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แพทยสภา
หมายเหตุ

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวของแพทยสภาได้ที่ www.tmc.or.th
Facefook แพทยสภา https://www.facebook.com/thaimedcouncil?ref=hl
และ We Love แพทยสภา https://www.facebook.com/themedicalcouncil?ref=hl

เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับข้อมูลข่าวสารจากแพทยสภา 
สมาชิกคนใดยังไม่ได้แจ้งอีเมล์แอดเดรสแก่แพทยสภาโปรดติดต่อ
ตามลิงก์นี้ www.tmc.or.th/member_edit.php 

ติดต่อส่งบทความ/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะได้ที่ 
email : prtmc.tmc@gmail.com

E-mail : prtmc.tmc@gmail.com
Website : www.tmc.or.th
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เรื่องน่าสนใจในฉบับ

คณะผูจั้ดท�า
ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์

นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์

บรรณาธิการอ�านวยการ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�านาจ กุสลานันท์

บรรณาธิการ

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

กองบรรณาธิการ

รศ. นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์

รศ. นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

นพ.สุชาติ เลาบริพัตร

น.ท. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

นางพลอยรัตน์ พวงชมภู

นางสาวกรองแก้ว พรหมะวัน

พิสูจน์อักษร

พญ.นันทิยา ตัณฑชุณห์

เจ้าของ
ส�านักงานเลขาธิการแพทยสภา

ที่อยู่ : อาคาร ๖ ชั้น ๗ 
ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ

กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๘๖ 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๖๑๔-๕

E-mail add. : prtmc.tmc@gmail.com
Website : www.tmc.or.th

Sunrise Sunset
ช่วงปลายเมษานี้เป็นช่วงที่ฤดูร้อนเดินทางมาถึงสักพักหน่ึงแล้ว แสงแดด 

เจิดจ้า ท้องฟ้าสดใส ดอกไม้บาน ผลไม้เต็มต้น เป็นช่วงหฤหรรษ์ที่จะนั่งเอกเขนก
กินมะม่วงน�้าปลาหวาน นั่งฟังเพลงเพราะในวันสุดสัปดาห์

เสียงเพลง Sunrise Sunset ที่ดังขึ้น ท�าให้ บก. ฉุกใจคิดอะไรขึ้นมามากมาย  
ผู้ประพันธ์ คือ เชลดอน ฮาร์นิก เป็นหนึ่งในเพลงของละครและภาพยนตร์เพลงอมตะ  
Fiddler on the roof ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๗๑ 

“Sunrise Sunset, Sunrise Sunset. Is this the little girl I carried? Is this the little boy at 
play? I don’t remember growing older. When did they? When did she get to be a beauty? 
When did he grow to be so tall? Wasn’t it yesterday that they were small? Swiftly flow the 
days. Seeding turn overnight to sunflowers. Blossoming even as they gaze. Sunrise Sunset, 
Sunrise Sunset. Swiftly fly the years. One season following another. Laden with happiness 
and tears.”

เพลงน้ีลึกซ้ึงมาก ทุกคนมีวัน Sunrise Sunset ทั้งนั้น บางทีเราอาจลืมวัน Sunrise ของเรา ตอนที ่
เราเป็นหมอใหม่ เข้าแถว กล่าวค�าปฏิญาณจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เสียงดังประสานกันกระหึ่มที่ลานหน้า 
พระราชานุสาวรีย์ของพระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย

“นับตั้งแต่เวลาที่ข้าฯ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกแห่งวิชาชีพแพทย์ 
ข้าฯ ขออุทิศชีวิตของข้าฯ เพื่อรับใช้มนุษยชาติ 
ข้าฯ ขอมอบความเคารพบูชาและความกตัญญูแด่ครูของข้าฯ 
ข้าฯ จะปฏิบัติวิชาชีพของข้าฯ ด้วยมโนธรรมและด้วยศักดิ์ศรี 
ข้าฯ จะค�านึงถึงสุขภาพของผู้ป่วยเหนือสิ่งใด ข้าฯ จะรักษาความลับทั้งปวงที่มอบไว้กับข้าฯ 
ข้าฯ จะพิทักษ์เกียรติยศและรักษาประเพณีอันสูงส่งแห่งวิชาชีพแพทย์ 
เพื่อนร่วมวิชาชีพของข้าฯ ก็คือพี่น้องร่วมสายโลหิตของข้าฯ
ข้าฯ จะไม่ยอมให้ความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อุดมการณ์ทางการเมืองหรือฐานะทาง

สังคม มาเป็นเครื่องกีดขวางหน้าที่ที่ข้าฯ พึงมีต่อผู้ป่วย
แม้จะอยู่ในภาวะถูกข่มขู่ ข้าฯ ก็จะยึดมั่นในคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ข้าฯ จะไม่ใช้ความรู้

แห่งวิชาชีพที่ขัดกับกฎแห่งมนุษยธรรม
ข้าฯ ขอให้ค�าปฏิญาณนี้ด้วยความถ่อมสุภาพ ด้วยอิสระ และด้วยเกียรติยศของข้าฯ”

(Declaration of Geneva : แปลโดย ศ. นพ.เกษม วัฒนชัย)
เวลาจาก Sunrise สู่ Sunset ผ่านฤดท่ีูร้อนแล้ง เหนบ็หนาว และเปียกปอน ผ่านความสขุและหยาดน�า้ตา 

สังคมที่เปล่ียนไป ความคาดหวังให้แพทย์เป็นผู้ให้สูงขึ้น การร้องเรียน คดีความ มีมากข้ึน ขณะท่ีแพทย ์
ต้องอดทน ท�างานเหนื่อยหนัก ค่าตอบแทนน้อย อาจท�าให้ความสุขของการเป็นแพทย์ลดลง 

อย่างไรก็ตาม บก. ขออนุญาตเป็นก�าลังใจให้สมาชิกแพทย์ทุกคน หากวันใดท่านอยู่ในช่วงเวลาแห่ง 
Sunset การหวนกลับไปคิดถึงเวลา Sunrise อาจท�าให้ท่านมีพลังกายพลังใจเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย

ด้วยความรักและปรารถนาดี
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (chanwalee@srisukho.com) 

บก.หมายเหตุแพทยสภา 

หน้า

บรรณาธิการแถลง พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

บรรณาธิการแถลง ๓
สารจากนายกแพทยสภา ๔
สารจากเลขาธิการแพทยสภา ๕ 
สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา ๖
ปูชนียาจารย์ ๗
ข้อคิดข้อเตือนใจ ๘
หมอกับกฎหมาย    ๙
Global Medicine ๑๐
ข่าว-กิจกรรมแพทยสภา ๑๑
แวดวงสังคมแพทย์-ปธพ. ๑๒
โต๊ะข่าวแพทยสภา ๑๓
สารจากนายกแพทยสมาคมฯ ๑๔
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สารจากนายกแพทยสภา

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทกุคนของแพทยสภา ความพยายาม ความมุง่มัน่ และความทุ่มเท

ตลอด ๖ ปีท่ีผ่านมาได้ส่งผลให้ทุกคนเข้ามาสู่แวดวงของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อย่างเต็มภาคภูมิ อยากฝากข้อคิดเป็นเบื้องต้นให้ท่านท้ังหลายได้พิจารณาเพื่อให้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา

ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก โรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่
เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาล และสังคม แพทย์ยุคใหม่ควรมี
คุณลักษณะ/คุณสมบัติดังนี้

• มีความรู ้ด ้ านการแพทย ์และสุขภาพท่ีทันกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ใฝ่รู ้ และหมั่นศึกษาเรียนรู ้ 
อยู่ตลอดเวลา

• มีทักษะในการท�าหัตถการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การแพทย์และการดูแลสุขภาพ ใส่ใจในการเรียนรู้และฝึกฝน
การใช้เทคโนโลยีที่ยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่าง 
เหมาะสม

• มคีวามเข้าใจและปฏบิติัตนอยูภ่ายในกรอบจารตีแห่ง
วิชาชีพแพทย์/วิชาชีพเวชกรรม (Medical Professionalism) 
อันประกอบ ด้วยหลักส�าคัญ ๓ ประการคือ

o สขุภาวะของผูป่้วยถอืเป็นล�าดับความส�าคัญสงูสดุ คอื 
มุ่งประพฤติหรือปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่น (Altruism) ประพฤติหรือ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น (Trust) และใส่ใจในผู้ป่วย 
(Patient interest) ทัง้นีต้้องประพฤตติน ให้ปลอดจากผลของ
ธุรกิจหรือการตลาดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน แรงกดดัน
ของสังคม และการบริหารจัดการที่เน้นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ

o สนับสนุน ส่งเสริม และเคารพในสิทธิ์และความเป็น
ตัวตนของผู้ป่วย (Patient autonomy) คือ ซื่อสัตย์ต่อผู้ป่วย 
(Honesty) เข้าใจในความจ�าเป็นและมุ่งให้ความรู้แก่ผู้ป่วย 
(Education) เพือ่ให้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในกรณทีีเ่หมาะสม 

มอบอ�านาจให้ผูป่้วยและญาตมิส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรือ่ง
ที่เหมาะสม (Empowerment)

o เข้าใจและให้ความส�าคัญแก่ความยุติธรรมในมิติของ
สังคม (Social justice) คือ เข้าใจในเรื่องความสมดุลและ 
การกระจายความยตุธิรรม (Equity) รวมถึงเข้าใจในการจดัสรร
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย
กับความต้องการของประชาชนโดยรวม

• มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ซึ่ง 
แบ่งได้เป็น ๔ ประเภทหลัก คือ

o ทักษะในการคิด ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
วิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการเรียนรู้ ทักษะ
เหล่านีจ้ะเป็นส่วนส�าคญัในการทีแ่พทย์จะสามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่พบ รวมถึงการป้องกันเหตุแห่งปัญหานั้น ๆ

o ทักษะในการท�างาน ได้แก่ การสือ่สารและการร่วมมอื 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้ป่วย ญาติ
หรือครอบครัวผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และสังคม

o ทักษะในการใช้เครื่องมือหรือวิถีการท�างาน ได้แก่ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยข้ีอมูลข่าวสารและการส่ือสาร 
การใช้สื่อประเภทต่าง ๆ การเข้าถึงและการเข้าใจข้อมูล

o ทักษะในการใช้ชีวิต ซึ่งครอบคลุมทักษะด้านวิชาชีพ 
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 

คุณลักษณะ/คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งสามารถพัฒนา
และควรพัฒนาอย่างยิ่งให้เกิดขึ้นในแพทย์ทุก ๆ คน เพราะ 
จะท�าให้พระราโชวาทที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ได้พระราชทานไว้บรรลุผล :

“ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอมีความรู้เพียงอย่างเดียว  
ฉันต้องการให้พวกเธอเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมแล้วด้วย”

“I don’t want you to be only a doctor, but I 
also want you to be a man”

ความหมาย : ฉนัต้องการให้พวกเธอเป็นท้ังนายแพทย์
และเป็นผูท้ีอ่ยู่ในสงัคมและศลีธรรมอนัดด้ีวย จงึสามารถท�า
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้
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กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา แพทยสมาคม
๓ องค์กรหลักเพื่อแพทย์และประชาชน

กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ก�ากับดูแลด้านการบริการ
สาธารณสุขทัง้ภาครฐัและเอกชน จึงเกีย่วข้องกับแพทย์ในด้าน
การปฏิบัติหน้าท่ี แพทยสภามีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานและ
ความประพฤติของแพทย์ ดูแลด้านความรู้วิชาการในวิชาชีพ 
การได้ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การฝึกอบรม
เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ แพทยสมาคมมีหน้าท่ีด้าน
สวัสดิการความเป็นอยู่ของแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและ
แพทยสภามีความเกี่ยวข้องกับแพทย์ทุกคนด้วยกฎหมาย  
ส่วนแพทยสมาคมเกี่ยวข้องได้ด้วยการต้องสมัครเป็นสมาชิก 
ไม่สามารถเป็นสมาชิกได้โดยอัตโนมัติ จึงขอเชิญชวนให้แพทย์
ทุกคนได้สมัครเป็นสมาชิกของแพทยสมาคม เน่ืองจากเป็น
องค์กรเอกชนที่มีหน้าท่ีดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของแพทย์ 
หากจะให้สมาคมดูแลต้องสมัครเป็นสมาชิก ทั้ง ๓ หน่วยงาน
มีบทบาทหน้าที่ในแต่ละด้านที่มีส่วนส�าคัญต่อแพทย์ทุกคน  
ดังนั้นแพทย์ทุกคนควรใส่ใจติดตามความเคลื่อนไหว ให้ความ
ร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  
เมือ่แพทย์ได้รับการสนบัสนนุ การดูแลให้สามารถปฏบัิตหิน้าที่

สารจากเลขาธิการแพทยสภานพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์

ในโอกาสที่แพทย์ ใหม่กว่า ๓,๐๐๐ คนจบการศึกษาและสอบได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ในช่วงเดือนพฤษภาคมน้ี ขอแนะน�าแพทย์ใหม่ทุกคนให้รู้จัก ๓ องค์กรหลักด้านสุขภาพท่ีจะเกี่ยวข้องกับ

แพทย์ทุกคนไปตลอดชีวติของการเป็นแพทย์ ทัง้ ๓ องค์กรเป็นนติิบุคคลทีม่สีถานะแตกต่างกนัตามกฎหมาย 

กระทรวงสาธารณสขุเป็นหน่วยงานราชการระดบักระทรวง แพทยสภาเป็นนติิบคุคลตามพระราชบัญญตัวิชิาชพี

เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แพทยสมาคมเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ได้ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความเป็นอยู่ดี มีสวัสดิภาพ 
สวัสดิการท่ีดี ย่อมส่งผลดีต่อประชาชนผู้ได้รับการดูแลรักษา
จากแพทย์

ในโอกาสนี้ขออัญเชิญค�าสอนของสมเด็จพระมหิตลา- 
ธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ในด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อองค์กรของเรา การประพฤตตินในวชิาชพีท่ีไม่มุง่หวังแต่ด้าน
การเงิน การปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างของการมีสุขภาพดี
แก่ประชาชน 

“ท่านควรยกย่องคณะที่ให้การศึกษาแก่ท่าน ท่านควร
มคีวามภาคภมูใิจในคณะของท่าน และท่านไม่ควรเรยีนวิชา
ขึน้ใจแล้วใช้เป็นเครือ่งมอืหากนิเท่านัน้ ควรเกบ็ค�าสอนใส่ใจ
และประพฤติตาม ผู้ที่จะบ�าบัดทุกข์ต้องเป็นตัวอย่างความ
ประพฤตซิึง่จะน�ามาแห่งสขุภาพ แพทย์ทีไ่ม่ประพฤตติามวธิี
ที่ตัวเองสอนแก่คนไข้แล้ว จะหาความไว้ใจจากคนไข้ได้
อย่างไร” จากลายพระหัตถ์ถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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๑. การมสีขุภาพดแีละมคีวามสขุจากการท�างาน คนทีต่กงาน
จะไม่มีความสุขเหมือนคนท่ีมีงานท�า ถ้าเราได้ท�างานที่เราชอบ  
มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเราก็อยากท�างาน ถ้าหัวหน้าเราไม่ถูกกับเรา  
เราจะไม่มคีวามสขุ แต่ถ้าเราท�างานแล้วไม่มใีครสนใจเหมือนเราไม่มี
ตัวตนเราก็จะไม่มีความสุข คนส่วนใหญ่มีความสุขจากงานอดิเรก
เพราะเราเลอืกท�าเองไม่มใีครบงัคบั แต่งานประจ�าบางทเีราไม่ชอบ
แต่ก็ต้องท�า ถ้าเราท�างานแล้วหัวหน้าเราชมเชยเราก็จะมีความสุข 
คนที่อายุเกิน ๙๕ ปีมักจะท�างานจนอายุเกินกว่า ๘๐ ปี ถ้าเรา 
มีเพื่อนร่วมงานที่ถูกคอกันเราจะมีความสุขอยากมาท�างานทุกวัน 
คนที่ไม่มีความสุขจากการท�างานอยากให้ถึงวันหยุดเร็ว ๆ

๒. การมสีขุภาพดแีละมคีวามสขุจากสงัคม ถ้าเพ่ือนรอบข้าง
เรามีความสุขเราจะมีความสุขด้วย ถ้าเพื่อนรอบข้างเราสูบบุหรี่เรา
กจ็ะสบูบหุรีต่าม ถ้าเพือ่นสนทิของเราอ้วนเรากม็แีนวโน้มท่ีจะอ้วน
ตาม ถ้าเรามเีพ่ือนสนทิไปวิง่ออกก�าลงักายกับเรา เราก็จะมคีวามสขุ 
และอยากไปวิ่งมากข้ึน ถ้าเรามีเวลาคุย ท�างานร่วมกับเพื่อน 
โทรศัพท์หรือวิธีอื่นใดที่ท�าให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น (เพื่อน 
ผู้ร่วมงาน คนในครอบครัว) เกินวันละ ๖ ชั่วโมง จะลดความเครียด
ของเราลงได้มาก คนท่ีอายุยืนมักจะมีเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิด 
ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์อันดีกับคนที่อยู่
ใกล้เคียงกัน

๓. การมีสุขภาพดีจากการมีเงินใช้ เงินอาจไม่ใช่ปัจจัย 
ที่ส�าคัญของความสุข แต่ถ้าเรามีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับ
พื้นฐานของชีวิต (อาหาร ที่พักอาศรัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
และความปลอดภัย) เราจะมีความทุกข์ คนเรานอกจากจะมีเงิน 
ใช้จ่ายส�าหรบัความจ�าเป็นพืน้ฐานของชวีติแล้วเราควรมเีงินส�าหรบั 
ไปพกัผ่อนหย่อนใจ ไปกนิอาหารกบัเพือ่นหรอืคนท่ีเรารกัเพือ่สร้าง
ความทรงจ�าที่ยาวนาน ถ้าเรามีเงินไปบริจาคช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วย 
จะท�าให้เรามีความสุขมากข้ึนกว่าการซ้ือของใช้ส่วนตัวอย่างเดียว 

สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา

พระพทุธเจ้าสอนให้เราเป็นคนดแีละไม่มีความทกุข์โดยสอนให้เรามีศลีธรรม รู้จกัปล่อยวางเร่ืองทีผ่่านไปแล้ว

ไม่ให้เอามาคิดให้กลุ้มใจ เรื่องที่ยังไม่ถึงก็ไม่ควรเอามากังวล เปรียบเสมือนยกหินหนัก ๑ กิโลกรัม ถ้าเราถือ

ตลอดวนัตลอดคืนเราจะรูส้กึว่าหนัก แต่ถ้าเรายกหนิหนัก ๑๐ กโิลกรัม แต่เราวางไว้เป็นส่วนใหญ่เราจะไม่รู้สกึหนกั 

