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แพทยสภา
หมายเหตุ

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม-๓๑ ตุลาคม 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

ครบรอบ ๕๐ ปี 
แพทยสภา
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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

เฉลิมฉลอง ๕๐ ปีแพทยสภา TRUST ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นวันถือก�าเนิดของแพทยสภา ในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา 

แพทยสภาปรบัปรงุเปลีย่นแปลงมากมายหลายด้าน เพือ่รบักับยคุสมยั การเมอืง การปกครอง 
สังคม และค่านิยมของประชาชน เพื่อพัฒนาการแพทย์ไทยให้เจริญรุ่งเรือง ผ่านการทุ่มเท 
เสยีสละของกรรมการ อนกุรรมการแพทยสภา ราชวทิยาลยั และวทิยาลยัต่าง ๆ  รุน่แล้วรุ่นเล่า 
แบบปิดทองหลังพระ 

เริม่จาก พ.ศ. ๒๕๑๔ แพทยสภาเปิดการอบรมแพทย์เฉพาะทางในประเทศไทย เนือ่งจากต้องรบัมอืกบัความรูแ้ละ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าแบบก้าวประโดด แม้มีเสียงคัดค้านว่าแพทย์ไทยควรเป็นแพทย์ทั่วไปเพราะจะท�าให้
ดูคนไข้แยกเป็นส่วน ๆ  ไม่เป็นองค์รวม แต่สุดท้ายแพทย์และอาจารย์แพทย์ที่เห็นความส�าคัญได้รวมตัวกัน ราชวิทยาลัย
และวิทยาลัยต่าง ๆ จึงก�าเนิดขึ้น เร่ิมจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ปัจจุบันมีแพทย์ 
เฉพาะทางมากกว่า ๘๐ สาขา โรงเรยีนแพทย์ ๒๒ แห่ง ท�าให้การรกัษาพยาบาลและงานวจิยัทางการแพทย์ โดยแพทย์ท่ัวไป 
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทยไม่ด้อยกว่านานาอารยะประเทศ

ด้านจริยธรรม เริ่มจากอนุกรรมการจริยธรรมแพทยสภา ๕ ชุดมาเป็น ๒๕ ชุดในปัจจุบัน เพื่อเร่งการพิจารณาคดี
ให้เร็วขึ้น โดยมีอนุกรรมการจริยธรรมตรวจสอบเบ้ืองต้นหากมีมูลความผิดจึงส่งต่อให้อนุกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสิน
หากคดีไม่มีมูลคณะอนุกรรมการจริยธรรมต้องท�าทุกอย่างจนสิ้นสุดก่อนให้กรรมการแพทยสภาลงมติ แต่ทุกคดียังต้อง
ผ่านอนุกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งประกอบด้วยอดีตผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ต�ารวจ เลขาธิการสภาทนายความ และ
กรรมการแพทยสภาผู้มีความรู้ทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบให้โปร่งใส

ปัจจบัุนความขดัแย้งระหว่างแพทย์กบัผูป่้วยสงูข้ึน แพทยสภาห่วงใยเกีย่วกับการฟ้องคดอีาญาแพทย์ เพราะท�าให้
แพทย์ทุกข์ กงัวล จนเกดิผลเสียต่อผูป่้วย แพทยสภาได้ด�าเนนิการให้ต�ารวจสอบถามแพทยสภาก่อนว่าแพทย์เจตนาท�าผิด 
หรือเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ผลักดันแก้ข้อบังคับแพทยสภา แก้กฎหมาย ออกประกาศ แนวทางการก�าหนด 
ภาระงานแพทย์ และร่วมกับสถาบันการศึกษา ราชวิทยาลัย วิทยาลัยต่าง ๆ ก�าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการ
ที่มีมาตรฐาน โดยมีหัวข้อจริยธรรมและการสื่อสารแทรกอยู่ 

ครบ ๕๐ ปีแพทยสภา การเฉลิมฉลองเริ่มจากงานประชุมวิชาการในวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วม
ประชุม ๔,๖๐๐ คน ตามด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกแพทย์ต้นแบบ ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย การจัดท�า
เหรียญที่ระลึก แพทย์อาสาแพทยสภาร่วมกับ ปธพ. หมอชวนวิ่ง ประกวดสารคดีเรื่องเล่ารักนะจึงบอก โดยจะจัดงาน
ประชุมและมอบรางวัลในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย   

ขอเล่าข้อคิดที่ได้จากงานประชุมวิชาการสักเล็กน้อย บก. ได้ร่วมเสวนา “เสียงจากประชาชนที่หมอต้องฟัง” 
เป็นเร่ืองของภาษาและการส่ือสาร ซึ่งส�าคัญมากในการสร้างความเข้าใจ ท�าให้ผลของการรักษาดีและช่วยสร้าง
ศรทัธา มข้ีอเสนอจากคนไข้ให้แพทย์สือ่สารแบบ ๔ ต้อง คอื ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องกระชบัประเดน็ ต้องเสนอ
ทางเลือก ต้องร่วมตัดสินใจ และ ๔ อย่า คือ อย่ายึดตนเองเป็นหลัก อย่าเบื่อคนไข้ อย่าร�าคาญค�าถาม อย่าใช้ศัพท์
เทคนิค ส่วนข้อเสนอจากแพทย์มีว่า แพทย์ควรสื่อสารกับคนไข้ด้วยความรู้สึกดี มีเมตตา ไม่ใช้อารมณ์ สื่อสาร 
ความจริง และมีเป้าหมายในการสื่อสาร

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

บก.หมายเหตุแพทยสภา 

เรื่องน่าสนใจในฉบับ หน้า

บรรณาธิการแถลง พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

บรรณาธิการแถลง ๓
สารจากนายกแพทยสภา ๔
สารจากเลขาธิการแพทยสภา ๕ 
สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา ๖
สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา ๘
ปูชนียาจารย์ ๙
ข้อคิดข้อเตือนใจ ๑๐
หมอกับกฎหมาย    ๑๑
Global Medicine ๑๒
ข่าว-กิจกรรมแพทยสภา ๑๓
ถอดบทเรียนหมูป่าติดถ�้า ๑๔
แพทย์ดีเด่นแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕
สารจากนายกแพทยสมาคมฯ ๑๖
โต๊ะข่าวแพทยสภา ๑๗
การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปีแพทยสภา ๑๘
เหรียญที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา ๒๐
กิจกรรมแพทยสภา ๒๑
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สารจากนายกแพทยสภา

ผู้ที่ด�ำรงตนอยู่ในวิชำชีพแพทย์ที่จะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเต็มที่ จ�ำเป็น

อย่ำงยิ่งที่จะต้องมีหรือต้องได้รับควำมเชื่อใจ ควำมไว้วำงใจ (Trust) ๓ ประเภท ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมเชื่อมั่น

และควำมศรัทธำจำกสังคม ผู้ป่วย และญำติ คือ

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา

การเชื่อใจและการไว้วางใจในตนเอง (Self Trust) :
การเชื่อใจและการไว ้วางใจในตนเองเป ็นป ัจจัยส�าคัญ 

ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งแพทย์สามารถสร้างขึ้นได้โดยการหมั่น
ศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อความซับซ้อนของโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะ
มากขึ้น รวมทั้งหมั่นฝึกฝนให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมในการดูแลรกัษาผูป่้วย ความเชือ่ใจและการไว้วางใจในตนเอง 
ที่ตั้งอยู่บนฐานของวิชาการ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency)  
ที่ทันสมัยและเหมาะสมจะท�าให้กล้าวินิจฉัยโรคและกล้าตัดสินใจ 
เลือกวิธีรักษา นอกจากนี้การเชื่อใจและการไว้วางใจในตนเอง 
ยังส่งผลต่อบุคลิกภาพ การพูดจา และกิริยาท่าทางของแพทย์ น�าไป
สู่ความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากสังคม ผู้ป่วย และญาติ

การเชื่อใจและการไว้วางใจในผู้อื่น (Trust on others) :
การเชื่อใจและการไว้วางใจในผู ้อื่นจะช่วยลดความระแวง

ระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย ส่งผลให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
กันและกัน ส�าหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นแพทย์ควรไว้ใจ 
ผู้ป่วยหรือญาติ ไม่ควรระแวงว่าจะถูกฟ้องร้องในระหว่างการดูแล
รักษาผู้ป่วยนั้น ๆ เพื่อให้แพทย์เข้าใจและอยากมีส่วนช่วยบรรเทา
ความทกุข์ทรมานของผูป่้วย แพทย์ต้องเชือ่ใจและไว้วางใจในผูร่้วมงาน  
(เช่น พยาบาล เภสัชกร) ซึ่งจะท�าให้การท�างานเป็นทีมมีคุณภาพ 
ที่ดีขึ้น เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ (Ernest Hemingway) นักเขียน 
ชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมใน พ.ศ. 
๒๔๙๗ ได้กล่าวไว้ว่า 

“ทางเดียวท่ีจะพิสูจน์ให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อใจใครได้
หรือไม่ก็คือการเชื่อถือพวกเขา”

“The best way to find out if you can trust  
somebody is to trust them.”

