รายงานการประชุม (ต่อจากหน้า 1)
บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง การ
ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ ครั้งที่ 2 ณ รร.มณเฑียร นพ.สุกิจ
ทัศนสุนทรวงศ์
10. วิทยากร “การสาธารณสุขไทยเตรียมพร้อมอย่างไรใน AEC”
ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
11. วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “Ethics in organ donation
in Thailand” ณ รร.มณเฑียร นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
12. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ครั้งที่ 3/2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นพ.เมธี วงศ์ศิริ
สุวรรณ
13. ประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน
(CCS) ครั้งที่ 76 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองหลวงพระบาง
สปป.ลาว นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา คุณอตินารถ พึ่งความชอบ
14. ร่วมสอนในหัวข้อ “จรรยาบรรณ มารยาท ทางการแพทย์
สิทธิผู้ป่วย” ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
15. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดค�ำของบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ด้านการวิจัยระบบสุขภาพ ณ อาคาร

ก�ำหนดการส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือปรับปฏิทนิ การ
เปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 14
กันยายน 2555 ให้ปรับเวลาการเปิดภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระบบการศึกษาของกลุม่ ประเทศอาเซียน คณะกรรมการอ�ำนวยการ
ร่วมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้
พิ จารณาเห็ น ชอบให้ ค ณะ/ส�ำนัก วิช า/วิท ยาลัย ถือปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว โดยเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไป เป็นผลให้ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2557 จะส�ำเร็จการศึกษาและเข้าสอบ
เพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมแล้ ว เสร็ จ ในเดื อ น
พฤษภาคม 2558 และจะเริ่มปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป และคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรม
แพทย์ประจ�ำบ้าน มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลีย่ นการเปิดภาคการเรียน
การฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านจากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 1
กรกฎาคม โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2558

สุขภาพแห่งชาติ นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
16. ประชุมคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ครัง้ ที่ 8/2556
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล
17. ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นการพัฒนา
Academic Hub ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์
เลขา นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี
18. วิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล”
รุน่ ที่ 42 ประจ�ำปี 2556 หัวข้อเรือ่ ง “ปัญหาการฟ้องร้องโรงพยาบาล”
ณ อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
19. ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉกุ เฉิน
ของสถานพยาบาล พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข อาคาร 7 ชั้น
5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
20. ประชุมคณะกรรมการก�ำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
4/2556 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ นพ.อ�ำนาจ กุสลานันท์ พลอากาศ
ตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ

Ethics in organ
donation in Thailand
นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
บรรยายแทน เลขาธิการแพทยสภา เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่
โรงแรมมณเฑียร เรื่อง Ethics in organ donation in Thailand
ในการอบรมหลักสูตรนานาชาติการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
ครั้งที่ 2 สรุปใจความว่า การบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ
ในประเทศไทยอยู่ภายใต้การควบคุมโดยข้อบังคับแพทยสภาว่าการ
รักษาจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งมีความเคร่งครัด
ในด้ า นห้ า มการซื้ อ ขาย ทั้ ง มี ก ารจั ด สรรอวั ย วะอย่ า งเป็ น ธรรม
ปราศจากการบังคับ ภายใต้การด�ำเนินการของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย สนับสนุนด้านวิชาการโดยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
แห่งประเทศไทย ในด้านกฎหมาย มีค�ำจ�ำกัดความเรื่องการตาย
โดยมีเกณฑ์สมองตาย ซึ่งปฏิบัติเป็นมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมาย
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2532 และแพทยสภาได้เสนอให้มกี ารเพิม่ เติมในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเพิ่มเติมค�ำจ�ำกัดความเรื่องการตาย
หมายรวมถึง สภาวะสมองตายด้วย ส่วนการบริจาคอวัยวะโดย
ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตได้แก่การบริจาคไตซึ่งจ�ำกัดเฉพาะบิดา มารดา
พี่น้อง และคู่สมรส เท่านั้น ขณะนี้มีการด�ำเนินการปรับปรุงเพื่อ
ที่จะให้มีการแลกคู่บริจาคอวัยวะ (Paired donor exchange)
ส�ำหรับคู่ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ เพื่อเพิ่มโอกาสการบริจาคอวัยวะ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการประสานงานเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกัน
ปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