เวลาเราเล่นกับเด็กอายุสามสี่ขวบจะเห็นเด็กมีความสุขหัวเราะตลอด เพราะเขาจ�าอดีตไม่ได้และอนาคตเขายังไม่ได้คิด  

เขาอยู่กับโลกปัจจุบัน พระสอนให้เราไม่ยึดม่ันในสิ่งใด เราก็จะสบายใจ ของทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เราก็จะไม ่

คาดหวงั สิง่เหล่านีท้�าให้จติใจเราสงบเรากม็คีวามสขุในจติใจ พระสอนให้เราเดนิสายกลางเวลาท�างาน ในยุคปัจจบุนัเราต้อง

ท�างาน ต้องเข้าสังคม มีปัจจัยอะไรที่จะท�าให้เรามีความสุข ในที่นี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ๖ อย่าง

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

การไม่มีหนีก้ท็�าให้เราสบายใจกว่าการทีเ่ราจ่ายเงนิผ่อน การถกูหัก
ภาษหีรอืค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าท�าให้เรามคีวามสขุเมือ่ได้เงนิส่วนเกนิ
คืนมา ดีกว่าที่ต้องมาจ่ายเพิ่มขึ้นในภายหลัง เราได้เงินรางวัล 
๑,๐๐๐ บาทจะท�าให้เรามีความสุขมากกว่าเราประหยัดเงินได้ 
๑,๐๐๐ บาท

๔. การมสุีขภาพดทีางร่างกาย เป็นทีรู่ก้นัดว่ีาเราจะต้องออก
ก�าลังกายเป็นประจ�าอย่างน้อยวันละ ๒๐ นาที สัปดาห์ละ ๓ วัน  
ให้แข็งแรง อดทน กล้ามเน้ือยืดหยุ่น กินอาหารพวกพืชผักผลไม้ 
ปลาทะเล ไม่กินอาหารที่มีรสจัด (หวานจัด เค็มจัด) ไม่สูบบุหรี่  
ไม่ดืม่สรุามากเกนิไป ได้นอนพักผ่อนวนัละ ๗-๘ ชัว่โมง (ไม่ควรนอน
น้อยกว่าวันละ ๕ ช่ัวโมง และไม่มากกว่าวันละ ๑๐ ชั่วโมง)  
ตรวจสุขภาพเป็นครั้งคราว ถึงแม้ว่าพันธุกรรม (gene) ของเรา
เปลี่ยนแปลงไม่ได ้แต ่ตัวที่ควบคุมการแสดงของพันธุกรรม  
(epigenetic) เราพอควบคมุได้ แพทย์ส่วนใหญ่ท�างานหนกั พกัผ่อน
ไม่เพียงพอ และนอนไม่เป็นเวลาเนื่องจากต้องอยู่เวร

๕. การมีสุขภาพดีและมีความสุขจากส่ิงแวดล้อมและชุมชน
ทีเ่ราอยู ่ถ้าเราอยูใ่นชมุชนทีเ่ป็นมิตร ช่วยเหลอืกนั มีกจิกรรมร่วมกนั 
มีความปลอดภัยสูง ไม่มีโจรผู้ร้าย ส่ิงแวดล้อมสะอาด ไม่มีมลพิษ  
มีดนตรีฟัง เราก็จะมีความสุข

๖. การมีสุขภาพดีและมีความสุขจากการมีครอบครัวและ 
ลูกหลานที่ดี ถ้าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่มีเรื่อง
ทะเลาะกัน ชีวิตก็จะมีความสุข ยิ่งถ้ามีลูกหลานดี รู้จักช่วยตัวเอง
ไม่เป็นภาระก็จะท�าให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น แพทย์ช่วยเหลือผู้อื่น
แต่อย่าลืมครอบครัวตนเอง เราจะไม่มีความส�าเร็จในชีวิต 
ถ้าครอบครัวล้มเหลว

ที่เขียนมาทั้งหมดเป็นมุมมองของชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างรวดเร็ว เราไม่สามารถไปบวช
หรือนั่งสมาธิในป่าได้

ปัจจัยที่ท�าให้สุขภาพดีและมีความสุข
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 ใน พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้รับราชการเป็นแพทย์ประจ�า 
โรงพยาบาลบุรพาพยาบาล สังกัดขึ้นต่อกรมพยาบาล
กระทรวงธรรมการ แล ้วได ้ย ้ายไปรับราชการ 
ในต�าแหน่งปลัดแพทย์ โรงเรียนนายร้อยทหารบก 
เป็นนายแพทย์โท และได้สมัครเข้าศึกษาวิชา
ทหารในโรงเรยีนนายร้อยทหารบก จนสอบไล่ได้
ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบกในปี 
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้รับประกาศนียบัตร

ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้เลื่อนยศเป็นนายแพทย์
เอก ได้ตามเสด็จจอมพล กรมหลวงนครไชยศรีสุร
เดชฯ ไปตรวจราชการ และในปีเดียวกันได้โดยเสด็จ
พระองค์ไปราชการพิเศษต่างประเทศด้วย เมื่อกลับมาถึง
กรุงเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศเป็นนายร้อยโท
ในกรมทหารบก และได้รบัพระราชทานสญัญาบตัรเป็น หลวงด�ารง
แพทยาคุณ โดยมียศเป็น นายพันตรี ในปี ๒๔๕๑ และรั้งต�าแหน่ง
หัวหน้ากรมแพทย์ทหารบกสืบแทนนายพันโท ทรุมพ์ ที่ลาออก

ใน พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้เป็น นายพันโท พระด�ารงแพทยาคุณ 
หวัหน้ากรมแพทย์ทหารบก ท่านได้รบัการเลือ่นยศเป็น นายพนัเอก 
ใน พ.ศ. ๒๔๕๓ และเป็น พระยาด�ารงแพทยาคุณ ใน พ.ศ. ๒๔๕๕ 
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๗ กรมแพทย์ทหารบกเปลี่ยนเป็นกรมแพทย์
สุขาภิบาลทหารบก และต�าแหน่งหัวหน้ากรมเปลี่ยนเป็นเจ้ากรม 
นายพันเอก พระยาด�ารงแพทยาคุณ ก็ได้เป็นเจ้ากรมแพทย์
สุขาภิบาลทหารบก และใน พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้รับพระราชทาน 
สัญญาบัตรเป็น นายพลตรี ในกรมทหารบก เม่ือเปลี่ยนต�าแหน่ง
เจ้ากรมเป็นนายแพทย์ใหญ่ทหารบก ท่านก็ได้ด�ารงต�าแหน่งนั้น 
เป็นคนแรก ต่อมาท่านย้ายไปรับราชการในต�าแหน่งจเรการแพทย์
สุขาภิบาลทหารบกในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับราชการสนองพระเดช
พระคุณอยู่ในต�าแหน่งนี้ประมาณปีเศษก็ป่วยถึงแก่อนิจกรรมด้วย
อหิวาตกโรคเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

ปูชนียาจารย์

พลตรี พระยาด�ารงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ) เป็น 
ผู้ท่ีได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวให้เป็นนายแพทย์ประจ�า
พระองค ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านได้รับพระมหา- 
กรณุาธคิณุจากพระองค์ท่าน พระราชทานทีด่นิและ

เงินปลูกบ้านใหม่ให้อยู่ที่ “บ้านวีระไวทยะ” มุมถนน
นครไชยศรีตัดกับถนนสามเสน อ�าเภอดุสิต จังหวัด

พระนคร ซ่ึงปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้อนุรักษ์ไว้
อย่างดีและใช้เป็นส�านักงานศูนย์ด�าเนินการเกี่ยวกับ 

ผู้อพยพ 
ณ บ้านของท่านแห่งนี้เคยเป็นที่รับเสด็จสมเด็จพระศรี- 

นครนิทราบรมราชชนนเีมือ่ครัง้ยงัทรงพระเยาว์ด้วย และตวัพระยา
ด�ารงฯ เองเป็นผู้ถวายค�าแนะน�าสมเด็จฯ ให้ศึกษาวิชาพยาบาลที่
โรงศิริราชพยาบาลดังที่สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “แม่เล่า
ให้ฟัง” ตอนหนึ่งว่า “.....เจ้าคุณด�ารงฯ มาถามแม่ว่าอยากเรียน
เป็นพยาบาลไหม แม่รับทันที ในสมัยนั้นผู้หญิงไม่มีอาชีพที่จะ 
เลือกมาก เวลาน้ันโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล 
แห่งศิริราชมีผู ้หญิงเรียนอยู่น้อย ในการเข้าไม่มีกฎเกณฑ์มาก  
เพียงแต่อ่านออกเขียนได้ก็พอแล้ว......”

“.....เมื่อเรียนจบหลักสูตร ๓ ปีแล้วในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ (ค.ศ. 
๑๙๑๖) แม่กย็งัอยูท่ีศ่ริริาชต่อไปอกี จะกลบัไปทีบ้่านพระยาด�ารงฯ 
เป็นบางครั้ง เช่น ในวันหยุด....”