การได้รับการเชื่อใจและการไว้วางใจจากผู้อื่น (Trusted by  
others) :

การได้รบัการเชือ่ใจและการไว้วางใจจากผูอ้ืน่เป็นปัจจยัส�าคัญ
อย่างยิง่ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม เพราะน�าไปสูก่ารสมานฉันท์
และช่วยลดอัตราการฟ้องร้องทางการแพทย์ แนวทาง/วิธีการสร้าง
ความไว้วางใจ ๑๓ ประการ ได้แก่

๑. พูดในสิ่งที่จะท�า ท�าในสิ่งที่ได้พูด (Talk the Walk, Walk 
the Talk)

๒. สื่อสารอย่างถูกต้อง (เนื้อหาสาระ) สื่อสารอย่างจริงใจ 
(เจตนารมณ์ ความจริงใจ) สื่อสารอย่างเหมาะสม (ทั้ง Verbal และ 
Non-verbal) และสื่อสารบ่อยๆ ครั้ง (Effective Communication)

๓. สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (การตัดสินใจผิดพลาด 
บ่อยครั้งน�าไปสู่การไม่ไว้วางใจ)

๔. ให ้ความส�าคัญต่อผลกระทบ (โดยเฉพาะอย ่างยิ่ง
สัมพันธภาพ) ระยะยาวมากกว่าผลส�าเร็จระยะสั้น ๆ (Long-Term 
Relationship)

๕. สร้างวัฏจักรความสัมพันธ์ของความไว้วางใจ (Trust) ความ
มุ่งมั่น (Commitment) และการท�างานเป็นทีม (Teamwork)

๖. ซื่อสัตย์ พูดแต่สิ่งที่เป็นจริง อย่าพูดปด แม้แต่จะเป็น 
ข่าวร้าย (Honesty)

๗. หมั่นท�าตนเป็นผู้ให้ข้อแนะน�า ที่ปรึกษา หรือท�าหน้าที่
เสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยง (คอยให้ข้อแนะน�า/ค�าปรึกษาที่ถูกต้อง)

๘. ใส่ใจ (ด้วยความจริงใจ) ในผู้อื่น (ผู้ป่วยและญาติ ผู้ร่วมงาน 
ผู้เกี่ยวข้อง สังคม/ชุมชน ฯลฯ)

๙. ท�าแต่สิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมก�ากับ
๑๐. เปิดใจกว้าง ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ แม้จะเป็นข้อต�าหนิ
๑๑. เมื่อท�าผิดพลาดต ้องพร ้อมยอมรับและถ ่ายทอด

ประสบการณ์ความผิดพลาดนั้นให้ผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
๑๒. ยอมรับความเป็นตัวตน ความเชื่อ ความศรัทธา เหตุผล

ของผู้อื่น แม้จะไม่ตรงกับของตน และใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
๑๓. มุ่งเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับหรือผู้เอา
พึงระลึกเสมอว่าการเชื่อใจและการไว้วางใจที่จะน�าไปสู ่

ความเชื่อมั่นและศรัทธานั้นมีเงื่อนไขของเวลาก�ากับเสมอ
“การเชื่อใจและการไว้วางใจใช้เวลาเป็นปี ๆ ในการสร้าง  

แต่ใช้เวลาเพียงวินาทีในการถูกท�าลายและใช้เวลาตลอดชีวิตที่จะ
ซ่อมคืนกลับมา”

“Trust takes years to build, seconds to break, and 
forever to repair”

ที่มา https://lifehacks.io/

๕๐ ปีแพทยสภา 
ความสมานฉันท์ ความเชื่อมั่น และความศรัทธา
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แพทยสภำในยุคท่ีข้ำพเจ้ำเป็นเลขำธิกำรเป็นยุคที่ก�ำลังขับเคล่ือนองค์กรเข้ำสู่ยุค ๔.๐ โดยเร่ิมจำก 

กำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำที่ใช้ระบบ E-meeting เป็นกำรประชุมยังต้องน�ำองค์ควำมรู้

ใหม่ ๆ  โดยเฉพำะเร่ืองเทคโนโลยี ซึง่เป็นสิง่ส�ำคัญมำก มำเพิม่ประสทิธภิำพให้องค์กรสำมำรถพฒันำ

ไปได้อย่ำงก้ำวกระโดดและจ�ำเป็นต้องรีบพัฒนำระบบฐำนข้อมูล

จากประสบการณ์การท�างานที่แพทยสภา ๑๒ ปี ระบบ 
ฐานข้อมูลที่มีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ จากระบบกระดาษประมวลผลได้ยาก  
ใบประกอบวิชาชีพมีขนาดใหญ่ยากต่อการแสดงตนหรือพกติดตัว เป็น
สาเหตุให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ปัญหานี้จึง
ต้องพฒันาระบบฐานข้อมลูแพทย์ให้เป็นระบบดจิทิลั สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องรวดเร็ว และแม่นย�า จึงน�าระบบบัตรประจ�าตัวแพทย์แบบ
ดจิทิลั หรอื MD CARD มาใช้ร่วมกบัฐานข้อมลูออนไลน์เป็นครัง้แรก โดย
บัตรประจ�าตัวแพทย์แบบใหม่มีขนาดเท่าบัตรประชาชนสามารถตรวจ
สอบข้อมูลได้ทั้งบนเว็บไซต์ การยิงบาร์โค้ด และรุ่นล่าสุดยังได้พัฒนาให้
เป็นระบบคิวอาร์โค้ดที่สามารถเช็คข้อมูลของแพทย์คนนั้น ๆ  ได้ทันทีว่า
เป็นแพทย์จริงหรือไม่

ปัญหาของวงการแพทย์ทีก่�าลงัแก้ไข คอื การผลติแพทย์ให้เพยีงพอ 
ต่อความต้องการของประเทศ จึงต้องเพิ่มก�าลังการผลิตแพทย์ ซ่ึง
แพทยสภาได้ส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์ท้ัง ๒๒ แห่งผลิตแพทย ์
เพิ่มจากเดิมแพทย์จบใหม่ปีละ ๑,๓๐๐ คนเป็นปีละเกือบ ๓,๐๐๐ คน 
โดยปัจจุบันมีแพทย์ข้ึนทะเบียนที่แพทยสภามากกว่า ๖๐,๐๐๐ คน  
แต่กย็งัขาดแพทย์ผู้เชีย่วชาญบางสาขา ทางราชวทิยาลยัแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ 
ภายใต้แพทยสภา ๑๕ แห่งจึงได้ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ๘๕ สาขา ปีละ
กว่า ๑,๖๐๐ คน

ส�าหรับงานในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ สิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายในการ
ท�างานเพื่อพัฒนาแพทยสภา ๔ มิติ ดังนี้

มิติที่หนึ่ง เร่งพัฒนาระบบไอทีส�านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ให้เอื้อต่อการท�างานให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยการ 
ต่อยอดจากสิ่งที่มีเข้าสู่ระบบ ๔จี ไม่ใช้กระดาษ (Paperless) ออนไลน์ 
โมบาย และคลาวด์ โดยวิเคราะห์และจัดก�าลังพลรุ่นใหม่เข้าเสริมอย่าง
เต็มที่ เพ่ือความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้ทั้งแพทย์
และประชาชน

มติทิีส่อง เรือ่งจริยธรรมและกฎหมาย จะปรับปรุงระบบการท�างาน 
และขั้นตอนใหม่ให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนรวดเร็วและเป็นธรรมแก่
ทกุฝ่าย แก้ไขระเบียบทีล่่าช้าไม่ทนัสมยั วางระบบไอทเีตม็รปูแบบต้ังแต่
รับเรื่องร้องเรียน ติดตามคดีแบบโปร่งใส น�าข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา
การรักษา ส่ือสารกับแพทย์และประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ง่ายต่อ 
การเข้าใจ ทั้งการ์ตูน เรื่องสั้น อินโฟกราฟฟิค ผ่านโชเชียลมีเดีย ควบคู่
กันไป เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกให้สอดคล้องความเป็นจริง

ทั้งนี้ ปัจจุบันแพทยสภาพยายามปรับเปล่ียนให้ความรู้ผ่านทาง
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กควบคู่กัน รวมทั้งข้อมูลข้อกฎหมายให้ทั้งแพทย์และ
ประชาชนได้เข้าใจและสามารถปกป้องสทิธตินเองได้ในกรณไีด้รบัความ
เดือดร้อนจากการให้หรือรับการบริบาลทางการแพทย์ ขณะเดียวกัน 
ได้ยกร่างกฎหมายส�าคัญหลายฉบับโดยเฉพาะเทเลเมดิซีน หรือระบบ
แพทย์ทางไกลท่ีจะท�าให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลไม่ต้องมาหาหมอ 
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

มิติที่สาม สนับสนุนการท�างานของแพทย์ให้ดูแลประชาชน 

สารจากเลขาธิการแพทยสภาพล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

ได้อย่างเต็มที่ นอกจากองค์ความรู้ทันสมัย ยังต้องดูแลคุณภาพชีวิต 
ในการท�างานที่ดีให้แก่แพทย์เพื่อให้แพทย์มีความมั่นใจและพร้อมไปอยู่
ในพื้นที่ห่างไกล โดยควบคุมปริมาณงานท่ีเหมาะสม ไม่หนักเกินก�าลัง  
เกนิเวลา จนเกดิความเสีย่ง เพราะเมือ่เสีย่งรฐัต้องคุม้ครองตามข้อเทจ็จรงิ 
ที่ส�าคัญก็คือ

มติท่ีิสี ่เรือ่งสงัคม ทกุวนันีว้งการแพทย์ไทยมเีร่ือง “สงัคม” เข้ามา 
เกี่ยวข้องมาก ทั้งองค์ความรู้ การรักษา การสื่อสารที่เปลี่ยนไป ความ 
เชื่อผิด ๆ แพทยสภายุคนี้มุ่งเน้นการเข้าใจและตามสังคมรุ่นใหม่ให้ทัน  
ขณะเดียวกันพยายามสื่อให้สังคมเข้าใจข้อเท็จจริง ข้อจ�ากัดของวงการ
แพทย์ในการรักษาบริบาล พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
อย่างเพียงพอเพ่ือดูแลตนเองก่อนป่วย ตลอดจนการป้องกันความ 
เจ็บป่วยด้วยตนเอง ไม่ใช่เน้นการรักษาขณะป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาล
เช่นปัจจุบัน แต่ต้องท�าให้สังคมมีความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งนี้แพทย์แต่ละ
กลุม่ประกอบด้วย ๔ เสาหลกั คอื ๑. แพทย์กระทรวงสาธารณสุข มหีน้า
ทีด่แูลประชาชนในทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศไทยและชนบท ๒. อาจารย์แพทย์ 
มีหน้าที่ผลิตแพทย์เพิ่มพร้อมกับน�าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาท�าให้คนมีอายุ
ยืนยาวมากขึ้น ๓. แพทย์รัฐกลุ่มภารกิจเฉพาะ เช่น แพทย์ทหาร ต�ารวจ 
กทม. มีภารกิจของตนเองตามสังกัด และ ๔. แพทย์ภาคเอกชน ดูแล
ประชาชนท่ีมีฐานะให้สามารถดูแลตัวเองได้เพื่อไม่ต้องมาใช้ทรัพยากร 
ในระบบรัฐที่ขาดแคลน

