเพือล้ ม
งานวิจัย ) ผมเป็ นฝ่ ายเรียกร้ องให้ มีการวิจยั พิสจู น์ข้อเท็จจริงเรื องนีมาอย่างต่อเนือง และยินดีให้ ความร่ วมมือ
ในการถ่ายทอด Knowhow ทังหมด เพือประโยชน์สว่ นรวมและประเทศชาติ หากพิสจู น์แล้ วว่าการนวดตามี
ประโยชน์จริ ง คนยากคนจนทัวประเทศจะได้ เข้ าถึงการรักษาวิธีใหม่นี หากนวัตกรรมนีพิสจู น์แล้ วว่าไม่มี
ประโยชน์หรื อมีผลเสียจริ ง ผมจะได้ ยกเลิกการรักษาวิธีนีเช่นกัน
การพายเรื อเพือนําพานวัตกรรมนีไปสู่จดุ หมายปลายทาง โดยมีคนเอาเท้ ารานํามาตลอด

ปี ทีผ่าน

มา เหนือยมากครับ บางครังเคยคิดท้ อจะโยนทิงนํา แต่ใจก็ยงั ห่วงผู้ป่วย ห่วงประเทศชาติ และห่วงมนุษยชาติ
“ นักวิชาการและปั ญญาชน ควรจะจบข้ อโต้ แย้ งทางความคิดและหลักการ ด้ วยเหตุผลและการวิจยั ไม่ใช่การ
ใช้ อํานาจหาเรื องฟ้องร้ องเอาความกันเยียงนี “
จึงเรี ยนมาเพือพิจารณาข้ อมูลเหล่านีด้ วยเหตุผล และคุณธรรม
ขอแสดงความนับถือ
( นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย )
โทร.