 เป็นเกียรติประวัติและเกียรติคุณของ พลตรี พระยาด�ารง
แพทยาคุณ ที่แพทย์และอนุชนรุ่นหลังควรทราบและร�าลึกถึง
ความดีของท่าน

รศ. นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

พลตรี พระยาด�ารงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ)
พลตรีพระยาด�ารงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ) เกิดเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๑  

ในรัชกาลที่ ๕ ที่จังหวัดราชบุรี เร่ิมการศึกษาโดยเรียนหนังสือจีนและกลับไปเรียน 

หนังสือไทยอยู่กับมารดาที่บ้านเดิมจนอายุ ๑๗ ปี จึงเข้ามาเรียนวิชาแพทย์ในกรุงเทพฯ  

ณ โรงเรียนราชแพทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นรุ่นที่ ๕ แล้วสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรแพทย์

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นที่ ๑ ในจ�านวนนักเรียนที่สอบไล่ในคราวเดียวกัน ท่านสมรสกับคุณหญิง

สงวน วรีะไวทยะ (สงวน ชลานุเคราะห์) ซึง่จบการศกึษาเป็นพยาบาลรุ่นแรกของศริิราชพยาบาล

ที่มาของรูป : https://www.facebook.com/roybilan/photos/a.714159868648977.1073741838.613991711999127/714174068647557/?type=3&theater
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วันนี้ผมขอเสนอข้อเตือนใจเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในส่วน

ของ”การตรวจโรค การวนิิจฉัยโรค” โดยทีนิ่ยามค�าว่า “วชิาชีพเวชกรรม” 

หมายความว่า วชิาชพีทีก่ระท�าต่อมนุษย์เกีย่วกบัการตรวจโรค การวนิิจฉัยโรค 

และอื่น ๆ 

นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ข้อคิดข้อเตือนใจ

ผู้ที่ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมใน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ได้ให้ความหมายของค�าว่า “การตรวจโรค” หมายถึง การตรวจ
ร่างกายทางกายภาพ การวดัความดนัโลหติ การจบัชีพจร การเจาะ
เลือดเพื่อตรวจหาค่าต่าง ๆ การตรวจทางรังสี และอี่น ๆ 

“การวินิจฉัยโรค” เป็นส่วนส�าคัญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมเพราะเป็นความเห็นของแพทย์ที่เกิดจากการรวบรวม
ข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ตลอดจนการตรวจพิเศษต่าง ๆ เพื่อวินิจฉัยโรค การตรวจและ 
การวินิจฉัยโรคมักท�าร่วมกันไปเสมอ 

ฉะนั้นในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจงึต้องให้ความส�าคญัใน “การตรวจโรค การวนิจิฉัยโรค” 
โดยต้องกระท�าให้ครบถ้วนตามกระบวนการในการวินิจฉัยโรคเพื่อ
น�าไปสู่ “การบ�าบัดโรค” ที่ได้มาตรฐานต่อไป ในกรณีที่ประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมขาดตกบกพร่องใน “การตรวจโรค การวนิจิฉยัโรค” 
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้ังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ 
ผู้ป่วยได้ 

ดังตัวอย่าง
๑. นาง ก. ตั้งท้อง ๖ เดือน เจ็บท้องคลอด ได้ไปรับการรักษา

จากนายแพทย์ ข. ท่ีโรงพยาบาล ค. ในวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๑-วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับยา Bricanyl,  
Phenobarb เกิดระคายเคืองตามผิวหนังทั่วตัวและในดวงตา แต่
อาการเจ็บท้องคลอดดีขึ้นนายแพทย์ ข. ให้นาง ก. กลับบ้านได้  
ต่อมาเวลา ๒๒.๐๐ น. นาง ก. หกล้ม ท้องกระแทกต้นไม้ มีอาการ
แน่นหน้าอก ได้รบัการรกัษาจาก นายแพทย์ ข. ถงึวนัที ่๑๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับการฉีดยา Bricanyl เข้าหลอดเลือด มีอาการผื่น
ขึ้นที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า ได้รับยา Bricanyl, Phenobarb และ  
No Spa กลับบ้าน ต่อมาในวันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑  
เวลา ๐๔.๐๐ น. นาง ก. แพ้ยา มีแผลพุพองที่ใบหน้า ปาก และตา
ทั้งสองข้าง มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ค. เมื่อ นาง ก. ทราบว่า 
นายแพทย์ ข. จะเป็นผู้รักษา นาง ก. จึงขอย้ายไปรักษาต่อที่  
โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา 

ในคดีนี้ศาลได้มีกระบวนการพิจารณาว่าการตรวจโรคและ
การวินิจฉัยโรคเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ ในการรักษาโรค นายแพทย์ ข. 
มิได้ตรวจและวินิจฉัยอาการของโจทก์ด้วยตนเอง หากวินิจฉัยและ 

สั่งการรักษาโจทก์ตามการรายงานของพยาบาลทางโทรศัพท์ 
กระท�าผิดวิสัยของบุคคลที่มีวิชาชีพแพทย์พึงปฏิบัติและอยู่ในวิสัย
ทีน่ายแพทย์ ข. จะกระท�าได้เพราะอยูใ่นเวลาทีน่ายแพทย์ ข. ก�าลงั
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาล ค. 

 นาง ก. ให้ความยินยอมแก่โรงพยาบาล ค. ในการรักษา 
หมายความว่า นายแพทย์ ข. จะต้องรักษานาง ก. ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแห่งวิชาชีพแพทย์ ไม่รวมถึงการกระท�าโดยประมาท  
จงึมคี�าพิพากษาว่านายแพทย์ ข. กระท�าการประมาทเลนิเล่ออย่าง
ร้ายแรง จึงมีค�าพิพากษาให้กระทรวงสาธารณสุขชดใช้ค่าสินไหม
เป็นเงินจ�านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวัน 
มคี�าพพิากษาถงึทีสุ่ดอกี ๑,๖๘๘,๖๓๐ บาท รวมเป็นเงนิทีต้่องชดใช้
คือ ๓,๖๘๘,๖๓๐ บาท ทั้งนี้เมื่อคดีนี้เข้าสู่คณะกรรมการพิจารณา
ไล่เบี้ย ค�าตัดสินที่ได้ออกมาคือนายแพทย์ ข. ต้องชดใช้เงินส่วนตัว 
เพื่อช�าระในอัตราร้อยละ ๕๐ คิดตกเป็นเงินทั้งสิ้นที่นายแพทย์ ข. 
ต้องจ่ายคืนให้รัฐ ๑,๘๔๔,๓๑๕ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘  
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก ่
ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์
เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่
หน่วยงานของรฐัได้ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ด้กระท�าการนัน้ไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

๒. นาง ก. มีอาการปวดศีรษะได ้ไปรับการรักษาที ่
โรงพยาบาล ข. วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. 
มีนายแพทย์ ค. เป็นแพทย์เจ้าของไข้ นายแพทย์ ค. รักษา 
ผู้ตายที่มีอาการปวดศีรษะด้วยการฉีดยา Pethidine ๕๐ มก.  
เข้าทางหลอดเลือดด�า ๓ ครั้ง โดยไม่ได้หาสาเหตุของโรค วันที่ ๒๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ นายแพทย์ ง. ดูแต่เวชระเบียนแล้วสั่งฉีดยา 
Tramol และ Valium เข้าทางหลอดเลือดด�าให้นาง ก. โดยไม่ได้
ตรวจ นาง ก. เสียชีวิตในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ระหว่าง
เวลา ๐๒.๐๐-๐๕.๐๐ น.

ศาลมีค�าพิพากษาว่านายแพทย์ ค.และ นายแพทย์ ง. 
กระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผูอ้ืน่ถงึแก่ความตายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ จ�าคุกนายแพทย์ ค. และ  
นายแพทย์ ง. มีก�าหนดคนละ ๔ ปี
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ขณะน้ีก�าลังอยู่ระหว่างการท�าประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ทางการแพทย์ พ.ศ. .... โดยคณะท�างานของกระทรวงสาธารณสุขก�าลังรวบรวมความเหน็

จากหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม 

ต่อทุก ๆ ฝ่าย ผมได้อ่านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วมีความเห็นดังนี้ครับ

หมอกบักฎหมายศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�านาจ กุสลานันท์

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีข้อดี คือ เป็นการแยกวิธี
พิจารณาคดีทางการแพทย์ออกต่างหากจากการพิจารณาคดี
ทั่วไป เนื่องจากคดีทางการแพทย์นั้นซับซ้อนมากกว่าคดีทั่วไป 
อีกทั้งยังต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์ซึ่งมีความ
ละเอียดอย่างมากมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้ความเป็น
ธรรมแก่คูค่วาม โดยเปลีย่นการพจิารณาคดีจากระบบกล่าวหา
ที่คู ่ความแต่ละฝ่ายจะเป็นผู ้เสนอพยานหลักฐานให้ศาล
พจิารณามาเป็นระบบไต่สวนทีศ่าลสามารถเรยีกพยานหลกัฐาน 
รวมทั้งเรียกพยานบุคคลมาสืบเองได้ (ตามมาตรา ๒๙) ซ่ึง 
เรือ่งน้ีผมได้พยายามเสนอต่อผูเ้กีย่วข้องทกุ ๆ  ฝ่ายมาเป็นเวลา
นานแล้ว เพราะจะได้พยานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนกลางจริง ๆ 
และข้อดีอีกประการหนึ่ง คือ ให้มีคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ
ทางการแพทย์ ซึง่ประกอบด้วยผูม้คีวามรูท้างการแพทย์ ๖ คน 
(ตามมาตรา ๑๓) จัดท�าความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานการ
ประกอบวชิาชพีและข้อเทจ็จรงิทางการแพทย์และสาธารณสขุ
ภายใต ้ความสามารถและข ้อจ�ากัดตามภาวะวิสัยและ
พฤติการณ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ ของมูลเหตุแห่งคดีเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของศาล (ตามมาตรา ๑๕) 