แพทย์ทั้ง ๔ เสาหลักภายใต้แพทยสภามีภารกิจดูแลประชาชน 
๖๕ ล้านคน โดยแยกออกจากกนัไม่ได้ต้องเชือ่มโยงไปพร้อมกนัทัง้ ๔ เสา 
หากแยกหรือให้ความส�าคัญฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวงการแพทย์ท้ังระบบ 
ก็ไม่สามารถพัฒนาให้มีความยั่งยืนได้ การตัดสินความผิดของแพทย์กับ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ในทางความจริงเมื่อผลการตรวจสอบ
ออกมาจะต้องมีฝ่ายหนึ่งถูก ฝ่ายหนึ่งผิดเสมอ ฝ่ายที่ชนะย่อมพึงพอใจ 
ฝ่ายไม่สมหวังย่อมเสียใจกลับมาร้องเรียนแพทยสภา ท�าให้แพทยสภา 
ตกอยู่ในที่นั่งล�าบากและอาจเป็นจ�าเลยในคดี ซึ่งแพทยสภาพยายาม
ปรับปรุงแก้ไขด้วยการให้ข้อมูลแก่ทุกฝ่ายให้เข้าใจข้อเท็จจริงมากที่สุด 
และเน้นป้องกันก่อนเกิดปัญหา

ข้อเท็จจริงด้านวิชาการแพทย์ของไทยวันนี้ถูกจัดเป็นชั้นน�า 
ในระดบัโลก แต่สิง่ทีส่�าคญักว่าในยคุแพทยสภาครบรอบ ๕๐ ปีคอืความ
เชื่อม่ันของแพทย์และประชาชน กรรมการแพทยสภาทุกคนภายใต้
การน�าของ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา พร้อมใจ
ปรบัทศิทางให้องค์กรสามารถสร้างความเข้าใจ เชือ่ใจ มัน่ใจให้สงัคม และ
ท้ายสุดน�าไปสู่ความร่วมใจกับประชาชนในการดูแลระบบสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง

ทั้งนี้ นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่ง
เลขาธิการแพทยสภาในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ และในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้ง พล.อ.ต. 
นพ.อิทธพร คณะเจริญ เป็นเลขาธิการแพทยสภา
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เมื่อก่อตั้งแพทยสภานั้นประเทศไทยมีโรงเรียนแพทย์เพียง ๔ แห่ง คือ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (๗๒ รุ่น) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเปิด พ.ศ ๒๔๙๐ (๒๑ รุ่น) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เปิด พ.ศ. ๒๕๐๐ (๑๑ รุ่น) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
แต่ยงัไม่มีผูจ้บการศึกษา มแีพทย์ได้ใบประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรมชัน้หนึง่
แล้ว ๔,๖๒๘ คน ในกลุ่มแรกนี้ มี ว. น�าหน้าเลข หมายถึง เวชกรรม เมื่อมี
แพทยสภาในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้เปลี่ยนใบประกอบโรคศิลปะเป็น
ใบประกอบวชิาชพีเวชกรรม โดยใช้เลขท่ีต่อจากเดิมแต่ไม่มีตัวอกัษร ว. น�าหน้า

สถานที่ท�างานของแพทยสภาเดิมอยู่ท่ีวังเทวะเวสม์ ถนนสามเสน  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าท่ี ๒๐ กว่าคน เม่ือกระทรวงการคลัง 
ขอซือ้วงัเทวะเวสม์จากกระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยแลกกบัทีด่นิ 
๔๐๐ ไร่ที่จังหวัดนนทบุรี แพทยสภาจึงได้ย้ายมาอยู่ที่อาคาร ๖ ชั้น ๗  
ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถงึ
ปัจจุบัน ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างอาคารของสภาวิชาชีพ ๑๔ ชั้น  
ในกระทรวงสาธารณสุข ตรงข้ามกับสภาการพยาบาล แพทยสภาจะย้ายไปอยู่
ในอาคารใหม่เร็ว ๆ นี้

ปัจจุบันกรรมการแพทยสภาประกอบด้วยกรรมการเลือกตั้งและ
กรรมการโดยต�าแหน่ง กรรมการโดยต�าแหน่งประกอบด้วยผู้แทน ๓ กลุ่ม คือ 
กระทรวงสาธารณสุข ๓ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรม 
การแพทย์ และอธิบดีกรมอนามัย กลุ่มที่สอง คือ แพทย์ทหารและต�ารวจ  
๔ คน คือ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารเรอื เจ้ากรมแพทย์ทหาร
อากาศ และนายแพทย์ใหญ่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กลุ่มที่ ๓ คือ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ทุกคณะในประเทศไทย ในช่วงก่อตั้งมีเพียง ๔ คณะ  
ในระยะแรกจงึมกีรรมการแพทยสภาเพยีง ๒๒ คน เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง 
๑๒ คนและกรรมการเลือกตัง้ ๑๐ คน ต่อมาจ�านวนโรงเรยีนแพทย์เพ่ิมข้ึนจาก 
๔ คณะเป็น ๒๒ คณะ กรรมการแพทยสภาจึงเพ่ิมเป็น ๕๘ คน ท�าให้มีขนาด
ใหญ่มากไม่คล่องตัว อีกทั้งในอนาคตจะมีโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นอีกท�าให้ขาด
ความสมดลุของกรรมการโดยต�าแหน่ง กลุม่กระทรวงสาธารณสขุและกลุ่มทหาร
มจี�านวนเท่าเดมิมาตลอด แต่กลุ่มคณบดใีหญ่ขึน้ ในสภาวิชาชพีอืน่ได้ปรบัโดย
ให ้ เลือกตัวแทนคณบดี เข ้ามาเป ็นกรรมการ นอกจากนี้กรรมการ 
โดยต�าแหน่งได้เป็นกรรมการโดยไม่ต้องเลือกตั้งท�าให้ไม่เห็นความส�าคัญของ
ต�าแหน่งจึงมักส่งผู้แทนมาประชุมแทนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าเป็นผู้แทนของ
คณบดเีหมอืนวชิาชพีอ่ืนคณบดทีีเ่ป็นผูแ้ทนจะมาประชมุทกุครัง้เพราะต้องไป
รายงานให้คณบดคีนอืน่ทราบ ถ้าไม่มาประชมุครัง้ต่อไปจะไม่ได้รบัเลอืกให้เป็น
ผู้แทนอีก

วาระของกรรมการแพทยสภาในพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๑๑ มีวาระ ๔ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
ใหม่ลดวาระลงมาเป็น ๒ ปี เนื่องจากสมาชิกไม่พอใจกรรมการบางคนอยาก
เปลี่ยนแต่ต้องรอถึง ๔ ปีจึงอยากเปล่ียนวาระให้ส้ันลง จะเห็นได้ว่าบางครั้ง
ต้องการแก้ปัญหาจุดเดียวแต่เมื่อแก้แล้วกลับสร้างผลกระทบมากกว่าเดิม

นายกแพทยสภาในช่วง ๒๙ ปีแรก (๑๑ วาระ) มาจากกรรมการ 

สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา

แพทยสภำก่อตั้งตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เม่ือวันที่  

๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ก่อนหน้ำนี้ผู้ที่จะเป็นแพทย์ต้องได้ใบประกอบโรคศิลป์สำขำเวชกรรม 

ช้ันหนึ่งจำกกองประกอบโรคศิลปะของกระทรวงสำธำรณสุข กำรศึกษำแพทยศำสตร์แผนปัจจุบันในระยะแรกเป็นแพทย์

ประกำศนียบัตรซึ่งจบรุ่นแรกใน พ.ศ. ๒๔๓๕ ต่อมำได้ปรับเป็นแพทย์ปริญญำข้ึนกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในรุ่นที่ ๓๔  

ซึ่งจบกำรศึกษำใน พ.ศ. ๒๔๗๑ ต่อมำได้เปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

โดยต�าแหน่งทั้งสิ้น คนที่เป็นนายกแพทยสภาในสมัยแรก ๆ คือปลัดกระทรวง
สาธารณสขุทัง้หมด จนถงึ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเปลีย่นมาเป็นคณบดคีณะแพทย-
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึง่เป็นกรรมการโดยต�าแหน่งเช่นกนั นายกแพทยสภา 
ในสมัยแรก ๆ แทบไม่เคยมาท�างานที่แพทยสภาเพราะมีงานประจ�ามาก  
เจ้าหน้าที่ต้องเอาเอกสารไปให้ลงนามในที่ท�างานของปลัดกระทรวง ในปลาย
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงได้มีนายกแพทยสภาเป็นกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง 
เป็นผลให้ประชาชนรูจ้กัแพทยสภามากขึน้ โดยนายกแพทยสภาเป็นกรรมการ 
ทีม่าจากการเลอืกตัง้จนถงึ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกแพทยสภาเปลีย่นเป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากเวลาผ่านไป ๒๐ ปี

อนึง่ งบประมาณของแพทยสภาได้จากค่าสมาชกิและค่าสอบเป็นหลัก  
งบประมาณทีไ่ด้จากรฐับาลก่อน พ.ศ. ๒๕๔๔ ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แพทยสภา
ได้ของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคดีจริยธรรมมากขึ้น ต้องจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าท�าเอกสารมากขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชน ในที่สุดจึงได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