นายกฯแพทยสภาได้ลงนามร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการประสานงานเพื่อ
เฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุข ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ แพทยสภา และกระทรวงยุติธรรม โดย
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ได้ตกลงร่วมกันจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือในการประสานงาน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันปราบปรามการ
กระท� ำ ผิ ด เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารทางด้ า นสาธารณสุ ข ได้ ท�ำ ขึ้ น
ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทยสภา และกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ตกลงให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันและปรามปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับสถานพยาบาล
ทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต แพทย์ปลอม และวิธีการรักษาพยาบาลทีไ่ ม่ถกู ต้อง
โดยหากมีความสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลแพทย์ว่าเป็นแพทย์จริงหรือไม่
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยพิมพ์ชอื่ -สกุลในเว็บไซต์ของแพทยสภา
ได้โดยตรง
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทยสภา และกรมสอบสวน
คดี พิ เ ศษ ตกลงให้ มี ก ารเปิ ด ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
กระท�ำความผิดเกีย่ วกับสถานพยาบาลทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต แพทย์ปลอม
และวิธีการรักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง
3. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทยสภา และอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอ�ำนาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของทัง้ 3 หน่วยงาน เข้าร่วมปฏิบตั งิ าน ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นได้ตาม
ความเหมาะสม

แนวทางการก�ำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา
ส�ำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชี
กลางได้ ห ารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวาง
แนวทางการก�ำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาส�ำหรับสิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการให้สอดรับกับนโยบายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มี
สิทธิ/ผู้ป่วย กรมบัญชีกลางให้ก�ำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาส�ำหรับ
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังนี้
1. ยาชื่อสามัญ (Generic name) ให้ก�ำหนดเบิกจ่ายตามหลัก
เกณฑ์การก�ำหนดราคายา
2. ยาต้นแบบ (Original) ให้ก�ำหนดอัตราเบิกจ่ายตามราคา
กลางทีค่ ณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำ� หนด ทัง้ นี้ หากสถาน
พยาบาลสามารถจัดซื้อยาได้ในราคาที่ต�่ำกว่าราคากลางดังกล่าว
สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ายาโดยคิดก�ำไรส่วนเพิ่ม (Mark up) ได้
ไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่จัดซื้อได้ แต่ไม่เกินกว่าราคากลางที่คณะ
กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติก�ำหนด โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน
ที่ 1 มกราคม 2557

4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทยสภา จะให้การสนับสนุน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเข้าร่วมปฏิบัติงานด้าน
การสืบสวน หรือเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษร้องขอ
5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทยสภา จะให้การสนับสนุน
การด�ำเนินการในเรื่องการสนธิก�ำลัง บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ยานพาหนะ และการด�ำเนินการอื่นใดตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร้องขอ
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทยสภา และกรมสอบสวน
คดีพิเศษ จะร่วมด�ำเนินการสนับสนุนในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ป้องกันการกระท�ำความผิด เทคนิคในการตรวจสอบหาหลักฐานการ
กระท�ำความผิดและการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระท�ำผิด
7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทยสภา และกรมสอบสวน
คดีพิเศษ จะร่วมกันจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นการ
ช่วยกันเฝ้าระวังและช่วยแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดให้เจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการกระท�ำความผิด
8. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทยสภา และกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุน แลกเปลีย่ นข้อมูลทีอ่ ยูใ่ น
ความครอบครองดูแลที่สามารถอ�ำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานตามความจ�ำเป็น เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
ทีแ่ ต่ละหน่วยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
โดยตรงหรือเชือ่ มโยงข้อมูลข่าวสาร หรือความร่วมมือในการสนับสนุน
อื่นใดเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน หรือป้องกันปราบปรามการ
กระท�ำความผิดอาญาที่เกี่ยวข้อง

การขออนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทาง
ราชการซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
กรรมการแพทยสภาอนุมัติให้ Dr.Donn Joseph
Colby สัญชาติอเมริกัน ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
โครงการ การศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ ตาม
โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจยั เซิรซ์ ศูนย์วจิ ยั โรค
เอดส์ สภากาชาดไทย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทหาร มหาวิทยาลัยฮาวาย และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
วิทยาเขตซานฟรานซิสโก ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน
2556 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รวม 1 ปี ณ ศูนย์วิจัย
โรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ข้อคิด-ข้อเตือนใจ

1. การใช้ชื่ออภิไธย
การใช้อภิไธยทีแ่ สดงว่าตนเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญใน
การประกอบเวชกรรมสาขาต่างๆ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
แพทยสภาว่ า ด้ ว ยอภิ ไ ธยผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2526 และเป็นไป
ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค�ำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข่าใจว่า
ตนเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงการใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อื่น
กระท�ำดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแต่ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือ
อนุมัติเ ป็ น ผู ้ มี ค วามรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิช าชีพ
เวชกรรมสาขานั้นๆ จากแพทยสภาหรือที่แพทยสภารับรอง
หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดใน
ข้อบังคับแพทยสภา (ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช�ำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ในสาขานั้น) เช่น
อายุรแพทย์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
กุมารแพทย์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์
สูตแิ พทย์หรือสูต-ิ นรีแพทย์หรือนรีเวชแพทย์ ต้องเป็นผูม้ ี
ความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศั ล ยแพทย์ ต้ อ งเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
จิตแพทย์ ต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์
ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของแพทยสภาจึงต้องได้รับ
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 37
สาขา และ 43 อนุสาขา สนใจดูได้ที่ www.tmc.or.th สาขา
นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถใช้แสดงตนได้ตามกฎหมาย และ
อาจมีความผิดตาม พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
2. อันตรายจากสารฉีดจมูก-คาง-ใบหน้า และอวัยวะ
อื่นๆ ชนิดไม่สลายไปเอง (อยู่ในจมูกถาวร)
น�ำเสนอคณะกรรมการแพทยสภา โดย พลต�ำรวจโท
นายแพทย์อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์ กรรมการแพทยสภา
สารฉีดเข้าที่จมูก-คาง-ใบหน้า มี 2 ชนิด
1. ชนิดอยูใ่ นอวัยวะชัว่ คราว เป็นสารฟิลเลอร์ทนี่ ำ� เข้าจาก
ต่างประเทศ จะสลายไปในระยะเวลา 6 เดือน 1 ปี และ 1 ปี
ครึ่งถึง 2 ปี จัดเป็นยาในกลุ่ม โฮยาลูโรนิก Hyaluronic Acid
อย. อนุญาตให้ฉีดบริเวณร่องแก้ม ร่องปากได้ และฉีดครั้งละ
ไม่เกิน 2 ซีซี
2. ชนิดอยูใ่ นอวัยวะถาวร คือ ไม่สลายไป สารไบโอม, สาร
ซิลโิ คนเหลว, สารพาราฟิน เหลว และสารฟิลเลอร์ทนี่ ำ� เข้าจาก
ต่างประเทศ อย. ไม่เคยอนุญาตให้ฉีดเข้าในร่างกาย
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
1. รูปร่างจมูกผิดรูปทรง
2. คุณภาพผิวหนังจมูกเสียหาย
3. สีผิวจมูกเปลี่ยนไป
4. หายใจล�ำบาก
5. กลิ่นเหม็น
6. มีสิวขึ้นที่จมูกมากกว่าปกติ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแพทยสภาสาร
แพทยสภา เป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึง่ จัดเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มีหน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายดังกล่าวด้วย ดังนัน้ แพทยสภา
มีมติให้จัดท�ำ “แพทยสภาสาร” หรือ “Thai Medical Gazette” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ทั้งนี้ อาจจัดท�ำเป็นหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแพทยสภาสารเพื่อด�ำเนินการจัดท�ำแพทยสภาสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมี
นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรมเป็นประธาน

แพทยสภายุคใหม่ ยกคุณภาพชีวิตแพทย์ไทย โปร่งใส ใส่ใจประชาชน