ส่วนที่ผมเห็นว่าไม่เหมาะสม คือ การขยายให้ระยะเวลา
การเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเป็น ๓ ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความ 
เสียหายและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าเสียหาย (ตามมาตรา ๑๖)  
ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอายุความ ๑ ปี  
ส่วนระยะเวลาที่ยาวที่สุด คือ ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มูลเหตุ 
เกิดขึ้นน้ันคงเดิม อีกทั้งการฟ้องคดีสามารถกระท�าโดยวาจา
ก็ได้ (ตามมาตรา ๑๙) ซึ่งจะท�าให้การฟ้องร้องกระท�าได ้
ง่ายมาก

อีกเรื่องหนึ่งที่ได้เสนอไปแต่ในร่างนี้แต่ไม่มีบรรจุไว้ คือ 
เรื่องคดีอาญาจากการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ซ่ึง
แพทยสภาได้เสนอให้แพทย์ต้องรบัผดิทางอาญาเฉพาะในกรณี
ที่กระท�าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น 

มิใช่ประมาทเพียงเล็กน้อยก็ต้องรับผิดแล้วเหมือนในปัจจุบัน 
ซ่ึงไม่แตกต่างจากการขับรถชนคนได้รับบาดเจ็บหรือตาย  
เรื่องนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีมเลขาธิการแพทยสภาได้ร่วมกัน
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาความส�าหรับ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยผมซ่ึงเป็นเลขาธิการ
แพทยสภาในขณะนัน้ได้พยายามเสนอร่างนีต่้อสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติผ่านสมาชิกสภาที่เป็นแพทย์เกือบส�าเร็จ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ หลังการเลือกตั้งผมก็ได้ 
พยายามโดยขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าท่ีหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง อธิบายจน
ท่านเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีได้ว่าจะท�าให้แพทย์ท้ังประเทศ 
ซ่ึงประมาณร้อยละ ๒๘ อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมีความ
มั่นใจในการรักษาผู้ป่วย เพราะเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ศาลจังหวัดทุ ่งสงได้พิพากษาจ�าคุกแพทย์ใช ้ทุนปีท่ีสอง 
ของกระทรวงสาธารณสุข ๓ ปีโดยไม่รอลงอาญา (ต่อมา 
ในภายหลังคดีสิ้นสุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้อง
แพทย์ไม่มีความผิด) ท�าให้เกิดความวิตกกังวลของแพทย์ 
ทั่วประเทศ สร้างปัญหาให้กระทรวงสาธารณสุขพอสมควร 
ท่านจึงตัดสินใจด้วยความกล้าหาญลงนามเสนอร่างพระราช-
บัญญัติฉบับนี้ส่งไปท่ีคณะรัฐมนตรี แต่โชคร้าย (ของแพทย์)  
อีก ๓ วันต่อมาท่านมีเหตุต้องพ้นจากต�าแหน่งด้วยเรื่อง 
ไม่ส�าคญัและไม่เกีย่วกบัร่างนี ้เรือ่งจึงถกูส่งกลบัมาให้รฐัมนตรี
คนใหม่ยืนยัน ซึ่งรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ยืนยันกลับ แม้ผมจะ
พยายามอธิบายเหตุผลอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตาม หลัง
จากนั้นผมก็พยายามเสนอร่างน้ีให้รัฐมนตรีคนต่อ ๆ ไป 
พิจารณาอีกหลายคน แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จ

สรุปสั้น ๆ ได้ว่ามีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ดีกว่าไม่มี 
แต่ต้องพยายามช่วยกันเสนอแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับได้ของ
แพทย์ส่วนใหญ่นะครับ

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ 
พ.ศ. .... ดีหรือไม่ดีอย่างไร
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 แต่ประเทศไทยกลับมีปรากฏการณ์ในแวดวงธุรกิจทางการ
แพทย์เกิดขึ้นโดยไม่ทราบว่าปรากฏการณ์น้ีจะก้าวหน้าตามยุค ๔.๐  
หรือไม่ รวมถึงกฎหมายย้อนยุคที่ก�าลังมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะกล่าวต่อไป

๑) คนไทยจ�านวนหนึ่งสามารถเลี้ยงชีพโดยการเป็นที่ปรึกษาด้าน
ความงาม ท�าการตลาดผ่านสื่อ Online และ Offline เพื่อส่งลูกค้าไปให้
โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย

๒) คนไทยอีกกลุ่มหนึ่งพาลูกค้าไปท�าศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี 
ท�าโฆษณาผ่านช่องทาง Online เป็นส่วนใหญ่ โดยแจ้งรายละเอียดและ
รีวิวต่าง ๆ ในการท�าศัลยกรรมความงามแต่ละประเภทเพื่อหาลูกค้า

๓) กลุ่มนายทุน ดารา และเซเลบฯ หันมาท�าธุรกิจในโรงพยาบาล
เสริมความงามหรือจัดส่งลูกค้าไปท�าศัลยกรรมความงามต่างประเทศ  
โดยจ้างแพทย์ไทยเป็นลกูจ้างคอยให้ค�าปรกึษาและบรกิารทางการแพทย์

การควบคุมการโฆษณาของสถานพยาบาล โดยเพิ่มมาตรการควบคุม 
ที่เข้มงวดและการลงโทษอย่างรุนแรงถึงขนาดจ�าคุก ๑ ปี โดยม ี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. มาตรา ๓๘ (วรรคหนึ่ง) ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศ
ด้วยประการใด ๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 
นอกจากชื่อและที่ต้ังของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏในใบอนุญาต  
ต้องได้รับอนุมัติข้อความเสียงหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา หรือประกาศ
จากผู้อนุญาต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ 
ค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศก�าหนด

(วรรคสอง) การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ ซึ่งชื่อ  
ที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาล หรือคุณวุฒิ หรือความสามารถของ
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการ
จากสถานพยาบาล โดยใช้ข้อความ เสยีง หรอืภาพ อนัเป็นเทจ็หรอืโอ้อวด
เกินความจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการของสถานพยาบาลจะกระท�ามิได้

๒. มาตรา ๖๘ ผูใ้ดไม่ปฏบิติัตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึง่ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรการตาม พ.ร.บ. ฉบบัใหม่ถกูวพิากษ์วจิารณ์อย่างกว้างขวาง
ว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะสามารถ 
ตรวจสอบโฆษณาและประกาศได้ทันตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศกรม  
จะมีผลท�าให้ผู้รับผิดชอบมีความผิดตาม พ.ร.บ. อ�านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นต่อมา การก�าหนดโทษรุนแรงถึงจ�าคุก ๑ ปี ส�าหรับ 
การโฆษณาอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริงนั้น ผู้ออกกฎหมาย 
มีความรู้ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มากเพียงไร และเคยน�า
ประสบการณ์ที่นานาประเทศที่ให้อิสระในการโฆษณาในขอบเขต 
ที่เหมาะสมมาประกอบการพิจารณาหรือไม่

ประเดน็สดุท้ายกฎหมายข้างต้นมุง่เอาผดิกบัการโฆษณาของสถาน
พยาบาลในประเทศ แต่ละเลยการควบคุมกลุ ่มที่ขาดความรู ้และ 
มุง่ผลประโยชน์ทางธรุกจิด้านเดยีว ได้แก่ กลุม่ดารา เซเลบฯ และตวัแทน
ที่เป็นที่ปรึกษาด้านความงาม ซ่ึงไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายฉบับน้ี  
และทีส่�าคญัสถานพยาบาลต่างชาตทิีเ่ข้ามาโฆษณาโอ้อวดได้อย่างอสิระ 
โดยไม่ถูกลงโทษใด ๆ เลย

สุดท้ายขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและหา
ทางออกส�าหรับมาตรการท่ีผิดพลาดไปแล้ว โดยวางน�้าหนัก 
การควบคุมทางกฎหมายให้เหมาะสม ไม่หนักไปและไม่เบาไป เพื่อ
สอดคล้องกับการกระตุ้นธุรกิจทางการแพทย์ในภาคเอกชนให้เจริญ
ก้าวหน้าควบคู่ไปกับการให้บริการในภาครัฐของประเทศต่อไป

ธุรกิจการแพทย์ ไทยพังเพราะกฎหมายโฆษณาคุมเข้ม
ธุรกิจบริการทางการแพทย์ย่อมเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ท่ีการ

เปล่ียนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ ธุรกิจทางการแพทย์ทั่วโลกเคลื่อนไหวและ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ  แย่งชงิกนัประกาศตนว่าเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ของภูมภิาค

๔) การโฆษณาของสถานพยาบาลต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ศัลยกรรมความงามหรือการรักษาโรคมะเร็งตามวิธีท่ีแปลกประหลาด 
โฆษณาที่โอ้อวดและไม่มีข้อมูลทางการแพทย์มายืนยันประสิทธิภาพ 
ของการรกัษา แต่กส็ามารถโฆษณาได้ในหนงัสอืพมิพ์และสือ่สารมวลชน
ต่าง ๆ ได้

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนี้ไม่มีหน่วยงานราชการไหนรับผิดชอบ หรือออก
กฎหมายควบคุมดูแลผู้รับบริการชาวไทยที่ต้องถูกชักน�าให้ใช้บริการ
ทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และเมื่อเกิดผลกระทบจากการรักษา
พยาบาลก็เป็นความยากล�าบากของผู้รับบริการชาวไทยท่ีจะร้องเรียน
และเรียกร้องความเป็นธรรมจากต่างประเทศ