เมื่อเริ่มมีแพทยสภานั้นประเทศไทยมีโรงเรียนแพทย์ ๔ โรงเรียน 
ปัจจุบันมีถึง ๒๒ โรงเรียน เป็นโรงเรียนของรัฐฯ ๒๐ โรงเรียน ของเอกชน  
๒ โรงเรียน มแีนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนอีก ก่อนมแีพทยสภาประเทศไทยมแีพทย์แผน
ปัจจุบัน ๔,๐๐๐ กว่าคน ปัจจุบันมีแพทย์แผนปัจจุบันกว่า ๖๐,๐๐๐ คน  
ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่เริ่มมีแพทยสภาประเทศไทยผลิตแพทย์ได้ปีละ ๒๗๓ คน  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยผลิตแพทย์ได้ปีละ ๒,๗๕๖ คน เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 
๑๐ เท่า ขณะทีป่ระชากรก�าลงัลดลง แต่เดมิมีแพทย์ผูช้ายมากกว่าแพทย์ผู้หญิง 
แต่แพทย์ที่อายุต�่ากว่า ๔๐ ปีลงมาเป็นแพทย์ผู้หญิงมากกว่าแพทย์ผู้ชาย 

ก่อนมแีพทยสภาประเทศไทยไม่ได้จัดฝึกอบรมเพ่ือสอบเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 
แพทย์ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้องไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ  
หลังจากมีแพทยสภา แพทยสภาได้จัดฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง 
ในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ และได้จัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความ
ช�านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาต่าง ๆ  ซ่ึงผูท้ีจ่บการฝึกอบรมและ
สอบผ่านจะได้วุฒิบัตร ส่วนพวกที่เคยท�างานมาก่อนเปิดฝึกอบรมสามารถ 
รบัการประเมนิเพือ่รบัหนงัสอือนมุตั ิในระยะแรกมแีต่สาขาหลกั ใช้เวลาฝึกอบรม 
๓ ปี ต่อมาได้เปิดฝึกอบรมต่อยอดเป็นอนุสาขา เช่น อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
ปัจจุบันมีสาขาและอนุสาขารวม ๘๘ สาขา แพทย์รุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะเรียน
ต่ออนสุาขามากขึน้ ปัจจบุนัมแีพทย์ทีไ่ด้วฒุบิตัรหรอืหนงัสอือนมุตั ิ๓๓,๗๓๑ คน 
ได้สาขาเดียว ๒๒,๑๕๕ คน ได้มากกว่า ๑ สาขา ๑๑,๕๗๖ คน ได้ให้วุฒิบัตร 
๓๓,๗๓๘ ใบ และหนังสืออนุมัติ ๑๓,๘๓๕ ใบ

ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ก่อตัง้วทิยาลยัศลัยแพทย์แห่งประเทศไทย ต่อมา 
ได้ก่อตั้งวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีถึง ๑๕ วิทยาลัย วิทยาลัยส่วนใหญ่ได้รับ
การยกฐานะขึ้นเป็นราชวิทยาลัยแล้ว 

ด้านการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยสภาได้จัดท�าเกณฑ์ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้ปรับปรุงแก้ไข 
ใน พ.ศ. ๒๕๓๖, ๒๕๔๕ และ ๒๕๕๕ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์โลก หลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านได้พัฒนาไปตามแนวของ 
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ส่วนการสอบเพือ่ใบอนญุาตการประกอบวชิาชพีเวชกรรม ในระยะแรก
ผู้ท่ีจบการศึกษาแพทยศาสตร์จากโรงเรียนแพทย์ของรัฐหลังจากจบแพทย-
ศาสตรบัณฑิตเป็นแพทย์ฝึกหัด ๑ ปีแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลย 
ส่วนผูท้ีจ่บจากต่างประเทศและโรงเรยีนแพทย์เอกชนต้องสอบเพือ่รบัใบอนญุาตฯ 
ต่อมามโีรงเรยีนแพทย์ของรฐัฯ เพ่ิมมากข้ึน เพือ่ให้แน่ใจว่าได้มาตรฐานจงึให้จัด
สอบส�าหรบัแพทย์ทีจ่บจากโรงเรยีนแพทย์ของรฐัด้วยโดยใช้มาตรฐานเดยีวกนั 
นักศึกษาแพทย์ที่เข้าเรียนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไปต้องสอบเพ่ือรับใบ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมทุกคนไม่ว่าจะจบจากมหาวิทยาลัยของรฐัหรอืเอกชน

การสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมส�าหรับผู้ที่จบจากต่างประเทศ 
ในสมยัแรก ๆ  ใช้ข้อสอบจ�านวนน้อยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย คดิค่าสอบ 
ไม่กี่ร้อยบาท ท�าให้ไม่มีเงินจัดหาข้อสอบใหม่ และแพทยสภาประสบปัญหา
ขาดทนุจากการจดัสอบทกุปี ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เปลีย่นแปลงการสอบใหม่โดย
ใช้หลักเกณฑ์ว่าผูท้ีไ่ด้ประโยชน์ต้องเป็นผูจ่้าย ผูท้ีท่�างานออกข้อสอบและตรวจ
ข้อสอบต้องได้ค่าตอบแทน และจะต้องมีเงนิเหลอืไว้พฒันาคลังข้อสอบ การให้
อาจารย์ออกข้อสอบทกุปีแบบอาสาสมัครไม่ได้ผลเพราะในปีแรกถือเป็นเกยีรติ 
ปีต่อ ๆ ไปเกียรติไม่ได้เพิ่มขึ้น ท�าให้แพทยสภาขาดข้อสอบใหม่ที่จะใช้สอบ 
คณะอนุกรรมการจึงเสนอให้ขึ้นค่าสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมเพื่อให้มีเงินไปจ่ายให้แก่ผู้ที่ออกข้อสอบและเพื่อพัฒนาวิธีสอบและ
คลังข้อสอบใหม่ 

การสอบแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการสอบความรู้พื้นฐาน 
ข้ันตอนท่ีสองเป็นการสอบความรู้ทางคลินิก และขั้นตอนที่สามเป็นการสอบ
ปฏิบัติ การออกข้อสอบได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพราะนักศึกษาไทยเรียนเป็น
ภาษาไทย ส่วนศัพท์ทางวชิาการยงัใช้ภาษาองักฤษ แต่เมือ่ประเทศไทยเข้าร่วม
กับกลุม่ประเทศในอาเซยีนซ่ึงใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางจึงเปลีย่นการสอบ
วชิาการในข้ันตอนท่ีหนึ่งและสองเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนขั้นตอนที่สามซึ่งต้อง
ปฏิบัติต่อผู ้ป่วยยังเป็นภาษาไทยเพราะผู้ป่วยไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้  
การตดิต่อสือ่สารนัน้ส�าคัญมากจึงต้องติดต่อส่ือสารให้ผู้ป่วยในประเทศไทยเข้าใจ 
เมือ่นกัศกึษาแพทย์ ของไทยต้องสอบเพือ่ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
ท�าให้มีผู ้เข้าสอบจ�านวนมากแพทยสภาจึงลดค่าสมัครสอบลงและต้ังศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ใน พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มมีตคิณะรฐัมนตรใีห้นกัศกึษาแพทย์ต้องท�าสญัญา
ไปท�างานในชนบทเพือ่ชดใช้ทุนการศกึษาเป็นเวลา ๓ ปีหลังจากได้ใบประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม ถ้าผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามจะต้องจ่ายเงนิ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้า
นักศึกษาแพทย์ยอมจ่ายค่าเล่าเรียนปีละ ๑๐,๐๐๐ บาทเป็นเวลา ๔ ปี  
ก็ไม่ต้องไปท�างานในชนบท สามารถเข้าฝึกอบรมต่อได้เลย ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
รฐับาลได้เพิม่ค่าปรบัเป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมามผีูเ้หน็ว่าเป็นการเหลือ่มล�า้  
ท่ีคนมีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนไม่ต้องไปใช้ทุนในชนบท ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐบาล 
จึงมีมติให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนต้องไปท�างานในชนบทเป็นเวลา ๓ ปีและเพิ่ม 
ค่าปรับเป็น ๔๐๐,๐๐๐ บาทใน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ แพทยสภาได้ยกเลกิการเป็นแพทย์ฝึกหดัของนักศึกษา
แพทย์ไทย โดยให้นักศึกษาแพทย์ปีที่ ๖ ท�าหน้าที่เป็น extern แทน แพทย์ที่
จบการศกึษาแพทย์ในประเทศไทยมสีทิธสิอบเพือ่ใบประกอบวชิาชพีเวชกรรม
เลยโดยไม่ต้องเป็นแพทย์ฝึกหัด เนื่องจากนักศึกษาแพทย์ทุกคนตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๑๕ เป็นต้นมาต้องไปท�างานรับใช้ประเทศชาติ ๓ ปีในชนบท แต่หลังจาก
ประเมินแพทย์ที่ออกไปท�างานโดยไม่ผ่านการเป็นแพทย์ฝึกหัดพบว่าความ
สามารถทางหัตถการยังไม่พอ ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงได้ก�าหนดให้แพทย์ใช้ทุน 
ปีที ่๑ ไปเพิม่พนูทกัษะโดยท�าหน้าท่ีคล้ายแพทย์ฝึกหดัในโรงพยาบาลทีม่แีพทย์ 
พี่เลี้ยงก่อน ๑ ปีจึงสามารถออกไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือไป 
ฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางได้ ซ่ึงถูกต่อต้านจากแพทย์กลุ่มหน่ึงมากโดย 
อ้างว่า แพทย์ในชนบทขาดแคลนต้องรีบส่งไปปฏิบัติงาน แต่ผู้ที่สนับสนุนให้
เพิม่พนูทักษะมีความเห็นว่านักศึกษาแพทย์จบใหม่ยังไม่พร้อมในเร่ืองทักษะ
จ�าเป็นต้องไปฝึกปฏิบัติในที่ ๆ มีแพทย์พี่เลี้ยง ให้มีความสามารถมากพอที่จะ
ไปดูแลรักษาผู้ป่วยโดยไม่มีที่ปรึกษา ผู้ป่วยในชนบทไม่ใช่สัตว์ทดลองที่จะให้

ไปลองผิดลองถูกได้ ในอดีตประชาชนยังไม่มีความรู้อาจยอมให้แพทย์จบใหม่
ดูแลรักษา แต่ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ดีขึ้น การฟ้องร้องมีมากขึ้นแพทย์ 
จะต้องปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ นอกจากนี้แพทย์ที่ได้ผ่านการดูแลผู้ป่วย 
ในโรงพยาบาลใหญ่ยังได้รู้จักกับแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ท�าให้การปรึกษา
และการส่งต่อท�าได้ดีขึ้น ความแตกแยกของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนและ 
โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์น้อยลงเพราะได้รู้จักกันแล้ว

ปัญหาการฟ้องร้องในทางการแพทย์ ในระยะแรกที่มีแพทยสภานั้น 
การร้องเรยีนมน้ีอยมาก เกอืบจะกล่าวได้ว่ามเีดอืนละราย ต่อมามข่ีาวเกีย่วกับ
การฟ้องร้องในต่างประเทศซึง่ผูป่้วยได้รับค่าเสียหายเป็นจ�านวนมาก แพทยสภา 
จึงเริ่มออกสื่อให้ชาวบ้านมาฟ้องที่แพทยสภาแทนการฟ้องศาล โดยการฟ้อง
แพทยสภา แพทย์ทีถ่กูฟ้องไม่ต้องจ่ายเงนิแบบคดแีพ่งในศาล นอกจากนีแ้พทยสภา 
ยังได้รับข้อมูลเร่ืองความผิดพลาดและความไม่พอใจของประชาชนเพื่อน�ามา
พัฒนาการเรียนแพทย์ เมื่อประกาศสิทธิผู้ป่วยใน พ.ศ. ๒๕๔๑ จ�านวนผู้ป่วย
ที่ฟ้องแพทย์เพ่ิมขึ้นมากเป็นวันละราย หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัญหา
เกิดจากการติดต่อสื่อสารไม่ดี แพทยสภาจึงได้เน้นให้เรียนทักษะการติดต่อ
สือ่สารมากขึน้ รวมทัง้การสอนคดทีางจริยธรรมให้แก่นกัศกึษาแพทย์ เน้นเร่ือง
ความส�าคัญของการเขียนเวชระเบียน สอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ 
จัดตรวจรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล มีแพทย์รับเร่ืองที่แพทยสภาเพื่อ 
ไกล่เกลี่ยและอธิบายสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วย ผลปรากฏว่าระยะหลังคดี
ที่มาฟ้องที่แพทยสภาลดลง

อีกทั้งแพทยสภาได้ออกข้อบังคับจริยธรรมทางการแพทย์เป็นเสมือน
ข้อห้ามถ้าผูใ้ดท�าผดิจะถกูท�าโทษ เช่น ตกัเตอืน ภาคฑณัฑ์ พกัใช้ หรอืเพกิถอน 
ใบอนุญาตฯ ได้เพ่ิมจ�านวนอนุกรรมการจริยธรรมเพ่ือให้การพิจารณารวดเร็วข้ึน 
และเพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกกล่าวหาว่าแพทย์ช่วยกันจึงมีผู้แทนจากศาล 
อัยการ ต�ารวจ และสภาทนายความเข้าร่วมพิจารณาในคณะกรรมการ 
กลั่นกรองด้านจริยธรรมด้วย

นอกจากการลงโทษแพทย์ที่ท�าผิดจริยธรรม แพทยสภาได้ด�าเนินการ
ในทางบวกด้วยโดยให้รางวลัแก่ครูแพทย์และนักศกึษาของคณะแพทยศาสตร์
ต่าง ๆ ทุกปี คัดเลือกแพทย์ดีเด่นทุก ๒ ปี ให้รางวัลแก่ผู้ที่เป็นปูชนียแพทย์ 
แพทย์เกียรติยศ และแพทย์ต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นหลัง 
รวมท้ังร่างข้อพึงปฏิบัติของการเป็นแพทย์ที่ดี แพทยสภาต้องการให้แพทย์
ท�างานอย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวลเร่ืองคดีอาญาจากการปรารถนาดีในการ
รักษาผู้ป่วย แพทยสภาได้เจรจากับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติว่าถ้าผู้ป่วยมา 
แจ้งจับแพทย์จากผลการรักษาพยาบาล ต�ารวจต้องสอบถามความเห็นของ
แพทยสภาก่อนว่าแพทย์มีเจตนาหรือท�าผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงหรือไม่  
เช่นเดียวกับข้อปฏิบัติในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

นอกจากนี้ความรู้ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกฎหมายตาม
ไม่ทัน แพทยสภาจึงได้ควบคุมแพทย์ให้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานและ
จริยธรรม โดยการออกข้อบงัคบั เช่น เร่ืองยตุกิารตัง้ครรภ์ การออกหลกัเกณฑ์
และการวินิจฉัยสมองตาย ข้อบังคับเรื่องการแปลงเพศ การท�าเด็กหลอดแก้ว  
การใช้เซลล์ต้นก�าเนิด การประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านการเสริมสวย

อน่ึงแพทยสภาได้ก่อตั้งศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองของแพทย์ (CME)  
ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อให้แพทย์ได้ติดตามความรู้ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นตลอด
เวลา ซึ่งการศึกษาต่อเนื่องนั้นให้ท�าโดยความสมัครใจเพื่อผลประโยชน์ของ
แพทย์และประชาชน โดยยังไม่บังคับจนกว่าจะแก้พระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม อย่างไรก็ตามราชวิทยาลัยหลายแห่งได้เริ่มด�าเนินการแล้ว ในระยะ
หลงัมแีพทย์ปลอมเกดิขึน้ แพทยสภาจงึได้ท�าเวบ็ไซต์เพือ่ให้ประชาชนตรวจสอบ 
ได้ว่า ใครเป็นแพทย์จริงและเช่ียวชาญในสาขาใด นอกจากนี้ยังได้ท�าบัตร
ประจ�าตัวให้แก่แพทย์ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นแพทย์จริง
สามารถน�าไปใช้ในต่างประเทศได้

แพทยสภาเป็นแกนน�าในการจดัตัง้สมาพนัธ์สภาวชิาชีพ เพือ่พทิกัษ์
ผลประโยชน์ของวิชาชีพและช่วยผลักดันให้วิชาชีพต่าง ๆ เจริญก้าวหน้า 
ใน ๕๐ ปีของการมีแพทยสภาได้ท�าให้วงการแพทย์ไทยเปลี่ยนแปลง 
ในทุกด้านและจะต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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โครงการหมอชวนวิ่ง

โครงการหมอชวนว่ิงโดยแพทยสภาเล็งเห็นความส�าคัญที่สุดที่วิชาชีพ
แพทย์ควรไดร้ับความศรทัธา ความรัก และความสมัพันธ์อันดรีะหว่างหมอกับ
ประชาชน โครงการหมอชวนว่ิงจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอกับ
ประชาชนครัง้ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประวัตศิาสตร์ทางการแพทย์ไทย โดยมเีป้าหมาย
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและเริ่มการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งวิธีท่ีง่ายทีส่ดุ 
ทีห่มอจะเชิญชวนประชาชนดูแลสุขภาพตนเองน้ันก็คอืการออกก�าลงักาย การวิ่ง
คือตัวแทนของการออกก�าลังกายที่ตรงเป้าที่สุดในขณะนี้

ภาพที่โรงพยาบาลมีแต่ความแออัด อึดอัด และการรอคอยของ
ประชาชนทีร่อรบัการดแูลรกัษาจากหมอ ภาพท่ีประชาชนเฝ้ารอทีจ่ะพึง่แต่ยา 
พึ่งหมอ และพึ่งโรงพยาบาล ตัวเลขการใช้บริการที่สูงขึ้นและงบประมาณท่ี
ถบีตวัสงูขึน้ทุกปี ความต้องการและความคาดหวัง อกีท้ังการเข้าสู่สงัคมผูส้งูอายุ 
จะเป็นปัญหาทางการแพทย์ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างหนักหน่วงแน่นอน

การส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยตนเองคือทางออกที่จะขจัด
ระบบอันซับซ้อน ยุ่งเหยิง และรุงรังโดยทุกฝ่ายก�าลังเครียดโดยยังไม่เห็น
ทางออก โครงการหมอชวนว่ิงจะจุดประกายให้หมอและประชาชนหันมา 
ร่วมมือกันที่จะสร้างเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพของตนเอง (Health  
Yourself) ด้วยแนวคิดการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการดูแลตนเอง

แน่นอนที่สุดโครงการหมอชวนวิ่งโดยแพทยสภาครบรอบ ๕๐ ปีครั้งนี้
จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์อย่างน้อย ๓ ประเด็น

๑. จะมผีูเ้ข้าร่วมโครงการนีไ้ม่ต�า่กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ซ่ึงจะเป็นสถิตโิลก
๒. รปูแบบการวิง่จะเริม่จากชายแดนของประเทศทัง้หมด ๑๕ สายหลกั

จากทุกทิศทุกทางตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนมาพร้อมกันวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายนที่กรุงเทพมหานคร

๓. หมอทั้งประเทศจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนจะชวน
ประชาชนทัง้ประเทศว่ิงเป็นระยะทางรวมประมาณ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร ซึง่จะ
เป็นสถิติโลกเช่นเดียวกัน

หมอในที่นี้ หมายถึง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วย
พยาบาล เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล หมออนามยั หมอชาวบ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานทางการแพทย์ทั้งหมด