ในทางตรงกนัข้าม กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพได้ผลกัดนั พ.ร.บ. 
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีสาระส�าคัญในส่วน 
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ข่าว-กิจกรรมแพทยสภาน.ท. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ ได้ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์-๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศไต้หวันและเกาหลีใต้ โดยที่ประเทศไต้หวันได้เดินทางไปดูมูลนิธิพุทธฉือจี้ 
ประเทศไต้หวัน โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบของโลกที่ใช้การบริหารระบบมูลนิธิที่ด�าเนินงานไปทั่วโลก จากนั้นเดินทาง

ไปดงูานต่อท่ีประเทศเกาหลใีต้เพือ่ศกึษาดูงานเทคโนโลยีทางการแพทย์ที ่Samsung Medical Center และระบบการศึกษาของ
แพทย์ที่ Seoul National University College Of Medicine

แถลงข่าว ๕๐ ปี
แพทยสภากบัภารกจิดแูล

แพทย์และสร้างความเชื่อม่ัน
ศรัทธาให้ประชาชน

วันพฤหัสบดีท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ห้องชัยนาท 
นเรนทร ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี

แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัยแพทย์สาขาต่าง ๆ 
แถลงข่าวร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่แพทยสภา 
ครบรอบ ๕๐ ปีในปีน้ี โดยแพทยสภาจัดกิจกรรมใหญ่ประชุม
วิชาการครบ ๕๐ ปีแพทยสภา ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระดมแพทย์ทุกสาขามาร่วม
ประชมุกว่า ๓,๐๐๐ คน พร้อมจดัประชมุสมาชกิแพทยสภาน�าเสนอ
ผลงานในรอบ ๕๐ ปีที่แพทยสภาท�าเพื่อประชาชน นอกจากนี้ยังมี
กจิกรรมหมอชวนวิง่ เพือ่เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันออกก�าลงักาย 
ทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และโครงการ 
หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ออกตรวจ
รักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
พร้อมทั้งค้นหาแพทย์ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีส�าหรับแพทย์
รุ่นต่อไป

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวว่า 
แพทยสภาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๑๑ และได้ยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใช้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ นับจากการก่อตั้งเป็นทางการ 
มาจนถึงปี ๒๕๖๑ ครบ ๕๐ ปีพอดี ตลอดเวลา ๕๐ ปีที่ผ่านมา 
แพทยสภาได้ปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน เพื่อสร้างศรัทธาในการ
ประกอบวิชาชพีเวชกรรมระหว่างแพทย์และประชาชน ความเชือ่มัน่
ของกระบวนการรักษาและการรู ้เท่าทันของประชาชนต่อผล 
การรกัษามคีวามส�าคัญอย่างยิง่และเป็นพืน้ฐานส�าคญัของการดแูล
รกัษาโรคภยัไข้เจบ็ การปฏบิตังิานของแพทยสภาในการก�ากบัดแูล
มาตรฐานการรักษาของแพทย์ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับยกระดับมาตรฐานวิชาการ 
ส่งเสริมการเรียนรู ้ของแพทย์อย่างต่อเนื่องไปถึงระดับสากล 
แพทยสภาได้ใส่ใจและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ต้ังใจ
พัฒนาการดูแลรักษาสู่ระดับสากล และแสดงความจริงใจในการ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนเสมอมา 

ในวาระทีแ่พทยสภาครบ ๕๐ ปีจงึเป็นโอกาสอนัดทีีแ่พทยสภา 
ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ  จะได้แสดงข้อมูลทางวิชาการ 
ผลงานต่าง ๆ ที่ได้ท�ามา พร้อมทั้งจัดประชุมสมาชิกแพทยสภา 
รบัฟังความคดิเหน็ของทกุฝ่ายทีจ่ะผลกัดนัให้แพทยสภาท�างานเพ่ือ
ประชาชน เพื่อเพ่ิมพูนศรัทธาความเช่ือม่ันระหว่างประชาชนและ
บคุลากรทางการแพทย์ให้แน่นแฟ้นต่อไป คณะกรรมการแพทยสภา
จึงได้มีมติให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประชุมวิชาการ
ครบ ๕๐ ปีแพทยสภา การมอบรางวลัแพทย์ต้นแบบ การจดัโครงการ 
ประกวดเรือ่งเล่าทางการแพทย์ การจัดโครงการหมอชวนวิง่ การจัด 
หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลมิพระเกยีรตฯิ ซึง่รายละเอยีดของ
กิจกรรมต่าง ๆ จะมีประธานในกิจกรรมนั้น ๆ ดูแลรับผิดชอบ

ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้ซึ่งเป็นวันสถาปนาแพทยสภา
ครบ ๕๐ ปี แพทยสภาจะจดักจิกรรมใหญ่ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 
๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย โดยจะมีพิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา 
มอบรางวัลแพทย์ต้นแบบ มอบรางวัลผลการประกวดสารคด ี
เร่ืองเล่าทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” และประกวดคลิปของ
นิสิต/นักศึกษาแพทย์เก่ียวกับจริยธรรม/จรรยาบรรณนิสิต/
นักศึกษาแพทย์ 
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สวสัดคีรับท่านสมาชิกแพทยสภา หมายเหตแุพทยสภาฉบบัในมอืท่านเป็นฉบับท่ี 
๖ ของกรรมการแพทยสภาวาระน้ี มข่ีาวสารและกจิกรรมมากมายทีก่รรมการได้ด�าเนิน

การมา ผมขออนุญาตน�ากิจกรรมที่ส�าคัญ ๆ มาแจ้งให้ทราบครับ

 โครงการ “ศรัทธาเพื่อชีวิต” คณะนักศึกษาของแพทยสภา
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ปธพ. ๕ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของ
ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชนจัดคอนเสิร์ตการกุศล โดย
ศลิปินวง “คาราบาว” ได้จดัการแสดงในวนัเสาร์ที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เพื่อน�าเงินรายได้
ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้แก่โรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน  
ทัง้โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่และโรงพยาบาลขนาดเลก็ในชนบทจ�านวน 
๓๙ แห่งทัว่ประเทศ ท้ังนีบ้นเวทกีารแสดงได้ประกาศว่าได้รบัเงนิบรจิาค
ให้โรงพยาบาล ๔๒ แห่งทั้งสิ้นกว่า ๕๔ ล้านบาท นับเป็นความส�าเร็จ 
ที่ท่านประธานรุ่น คุณเอนก จงเสถียร จุดประกายและสร้างประวัติ-
ศาสตร์หน้าใหม่บนความร่วมใจของแพทย์และเพือ่น ๆ  แพทย์ในหลกัสตูร 

 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง  
รุน่ท่ี ๕ (ปธพ. ๕) ได้จดัโครงการแพทย์อาสา ปธพ. สญัจร ณ ไร่เชญิตะวนั 
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมา 
ภิบาลทางการแพทย์และที่ปรึกษาแพทยสภาเป็นประธานในพิธี และ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ได้แสดงธรรมพร้อมทั้งให้พร 
แก่คณะผู้จัดโครงการ โดยได้ถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และ
ตรวจสขุภาพประชาชนในพืน้ที ่มอบอปุกรณ์ทางการแพทย์แก่คนพกิาร 
อีกทั้งยังสอนการกู้ชีวิต (CPR) แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรภายใน 
ไร่เชิญตะวัน ผลการด�าเนินการได้ตรวจสุขภาพทั้งสิ้น ๔๗๗ คน และมี 
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๙๖๔ คน

พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญแวดวงสังคมแพทย์-ปธพ.

 จากซ้าย พลตรี นายแพทย์นิมิตร์ สะโมทาน ประธานโครงการ
หน่วยแพทย์อาสาฯ พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ  
ผูอ้�านวยการหลกัสตูรประกาศนยีบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรบั
ผู้บริหารระดับสูง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายก
แพทยสภา ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  
สกลสัตยาทร สภานายกพิเศษแพทยสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ที่ปรึกษา
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบัน 
พระปกเกล้า และ พลโท นายแพทย์พีระพล ปกป้อง ผู ้แทน 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ (ปธพ. ๖) 
ร่วมกันแถลงข่าว ๕๐ ปี แพทยสภา/นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ รุ่นที่ ๖ โดยทีมแพทย์จิตอาสาร่วมกับ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย- 
วรางกรู ครัง้ที ่๒ ร่วมกนั ๓ โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลอานนัทมหิดล 
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และ โรงพยาบาลมะเรง็ลพบรุ ีจังหวัด
ลพบุรี ให้บริการตรวจรักษา-ผ่าตัดโรคยากซับซ้อนในคลินิกเฉพาะทาง 
ที่มีคิวรอนาน ๒๐ คลินิก โดยน�าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ-เอกชน 

ทั้ง ๒๐ สาขาลงพื้นที่ ตั้งเป้าหมายช่วยคนไข้ ๑๐,๐๐๐ ราย 

 ส�าหรับประชาชนในจงัหวดัลพบุรแีละจงัหวดัใกล้เคยีงท่ีเป็นคนไข้
โรคเฉพาะทางสามารถตดิต่อขอเข้ารบัการรกัษาโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย จะจดั
ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล  
โดยตดิต่อขอทราบรายละเอยีดและลงทะเบยีนล่วงหน้าได้ทีโ่รงพยาบาล
อานนัทมหดิล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาลมะเรง็
ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ
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ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก โต๊ะข่าวแพทยสภา
เ ร่ืองส�ำคัญจำกกำรประชุมคณะ
กรรมกำรแพทยสภำ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๑