ที่ผมกล้าประเมินความยิ่งใหญ่ของโครงการหมอชวนว่ิงครั้งนี้ก็ด้วย
เหตุผลหลายประการ อันดับแรกเป็นมติของคณะกรรมการแพทยสภา 
ทีมุ่ง่มัน่จะสร้างศรทัธาขององค์กรวชิาชีพต่อประชาชน โครงการน้ีได้รับอนุมัติ
เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้ว ได้ท�างานทั้งทางลึกและทางกว้างมายาวนาน ได้รับ
ความร่วมมือจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ท�า
หนงัสอืถงึผูว่้าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ร่วมมอืกับโครงการหมอชวนวิง่ของ
แพทยสภา ได้รบัความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากท่านอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร, นพ.ไพจิตร วราชิต, นพ.โสภณ เมฆธน, ท่านปลัด
กระทรวงปัจจุบัน นพ.เจษฎา ด�ารงสุข, อธิบดีวชิระ เพ็งจันทร์, อธิบดีสุขุม  
กาญจนพิมาย, อธิบดีสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย, รองปลัดกระทรวงฯ  
นพ.ธเรศ กรัษนยัรววิงศ์, คณบดคีณะแพทยศาสตร์เชยีงใหม่ คณบดคีณะแพทย-
ศาสตร์ขอนแก่น คณบดีคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ และ นพ.ก�าพล 

ในโอกำสครบ ๕๐ ปีแพทยสภำตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ

เวชกรรมฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ วันที่ ๙ ตุลำคม ประจวบกับครบรอบ ๑๐๐ 

ปีก�ำเนิดของกำรสำธำรณสุขในปีนี้เช่นเดียวกัน โดยเร่ิมจำกกรมสำธำรณสุข 

กระทรวงมหำดไทยเม่ือวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๖๑ กรมพระยำชัยนำท- 

นเรนทรเป็นอธิบดีคนแรก แพทยสภำมีด�ำริท่ีจะจัดกิจกรรมครั้งย่ิงใหญ่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก พระบิดำแห่งกำรแพทย์ไทย

พลัสสินทร์ ในนามตัวแทนของชมรม ปธพ. และที่ส�าคัญอีกคนหนึ่งจาก กทม. 
คอืท่านรองปลดักรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควชัระ ทกุคนจะมาท�าหน้าที่
ส�าคัญคือเป็นผู้อ�านวยการวิ่งของแต่ละสาย ซึ่งจะต้องควบคุมความเป็น 
ทีมเดียวกันของแต่ละจังหวัดที่จะส่งคทาต่อกัน และมารวมกันที่กระทรวง
สาธารณสุขในตอนบ่ายของวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน อย่างไร้รอยต่อทั้ง 
๗๗ จังหวัด 

และขอเรียนว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ไปทกุแห่ง เจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ และตัวแทน
ด้านการออกก�าลังกายของทุกจังหวัด ซึ่งได้รับข้อมูลจากการเรียกประชุม 
ท้ังประเทศน้ันพร้อมท่ีจะรองรับผู้อ�านวยการสายว่ิงท้ังหมดแล้ว ด้านบรหิาร
จดัการอืน่ ๆ และมอือาชพีมาบริหารจัดการด้านอื่น ๆ จากการประชาสัมพันธ์
อย่างหนักหน่วงด้วยสื่อทุกรูปแบบทั้งโซเชียลมีเดียที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน 
รวมถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ตลอดระยะการว่ิงจนถึงวันสุดท้าย 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน การเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนเดือนพฤศจิกายนคือ
ประมาณเกอืบ ๓ เดอืน จะมดีาราหรือผูมี้ชือ่เสยีงมาร่วมวิง่กบัหมอและประชาชน 
มากกว่า ๔๐ คน โดยจงัหวดัชายแดนทกุจงัหวัดจะต้องมดีาราเหล่านี้เข้าร่วม
ตั้งแต่แรก ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของแต่ละจังหวัดได้จากการขายเสื้อซึ่งแพทยสภา 
เป็นผู้ลงทุนออกแบบและตัดเย็นด้วยผ้าอย่างดีแต่ไม่รับผลก�าไรใดใดท้ังส้ิน  
ให้จ�าหน่ายตัวละ ๒๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างมาก

นักวิ่งจากจังหวัดหนึ่งจะวิ่งถือคทาซึ่งถูกออกแบบอย่างสวยงามและ
สามารถบรรจมุวลสารศกัดิส์ทิธิจ์ากทกุสารทศิส่งต่อกนัจงัหวดัแล้วจงัหวดัเล่า
โดยมีพิธีการมอบต่อคทาที่เวทีในตอนเย็นของทุกจังหวัด มีกิจกรรมร่วมกับ
ประชาชนหลายพันคน และส�าคัญอย่างยิ่งคทาที่บรรจุมวลสารศักดิ์สิทธ์ิจาก
ทุกทิศทุกทางทั่วประเทศจะต้องเชื่อมต่อกับผืนดินโดยผู้ว่ิงมาตลอดเส้นทาง  
ไม่น�าข้ึนรถหรือพาหนะใดใดทัง้สิน้ อันจะทวคีณูความศกัดิส์ทิธิด้์วยพลงัศรทัธา
ของหมอและประชาชนให้มวลสารนัน้คูค่วรทีจ่ะมาบรรจไุว้ในพระพทุธรูปประจ�า
พระชนมวารของพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยท่ีแพทยสภาได้เตรียมไว้อย่าง
วจิติร เพ่ือเป็นพระพุทธรูปมหาสริิมงคลประจ�าแพทยสภาในตกึส�านกังานใหม่
ของแพทยสภาที่สง่างามที่สุด

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ด้วยเห็นถึง
ประโยชน์อันเอนกอนันต์ของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมอกับประชาชน 
ด้วยความเช่ือว่าสขุภาพนัน้ต้องสร้างด้วยตนเอง และด้วยเชือ่มัน่ในศรทัธา 
ในความสามารถในความดีของบุคลากรหมอของประเทศนี้ว่ายังรักและ 
ห่วงประชาชนตลอดไป จึงเกิดโครงการนี้ที่จะเป็นค�าตอบให้ท่านทั้งหลาย 
ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมอันยิ่งใหญ่อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบ
สุขภาพของประเทศในอนาคตอย่างยิ่ง ถ้าโครงการหมอชวนวิ่งเป็นการ 
จุดประกายเริ่มต้นให้หมอกับประชาชนหันมาดูแลสร้างสุขภาพร่วมกัน  
ในนามของประธานอนุกรรมการโครงการหมอชวนว่ิงขอเชิญคุณหมอ  
พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับแพทยสภาในโครงการหมอ 
ชวนวิ่งสร้างสถิติโลกกันครับ

สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
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แต่ก่อนกำรรักษำคนไข้น้ันใช้วธิกีำรต่ำง ๆ ทัง้น�ำ้มนต์ ทรงเจ้ำ อ้อนวอนผสีำงเทวดำ ต่อมำเม่ือสมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถ 

ทรงปฏิรูประบบรำชกำร ได้จัดตั้งระบบรำชกำรต่ำง ๆ และพระองค์ทรงโปรดให้จัดตั้ง “กรมแพทยำโรงพระโอสถ 

(กรมหมอหลวง)” ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์ของไทย ต่อมำในสมัยสมเด็จ

พระนำรำยณ์มหำรำชได้ตั้ง “กรมหมอฝรั่ง” เป็นกรมย่อยกรมหนึ่งในกรมแพทยำโรงพระโอสถ เนื่องจำกมีชำวฝรั่งเศส

เข้ำมำรับรำชกำรมำกกว่ำสมัยอื่น ซึ่งระบบโครงสร้ำงนี้ยังคงอยู่จนถึงรัชกำลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานระบบการแพทย์และ
สาธารณสุขแผนปัจจุบันแทนระบบ 
แบบเก่า โดยพระราชทานแก่ทหาร และ
ประชาชนพลเมืองของพระองค์ ดังนี้

๑. การแพทย์แผนปัจจบุนัส�าหรบั
ทหาร ในสมัยโบราณน้ัน “การแพทย์
ทหาร” เป็นหน้าที่ของ “กรมแพทยา
หน้า” ในกรมแพทยาโรงพระโอสถ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่ ๕ ทรงจัดให้มีแพทย์ประจ�ากอง
ทหาร กรมแพทย์ทหาร และโรงพยาบาลทหาร โดยทรงเริม่จดัให้มแีพทย์
ประจ�ากองทหารในกรมทหารมหาดเล็กเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔  
ต่อมาได้ขยายไปสู่กรมทหารอื่น ๆ และเมื่อแยกทหารบกและทหารเรือ
กันชัดเจนแล้วใน พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้จัดให้มีแพทย์ประจ�ากองทหารทั้งฝ่าย
ทหารบกและฝ่ายทหารเรือด้วย

ฝ่ายทหารบกได้จัดตั้งโรงพยาบาลทหารบกที่วังหน้าและ 
ปากคลองหลอด ส่วนทหารเรือได้จัดตั้งโรงพยาบาลทหารเรือที่วัดระฆัง  
และที่ปากคลองมอญ ต่อมาได้ต้ังกรมแพทย์ทหารบกและกรมแพทย ์
ทหารเรือ รวมทั้งได้จัดโรงเรียนแพทย์ทหารคร้ังแรกขึ้นที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดสยามในสมัยรัชกาลที่ ๖ รวมทั้งได้จัดให้ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลทหารบกกลางระยะสั้น ๆ 

๒. การแพทย์แผนปัจจุบันส�าหรับราษฎรคือการจัดให ้ม ี
โรงพยาบาล โดยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงให้จดัตัง้ 
“คณะกรรมการจัดการโรงพยาบาล” ชุดหน่ึงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ เพื่อ 
จัดตั้งโรงพยาบาลของหลวง คือ “โรงศิริราชพยาบาล” เป็นแห่งแรก 
และจัดตั้งโรงพยาบาลหลวงอื่น ๆ กระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรงุเทพฯ 
และภายหลังทรงต้ัง “กรมพยาบาล” ในกระทรวงธรรมการ เพื่อควบคุม
ดูแลกิจการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังทรง
สถาปนาโรงเรียนราชแพทยาลัยขึ้น ณ โรงศิริราชพยาบาลด้วย 

ต ่อมาทรงให ้ จัด “การสุขาภิบาล”  
(sanitary) ขึน้ในกระทรวงนครบาลและจดั “การ
สุขาภิบาลหัวเมือง” ไว้ในกระทรวงมหาดไทย
ด้วย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปูชนียาจารย์

ในปลาย พ.ศ. ๒๔๖๑ ทรงโปรดให้
รวมงานด้านแพทย์และพยาบาลของ
ทั้ ง  ๒ กระทรวงตั้ ง เป ็น “กรม
สาธารณสุข” (Department of 
Publ ic Health) ในกระทรวง
มหาดไทย โดยกรมพระยาชัยนาท 
นเรนทร ทรงเป็นอธบิด ีแต่กจิการของ
กรมสาธารณสุขเริ่มด�าเนินการได้
อย่างแท้จริงใน พ.ศ. ๒๔๖๕ โดย
หม่อมเจ้าสกลวรรณากร รักษาการ

อธิบดีกรมสาธารณสุข ทรงจัดวางระบบงานในกรมสาธารณสุขใหม่
ทั้งหมดตามแบบสากล

โรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงศิริราชพยาบาล ได้เป็น “คณะ
แพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อรัชกาลท่ี ๖  
ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๔๖๐ กิจการโรงเรียน
แพทย์แผนปัจจุบันจึงพัฒนาขึ้นสู ่ระดับสากลเพราะการได้รับความ 
ช่วยเหลอืจากมลูนิธริอคก้ีเฟลเลอร์และได้รบัพระกรณุาธคิณุจากสมเดจ็
พระมหติลาธเิบศรฯ ทีท่รงประทานการสนบัสนนุช่วยเหลอื แก้ไขปัญหา
อปุสรรคต่าง ๆ  จนประสบความส�าเรจ็สร้างความเจรญิยัง่ยนืแก่การศกึษา
วิชาแพทย์และวงการแพทย์มาจนถึงปัจจุบัน 

ส ่วนกิจการสาธารณสุข รัฐบาลได้จัดตั้ง “กระทรวงการ
สาธารณสุข” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อดูแลการสาธารณสุขของประเทศ 

๓. ระบบแพทย์พยาบาลส�าหรับการดูแลทหารบาดเจ็บในยาม
สงคราม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้ง “สภา
อุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ และทรงให้พระบรม
ราชปูถมัภ์แก่สภาอณุาโลมแดงด้วย ต่อมาทรงลงพระปรมาภไิธยเข้าร่วม
กับสากลในนามประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๔๙ (สัญญากากบาทแดง ร.ศ.
๑๒๕) ท�าให้สยามมีข้อบังคับผูกพันที่จะต้องออกกฎหมายว่าด้วย 
สภากาชาดต่าง ๆ ตามมาจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงก�าหนดให้สภากาชาดสยาม 
ท�าหน้าที่เพ่ิมเติมในยามบ้านเมืองสงบด้วย คือ ให้ช่วยเหลือรักษา
พยาบาลประชาชนทั่วไปโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาด้วย

 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์
ในอดีตจนถึงปัจจุบันท�าให้การแพทย์ไทยก้าวหน้า ทันสมัย เป็น 
ที่พึ่งพาของประชาชนทุกคนได้อย่างสมบูรณ์

รศ. นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ไทย
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบันของไทย

ที่มาภาพ: https://thaitraditionalmedicinebook.blogspot.com/2014/01/blog-post_8382.html
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กฎหมายใหม่ที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันพบว่ำได้แก้ไขกฎหมำยหลำยฉบับที่มีผลกระทบ

ต่อกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม ตัวอย่ำงเช่น 

นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ข้อคิดข้อเตือนใจ

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

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

 “ข้อ ๑๕ ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมต้องรกัษามาตรฐานของ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้ความสามารถและข้อจ�ากัด
ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ”

 จะเห็นว่าได้แก้ไขข้อบังคับจากข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๕  
(ทีก่ล่าวว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรกัษามาตรฐานของการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์นั้น ๆ  
ภายใต้ความสามารถและข้อจ�ากัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ ์
ที่มีอยู่) โดยยกเลิกข้อความ “ในระดับที่ดีที่สุด” ออก

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าได้แก้ไขข้อบังคับฯในข้อ ๑๕ นี้แล้ว  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็ยังคงต้องรับผิดฐานกระท�าละเมิด 
ต่อผู้ป่วยในกรณีท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมน้ันไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 นาย ก. ไปพบนายแพทย์ ข. เพื่อให้รักษาอาการผื่นแดง 
ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับการวินิจฉัยว่าแพ้ยา  
ต่อมาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปรับการรักษาอาการบวม
และเจ็บใกล้ทวารหนัก ได้รับยา Bactrim และ Metronidazole 
ไปกิน วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ฝีบวมและแตก ได้รับการนัด
ผ่าตัด วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับการผ่าตัดในตอนเช้า  
ต่อมาเวลา ๒๐.๐๐ น. ปัสสาวะไม่ออก หนาวสัน่ วนัที ่๑๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. ความดันโลหิตลดลง แพทย์ได้มา
ตรวจและเห็นว่าน่าจะเกิดจากการแพ้ยา จึงให้น�้าเกลือและใส่ท่อ
สวนปัสสาวะ รายงานพยาบาลบันทึกว่า วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. พยาบาลได้รายงานอาการของผู้ป่วยแก่
แพทย์ แต่ไม่มีแพทย์มาดูแลผู้ป่วย วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เวลา ๒๐.๐๐ น. มแีพทย์มาดผููป่้วยและวนิจิฉยัว่าน่าจะแพ้ยา ผูป่้วย 
ได้รับการรักษาเมื่อมีอาการผิดปกติไปแล้วประมาณ ๔๘ ช่ัวโมง  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๐๑.๐๐ น. ได้ย้ายผู้ป่วย 
เข้าห้อง ICU ต่อมาวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. 
ผู้ป่วยเสียชีวิต 

ในกรณนีีศ้าลได้มคี�าพพิากษาว่านายแพทย์ ข. ให้การรักษาผู้ป่วย 

ล่าช้า เป็นการกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
(เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน) 

๒. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญตัิ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ ผู ้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศด้วย

ประการใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 
นอกจากชือ่และทีต่ัง้ของสถานพยาบาลตามทีป่รากฏในใบอนญุาต 
ต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือ
ประกาศจากผู้อนุญาต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศก�าหนด

การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ ซึ่งชื่อ ที่ตั้ง หรือ
กิจการของสถานพยาบาล หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับ
บริการจากสถานพยาบาลโดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็น
เท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
ในสาระส�าคัญเก่ียวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  
จะกระท�ามิได้

ก�าหนดโทษที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ในมาตรา ๖๘ ผู้ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สองหมืน่บาท และให้ปรบัอกีวนัละไม่เกนิหนึง่หมืน่บาทนบัแต่วนัที่
ฝ่าฝืนค�าสัง่ทีใ่ห้ระงบัการโฆษณาหรอืประกาศ ทัง้นี ้จนกว่าจะระงับ
การโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
หนึง่ปี หรอืปรับไม่เกนิสองหมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และให้ปรบั
อีกวันละไม่เกินหน่ึงหมื่นบาทนับแต่วันท่ีฝ่าฝืนค�าสั่งที่ให้ระงับ 
การโฆษณาหรือประกาศ ท้ังน้ี จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือ
ประกาศดังกล่าว”

นอกจากนี้ได้มีประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไข และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรอืประกาศ 
เกีย่วกบัสถานพยาบาล โดยมข้ีอยกเว้นทีไ่ม่ต้องขออนมัุตใินการ
โฆษณา คอื ข้อ ๔ การโฆษณาหรอืประกาศเกีย่วกบัสถานพยาบาล 
ซึง่ชือ่และทีต่ัง้ของสถานพยาบาลตามทีไ่ด้รบัอนญุาตให้สามารถ
กระท�าได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาต หมายความถึง 
การ “ตดิชือ่และสถานทีต่ัง้สถานพยาบาล” ทีต่ดิตัง้ อยู่ ณ สถาน
พยาบาล เท่านั้น ในกรณีอื่น ๆ ต้องขออนุญาตในการโฆษณา 
ทกุกรณแีละน่าจะรวมถงึการโฆษณาทางสือ่ออนไลน์ทุกชนดิและ
ในทุกกรณีที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลการโฆษณานั้น ๆ ด้วย
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ในกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมมโีอกำสถกูฟ้องร้องได้ทัง้ทำงอำญำ ทำงแพ่ง ทำงจรยิธรรม ทำงวนัิย 

และทำงอืน่ ๆ  เช่น ฟ้องต่อ ป.ป.ช. คณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภำพ 

ศูนย์ด�ำรงธรรม ในฉบับนี้ผมจะเล่ำบำงคดีในอดีตที่น่ำสนใจให้เพื่อนแพทย์ได้ทรำบนะครับ

หมอกบักฎหมายศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�านาจ กุสลานันท์