มติคณะกรรมการแพทยสภาเรื่องการออก
ใบรับรองแพทย์ส�าหรับการขอหรือต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ถือว่าโรคลมชัก
ในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้เป็นโรคประจ�าตัวที่อาจเป็น
อันตรายขณะขับรถ

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
- ให้คงศักยภาพจ�านวนการรับนักศึกษาแพทย์ของส�านักวิชา

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไว้เท่าเดิม คือ ๓๒ คนต่อปี
- รับรองผลการสอบเพื่อประเมินความรู ้ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ ๑ (Basic Medical Sciences) และ
ขั้นตอนที่ ๒ (Clinical Sciences) ประจ�าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดสอบ
เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของทุกสถาบัน

- ขอแสดงความยินดีที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ 
ได้เป็นนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยคนใหม่

เลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เสนอผล 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการแพทยสภาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐-มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
เชิงยุทธศาสตร์ เช่น โครงการแพทยสภาสัญจร การให้ความรู้แก่ประชาชน
ผ่านสื่อต่าง ๆ หน่วยแพทย์อาสาแพทย์เฉพาะทาง โครงการหมอชวนวิ่ง 
โครงการประกวดเรื่องสั้น “รักนะจึงบอก ครั้งที่ ๓” การประชุมวิชาการ 
๕๐ ปีแพทยสภา การประชุมใหญ่สมาชิกแพทยสภา ความร่วมมือภาคี 
สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ และสมาพันธ์ภาคีสภาวิชาชีพ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศแพทยสภา 4 Phase: Phase I ระบบ
การประชมุด้วย eMeeting ซ่ึงเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ส่วน phase ต่อไป ได้แก่ 
ระบบส�านักงาน ระบบข้อมูลแพทย์ และช่องทางในการสื่อสารกับแพทย์
และประชาชน อยู ่ในข้ันตอนการด�าเนินงาน โดยส�านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ได้สนับสนุนการส�ารองข้อมูลด้วย G-cloud

เสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการตามข้อบังคับ
แพทยสภา ว่าด้วย โครงสร้างการบรหิารของคณะกรรมการแพทยสภา พ.ศ. 
๒๕๔๗ หมวด ๓ ข้อ ๑๐ รวม ๑๔ คน

ให้มีคณะท�างานร่างเกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านการเสริมสวย: ด้านตจวิทยา (Aesthetic 
Dermatology) และด้านศัลยศาสตร์ (Aesthetic Surgery)

ข้อบังคับแพทยสภา ๓ ฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๑) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เวชกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาคดีด้าน
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) ข้อบงัคบัแพทยสภาว่าด้วยการจดัตัง้การด�าเนนิการและการเลิก
วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐

- แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการกองทุนแพทยสภาในมูลนิธ ิ
วชริเวช

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
- รับรองผลการสอบเพื่อประเมินความรู ้ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๓ ประจ�าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๘๒๖ คน

- รับรองโรงพยาบาลนครปฐมเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
สัญชาติไทยที่ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัแจ้งการยก
ฐานะวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติเป็นคณะแพทยศาสตร์ตามประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๑๖ ง วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๖๐ 
หน้า ๓๙

คณะอนกุรรมการกลัน่กรองวชิาการ เสนอเรือ่งการรบัรองปรญิญา
ตามหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง โดยมีเงื่อนไขให้พัฒนาตามความเห็นของผู้ตรวจประเมิน
ของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และ 
คณะกรรมการแพทยสภา

มีมติให้ด�าเนินการจดแจ้งเป็นสภาวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อที่จะเลือกเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แถลงข่าวแพทยสภาในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีพร้อมเปิดตัว
โครงการต่าง ๆ

เรื่องแจ้งจากส�านักงานเลขาธิการ
แพทยสมาคมขอเชื่อมฐานข้อมูลแพทย์กับแพทยสภา
กรมการขนส่งทางบกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช ้

ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่คณะกรรมการแพทยสภารับรองต้ังแต่วันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑

เหน็ชอบตามความเห็นของคณะอนกุรรมการวชิาการและจริยธรรม
การใช้เซลล์ต้นก�าเนิดเพื่อการรักษาและการท�าวิจัยในคนของแพทยสภา 
รวม ๓ โครงการ 

เสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา  
เป็นผูแ้ทนแพทยสภาเข้ารบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการสรรหาผูส้มควรได้รบั
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่หากไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงรายชือ่ได้ให้ยนืยนัการเสนอชือ่นายแพทย์สุกิจ ทศันสนุทรวงศ์ 
เลขาธิการแพทยสภา

แพทย์ดเีด่นของแพทยสภาประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากกลุม่ผูบ้รหิาร 
กลุม่ผูป้ฏบัิตงิาน และกลุม่อาจารย์แพทย์ คอื นายแพทย์โมล ีวนณชิสุวรรณ 
นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา  
เหมะสุวรรณ ตามล�าดับ

อนมุตัเิรือ่งแพทยสภาสญัจรเย่ียมเยยีนสมาชกิทีจ่งัหวดัชลบรุ ีระยอง 
จันทบุรี ตราด (วันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) และจังหวัดสงขลา ยะลา 
(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑) รวม ๒ ครั้ง

เรื่องส�ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่องส�ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๑
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แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อายุเก่าแก่เกือบ ๑๐๐ ปี ต่อมาได้มีแพทยสภา ท�าให้มี  
องค์กรใหญ่ ๒ องค์กรสนบัสนนุการท�างานของแพทย์อย่างเป็น
รูปธรรม โดยแพทยสภานั้นมุ่งเน้นควบคุมการท�างานของ
แพทย์ให้อยู่ในระเบียบ จริยธรรม เพื่อคุ้มครอง
สวัสดิภาพของผู้ป่วยในวงกว้าง ส่วนแพทย-
สมาคมฯ เน้นส่งเสริมสวัสดิภาพของ
แพทย์ ความสามคัคี จริยธรรม 
ซึ่งทั้ง ๒ องค ์กรหากได ้มี
โอกาสมาท�างานร่วมกนัจะก่อ
ให้เกิดประโยชน์ต ่อแพทย์  
ผู้ป่วย ประชาชน และสังคม 
โดยรวม

ผมได้รบัเกยีรตใิห้เป็นนายก
แพทยสมาคมฯ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๒ มีความตัง้ใจจะท�างานโดยมุง่ความ
สามัคคีในหมู่แพทย์เรา รวมทั้งให้การท�างานของ
แพทย์มสีวสัดภิาพทีด่ขีึน้ โดยเน้นการหาทางให้ทกุฝ่ายรกัแพทย์ 
ให้มากขึ้น เพื่อวิชาชีพนี้จะได้ท�างานช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างมี
คุณธรรมควบคู่กับความสุข ซึ่งผมขอเสนอแนวคิดการท�างาน
ดังนี้ คือ ๓C ๒S 

๑. มุ ่ งมั่นสร ้างเสริมสวัสดิภาพและความมั่นคง 
ในวิชาชีพของสมาชิกแพทยสมาคมฯ (COMMITMENT TO 
SECURITy)

๒. มุง่มัน่สบืสานแนวทางจิตวญิญาณของแพทยสมาคมฯ 
(CONTINUITy)

๓. สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรทางการแพทย์ระหว่าง
ประเทศ (CONNECTIVITy)

๔. สร้างจิตส�านึกวิชาชีพแพทย์เพื่อสังคม (SOCIAL 
RESPONSIBILITy)

๕. ยึดมั่ นวัฒนธรรมการเคารพยกย ่องผู ้ อาวุ โส  
(SENIORITy)

ขอถือโอกาสนี้แจ้งให้สมาชิกแพทยสมาคมฯ ทราบถึง
บทบาทและกิจกรรมหลายด้านทีแ่พทยสมาคมฯ ได้ด�าเนนิการมา 

สารจากนายกแพทยสมาคมฯ

เพื่อให้สมาชิกฯ จะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมท�างานหรือขอความ 
ช่วยเหลือมายังแพทยสมาคมฯ ดังนี้

๑. การช่วยเหลอืและส่งเสรมิการประกอบวชิาชีพแพทย์ 
- จดัตัง้โครงการสมาชิกสมัพนัธ์ ให้ค�าปรกึษา แนะน�า 

และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่มีป ัญหา 
ด้านกฎหมาย หรือถูกฟ้องร้องโดยขาดข้อมูล

ทางการแพทย ์อัน เนื่ อ งมาจากการ
ประกอบวิชาชีพแพทย์ตลอด 
๒๔ ชั่ ว โมง โดยได ้จัดหา 
ทีมทนายความเมื่อสมาชิก 
ถูกฟ้องร้องและต้องใช้ทนาย
เพ่ือให้ค�าปรกึษาหรอืเป็นทนาย

แก้ต่างในชัน้ศาล (ราคามติรภาพ)
- โครงการเยี่ยมเยือนเพื่อน

สมาชิกแพทย์ โดยเดินทางไปพบแพทย์
ตามเขตสขุภาพท่ัวประเทศ เพ่ือความเข้าใจ

และรับรู้การท�างานของแพทยสมาคมฯ
- สร้างสื่อสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกรับทราบข่าวสารของ

แพทยสมาคมฯ เช่น กฎระเบียบ ตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ
กิจกรรมของสมาคมผ่านทางวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ 
(จพสท.) จดหมายข่าวแพทยสมาคมฯ ทุกเดือน 

- โครงการแนะแนวชีวิตแพทย์ โดยแนะแนวชีวิตในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ ๖ และแพทย์
ประจ�าบ้านของคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ก่อนจะออกไป
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมเป็นประจ�าทกุปี ปีละ ๑๐-๑๔ สถาบนั 
โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์

๒. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจรรยาแพทย์ในหมู่มวล
สมาชิก โดยการจัดมอบรางวัลจริยธรรมสรรเสริญ การจัดให้
ร่วมหารือ การร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน 
เพื่อความสามัคคีในหมู่แพทย์ 

- โครงการเสรมิสร้างจรยิธรรมวชิาชีพ บรรยายให้ความรู้ 
เก่ียวกับจริยธรรมทางการแพทย์แก่เพื่อนแพทย์ท่ีปฎิบัติงาน 
ทัง้โรงพยาบาลรฐัและเอกชนเพือ่สร้างความตระหนกัต่อความ
ส�าคัญของจริยธรรมวิชาชีพ

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

ในช่วง ๑๐ กว่าปีท่ีผ่านมาสังคมไทยสนใจการท�างานของแพทย์มากขึ้น  

มกีารเรียกร้องสทิธิข์องผู้ป่วยมากมาย อกีท้ังระบบการบริบาลผูป่้วยของ

แพทย์ถูกมองเป็นเร่ืองการบริการ เกิดการฟ้องร้องส่งผลให้การท�างานของ

แพทย์ในภาพรวมตึงเครียดและลดทอนก�าลังใจ
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๓. ส่งเสริมแพทยศาสตรศึกษา การวิจัย และการบริการ
ทางการแพทย์ 

- การจัดพิมพ์วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.) 
ซ่ึงมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเป็นวารสารทาง 
การแพทย์เล่มเดียวของประเทศที่อยู่ใน INDEX MEDICUS 
ปัจจุบันนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึนหลายประการ
ทั้งจากกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการ โดยวารสารออก 
ตรงเวลา ท�าให้เพื่อนแพทย์สามารถส่งผลงานตีพิมพ์ได้เร็วขึ้น 

- งานสนับสนุนการท�าวิจัยทางการแพทย์และจัดหาทุน 
ซึ่งขณะนี้มีทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ ซึ่งสมาชิกแพทย ์
ได้ขอรับการสนับสนุนทุกปี 

- การให้ทุนศึกษาดูงาน โดยการสนับสนุนและร่วมมือ
ของมูลนิธิทาเคดา (TAkEDA SCIENCE FOUNDATION)  
ให้ทุนสมาชิกไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งละ ๓ เดือน 
ปีละ ๔ ทุน ทุนไปศึกษาวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา ๑-๒ปี 
จ�านวน ๑ ทุน พร้อมทั้งทุน ๖ เดือนจ�านวน ๓ ทุน 

- สนับสนุนทุนการวิจัย โดยมี ๒ ทุน ดังนี้ 
• ทุนวิจัย “นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” 

จ�านวน ๒ ล้านบาทต่อปี สนบัสนนุแพทย์ทีม่โีครงการวจิยัทีจ่ะ
ก่อให้เกดิประโยชน์แก่วงการแพทย์ เพือ่ให้แพทย์ไทยได้เพิม่พนู
ความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่ หรือท�าวิจัย
เพื่อน�าผลงานมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหา 
สุขอนามัยของประชาชนในชาติ ตลอดจนเผยแพร่งานวิจัย 
ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ 

• ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ ปีละ ๑ ทุน ให้ผู้ท�าวิจัย
ปัญหาสาธารณสขุพืน้ฐาน หรอืงานวจิยัเพือ่พฒันาวธิใีห้บรกิาร
ทางสาธารณสุข

- ส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ที่เสียสละดูแลสุขภาพ
อนามัย ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ทรมานของประชาชน 
ด้วยความรู ้ความสามารถและเปี ่ยมไปด้วยคุณธรรมอย่าง 
ดีเยี่ยม โดยการมอบรางวัล ๒ ประเภท ดังนี้

• รางวลัสมเดจ็พระวนัรตัของแพทยสมาคมฯ เป็นรางวลั
ส�าหรับแพทย์ผู้มีผลงานดีเด่น ท�าให้เกิดประโยชน์แก่สังคม  
เป็นที่ยอมรับนับถือของวงการแพทย์ สมควรยกย่องและมี 
ผู้เสนอชื่อจ�านวน ๑ รางวัล

• รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ เป็นรางวัล
ส�าหรับแพทย์ทีป่ฏิบติังานอยูใ่นโรงพยาบาลและมผีลงานดเีด่น
เป็นที่ประจักษ์จ�านวน ๓ รางวัล

- งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ โดยจัดประชุม
วิชาการส่วนภูมิภาคเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งปี ๒๕๖๑ จัดที่จังหวัด 
ตรังระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

๔. ส่งเสริมสวัสดิภาพของสมาชิก
- จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกแพทย์ เช่น การประสาน  

ให้มีสวัสดิการจากธนาคารไทยพาณิชย์ที่สนับสนุนให้แพทย์ 
ได้รับเอกสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวแพทย์ 

- แกนน�าหลกัของเครอืข่ายวชิาชพีสขุภาพเพือ่สงัคมไทย
ปลอดบุหรี่โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. 

- จัดตัง้เครอืข่ายวชิาชพีแพทย์ในการควบคมุการบรโิภค
ยาสูบโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 

- จัดต้ังสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอด
บุหรี่โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

- งานวิเทศสัมพันธ์
-จัดท�าโครงการสวัสดิการบ้านพักแพทย์ผู้สูงอายุของ

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
๕. ร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชนในการพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาล 
และการสาธารณสุขของประชาชนทั้งประเทศให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานที่นานาอารยประเทศรับรอง 

๖. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข 
แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 
ทั้งด้านการป้องกันและการรักษาโรค 

๗. ร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ในต่างประเทศ  
ในการรักษาระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชากรโลก 

จึงขอเรียนแจ้งสมาชิกแพทย์ว่าคณะกรรมการบริหาร
แพทยสมาคมฯ ให้ความส�าคัญเรื่องสวัสดิภาพของแพทย์  
เพื่อให้ชีวิตและก�าลังใจในการท�างานของแพทย์ดีข้ึน มีสภาพ
ร่างกายและจิตใจท่ีแจ่มใส มีสุขภาพท่ีดี สามารถช่วยเหลือ 
ผูป่้วยได้ดขีึน้มากกว่าแพทย์ทีม่ภีาวะเครยีดจนกลายเป็นผูป่้วย 
เสียเอง

กระผมในฐานะนายกแพทยสมาคมฯ จึงขอแจ้งให้
สมาชิกแพทย์ทราบถึงการด�าเนินงานของแพทยสมาคมฯ  
ขอเชิญชวนสมาชิกแพทย์มารู้จักแพทยสมาคมฯ และหากมี
โอกาสขอเรียนเชิญมาร่วมท�างานเพื่อช่วยกันสร้างความสุข
แก่แพทย์เราครับ



www.hossr.com
kijsupoj@suvarnabhumirath.com

โรงพยาบาลที่จอง เพื่อขอศึกษาและใช้งาน จะได้รับการติดต่อกลับ 24 กันยายน 2560
พร้อมรับสิทธิ์ 4G และ อีเมล เพื่อการศึกษาและการแพทย์ แบบให้เปล่า หรืออัตราพิเศษ

HosSR: Basic-Plug In version
อยู่ระหว่างน�าร่อง ที่ รพช.สามชุก-สุพรรณบุรี และ รพสต.วัดดอนไร่

(พื้นที่โฆษณา)

เรียน สมาชิกแพทยสภาทุกคน
หากสมาชิกแพทยสภาคนใดประสงค์รับข่าวสารหมายเหตุ

แพทยสภาในรูปแบบไฟล์อเิล็กทรอนิกส์กรุณาแจ้ง e-mail address 
ของท่านมายัง prtmc.tmc@gmail.com โดยแพทยสภาจะจัดส่ง

หมายเหตุแพทยสภาให้ท่านทาง e-mail ต่อไป 
ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกแพทยสภา

บุคลากรทางการแพทย์ เข้าระบบด้วย iMedical Professional Card (ผ่านทุกกฎหมาย)

ผู้ป่วย ใช้ iMedPASSSR - Patient เป็นบัตร-SmartPhone เพื่อให้แพทย์ อ่าน-บันทึก EMR ประวัติการรักษา-ยา-ผลวินิจฉัย 

ห้องปฎบิตักิาร –รงัส ีผูป่้วยใช้ตดิตวั เพือ่รบัการรกัษาหรอืขอ second opinion อย่างถกูต้อง “ทกุเม่ือ-ทกุที:่ Anytime.Anywhere” 

iMedPASSSR มีโปรแกรมรู้จ�าใบหน้า-ม่านตา-ลายนิ้วมือ ISO ความปลอดภัย RSA2048 ระดับ Google-Facebook 

เพื่อใช้สิทธิและอื่นๆ 

EMR มีศูนย์ trustedRAT-ICD10 เพื่อให้แพทย์ผู้มีสิทธิ ใช้ดูประวัติจาก รพ.ก่อนหน้านี้ 

โปรแกรมนี้ บริจาคให้เป็นทุนการศึกษาและ R&D แก่บุคลากรทางการแพทย์แบบให้เปล่า