เริ่มต้นด้วยคดีอาญาก่อน มีตัวอย่างคดีที่แพทย์ติดคุกไปแล้ว
จริง ๆ  โดยไม่รอลงอาญา เริ่มด้วยคดีที่แพทย์ถูกจ�าคุก ๑ ปีจากการ
ให้ยาถ่ายพยาธิเกินขนาดท�าให้เด็กอายุ ๒ ปีเสียชีวิต ภายหลัง 
ผ่าศพตรวจไม่พบพยาธิในล�าไส้เลย อีกคดีหนึ่งเป็นการขายยา  
Minor Tranquilizer และ Vitamins ให้ผู้มาขอซื้อแทนผู้ป่วย 
ทีไ่ม่เคยมารักษาทีค่ลนิกินัน้เลย ศาลพพิากษาจ�าคกุ ๒ ปี โดยจ�าเลย
สู้คดีตลอดทั้ง ๓ ศาลว่าตนเองไม่ผิด เนื่องจากเจตนาดีต้องการ 
ช่วยเหลือผู้ป่วย ส่วนอีกคดีเป็นกรณีที่แพทย์ติดคุก ๔ ปี ๓ เดือน 
จากการผ่าตัดดูดไขมันที่หน้าท้องให้หญิงอายุยังไม่เต็ม ๑๘ ปี โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วเสียชีวิต ส่วนคดีที่ศาล
พิพากษาจ�าคุกแล้วรอลงอาญาก็มีจ�านวนไม่น้อย ส่วนใหญ่เป็นคดี
ที่ไม่รุนแรง เช่น ขายยาและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท แพทย์ 
รบัสารภาพและเป็นความผดิคร้ังแรก หรอืบางทผีลอาจรุนแรง เช่น 
ผ่าตัดผู้ป่วยเสียชีวิต แต่เป็นการกระท�าโดยเจตนาดีที่ต้องการ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยและแพทย์รับสารภาพ รวมทั้งได้ช่วยเหลือเยียวยา
ความเสียหายทีเ่กดิขึน้อย่างเหมาะสม ส่วนเหตกุารณ์ทีมี่ความผดิพลาด 
ทางเทคนคิทีไ่ม่น่าจะเกดิขึ้น ไดแ้ก่ การที่แพทยโ์รงพยาบาลอ�าเภอ
ถกูควบคมุตวัอยูใ่นห้องขังประมาณ ๒-๓ ชัว่โมงระหว่างรอประกนัตวั 
ซึ่งมีถึง ๒ กรณี ในคดีที่ถูกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
๒๙๑ ในความผิดฐานกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู ้อื่นถึง 
แก่ความตาย โดยการถูกควบคุมตัวคร้ังแรกเกิดเม่ือวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นคดีที่ท�า Spinal Block แล้วผู้ป่วย
เสียชีวิต ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาจ�าคุกแพทย์ ๓ ปี โดยไม่รอ
ลงอาญา แต่คดีสิ้นสุดลงโดยศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง แพทย์
ไม่มีความผิด ส่วนอีกกรณีหนึ่งเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑  
เป็นคดีที่เกิด Amniotic Fluid embolism ระหว่างรอคลอดแล้ว
เสยีชวีติ ซึง่คดนีีต่้อมาภายหลงัคดสีิน้สดุลงโดยโจทก์ถอนฟ้องแพทย์

ส�าหรบัคดแีพ่งนัน้มมีากกว่าคดอีาญา มทีัง้ภาครัฐและเอกชน 
ส่วนใหญ่มักลงเอยด้วยการเจรจาประนีประนอมก่อนการฟ้องหรือ
ระหว่างการต่อสู้คดีในศาล แต่ถ้าสู้คดีกันแล้วส่วนใหญ่ใช้เวลา
ยาวนานกว่าคดีอาญา เช่น คดี Amniotic Fluid embolism  
ทีเ่กิดขึน้ระหว่างรอคลอดแล้วผูป่้วยเสยีชวิีต คดอียูใ่นศาลถงึ ๑๗ ปี 
และสิน้สดุลงโดยฝ่ายโรงพยาบาลและแพทย์ต้องชดใช้รวมดอกเบีย้
แล้วประมาณ ๒๐ ล้านบาท ส่วนคดีเก่าเป็นคดีที่แพ้อย่างไม่น่าแพ้
ก็มีไม่น้อย เช่น ท�า TURP แล้วมี Urinary Incontinence และ 

อีกคดีท�า rhinoplasty แล้วมี Infection
คดีจริยธรรมนั้นส่วนใหญ่ยกข้อกล่าวโทษเพราะมักเกิดจาก

ความเข้าใจผิดจากการสื่อสาร กรณีที่ถูกลงโทษ ถ้าเป็นความผิด 
ไม่รุนแรงก็เป็นโทษว่ากล่าวตักเตือนหรือภาคทัณฑ์ แต่ถ้ารุนแรง 
กจ็ะถกูพกัใช้ใบอนญุาต ถ้าเป็นเรือ่งร้ายแรงมาก ๆ  ก็อาจถงึขัน้เพกิ
ถอนใบอนุญาตได้

แพทยสภาพยายามอย่างยิ่งที่จะให้แพทย์ทุก ๆ คนได้รับ 
ความเป็นธรรมทางคดี โดยผมได้พยายามเสนอขอแก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้แพทย์ต้องรับผิดทางอาญาจากการประกอบวิชาชีพเฉพาะ
กรณีที่กระท�าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น  
(ในปัจจุบันประมาทธรรมดาก็ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒๙๑ แล้ว) ซึ่งเกือบส�าเร็จไปครั้งหนึ่งแล้ว และ 
จะพยายามต่อไปอย่างเตม็ความสามารถ แต่อย่างไรกต็ามเมือ่วนัท่ี 
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ผมได้ท�าหนังสือถึงและขอเข้าพบ 
ผู้บญัชาการต�ารวจแห่งชาตเิพือ่น�ามตขิองคณะกรรมการแพทยสภา
ว่ายินดีที่จะให้ข้อมูลและความเห็นทางวิชาการทางการแพทย์แก่
พนักงานสอบสวนในคดีทางการแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณา
คดี โดยหลังจากน้ันได้มีหนังสือจากผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  
ลงวนัที ่๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สัง่การไปยงัต�ารวจท่ัวประเทศว่า 
กรณีมีผู้แจ้งความให้ด�าเนินคดีแพทย์จากการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมให้พนักงานสอบสวนมีหนังสือแจ้งเหตุโดยสรุปไปยัง 
นายกแพทยสภาและขอความเห็นทางวิชาการมาประกอบการ
พิจารณาเพื่อความเป็นธรรมในคดีทุกคร้ัง ส่วนในคดีแพ่งนั้นเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผมได้น�าทีมแพทยสภาไปส่งรายชื่อกว่า ๒๐,๐๐๐ ชื่อ
ต่อประธานสภาผู ้แทนราษฎรเพื่อเสนอกฎหมายแก้ไขให้การ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต้องอยู ่ภายใต้บังคับของพระราช
บัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ได้ยุบสภาเสียก่อน
ดังนั้นจึงต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ขอให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ดูแลผู้ป่วยโดยปฏิบัต ิ
ตามค�าสอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ตามมาตรฐานและจรยิธรรมโดยไม่ต้องมคีวาม
วิตกกังวลนะครับ แต่ควรต้องรอบคอบ ระมัดระวัง และที่ส�าคัญ
คือ การสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ แล้วโอกาสที่จะถูกฟ้อง  
จะมีน้อยมากครับ

แพทยสภา ๕๐ ปีกับคดีของแพทย์
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ท่านล�าบากใจมากเพียงใดเมื่อท่านต้องการข้อมูลทางการแพทย์
ส่วนตัวของท่านเพื่อท่ีจะย้ายสถานพยาบาลหรือร้องเรียนว่าการรักษา 
ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

ท่านทราบไหมว่าสถานพยาบาลเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน
อย่างปลอดภัยหรือไม่ หากมีผู้เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือลักลอบ  
น�าข้อมูลไปใช้ในทางผิดกฎหมายสถานพยาบาลจะมีระบบที่ตรวจสอบ 
และแจ้งผลการตรวจสอบมายังท่านที่เป็นผู้เสียหายหรือไม่

และท้ายท่ีสุด แพทย์ที่รับผิดชอบดูแลรักษาท่านโดยตรงได้
ระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เม่ือแพทย์ 
ต้องส่งข้อมูลไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรือส่งข้อมูลไปยังบุคลากรแพทย ์
ท่านอื่น ๆ

ส่ิงทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นปัญหาของการบรหิารข้อมลูทางการแพทย์
ในยคุดจิิทัล ข้อมลูถูกเกบ็รวบรวมมาจากหลายแหล่ง รวมถงึ การซือ้ขาย
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การเก็บรักษาที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อ การถูก
โจรกรรมของทัง้บคุคลภายนอกและภายในองค์กร รวมถงึการทีผู่ค้วบคมุ
ข้อมูลไม่ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ท�าให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิกันขึ้น

สหภาพยโุรปต้องปรบัตัวและผลกัดนัพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วน
บุคคลมาบังคับใช้ในประเทศ ซึ่งหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน 
พ.ร.บ. ฉบับนี้คล้ายคลึงกับหลักการท่ีใช้ในนานาประเทศที่พัฒนาแล้ว  
โดยพอสาระส�าคัญพอสรุปได้ดังนี้

๑) ทกุหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีต้่องการเกบ็รวบรวมข้อมลู
ส่วนบคุคลต้องก�าหนดวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจนในการจะเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การใช้ และการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูต้อง
กระท�าเท่าที่จ�าเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์เท่านั้น

๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบในวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม 
แหล่งที่ข้อมูลอาจถูกน�าไปเปิดเผย และสิทธิของเจ้าของข้อมูลท่ีจะ
สามารถขอให้ท�าลายหรือระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว

๓) ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

๔) ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับเชื้อชาติ  
เผ่าพนัธุ ์ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความเชือ่ในลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา 
พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม และข้อมลูสขุภาพ โดยปราศจาก
การยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๕) ห้ามมิให้ผู ้ควบคุมข้อมูลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
เว้นแต่เป็นการใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์หรือเป็นการจ�าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกับวตัถปุระสงค์และได้รบัความยนิยอมจาก
เจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหรือในขณะนั้น

๖) ห้ามมิให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศซึ่งมีสาระ
ส�าคัญในหลักเกณฑ์การให้ความคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต�่ากว่า
มาตรฐานตามกฎหมายที่ใช้ในประเทศไทย

๗) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน  
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

จากหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายจะมีผล
บังคับใช้กับทุกหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ส�าหรับ
สถานพยาบาลทางการแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงเพราะ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีจ�านวนมากและมีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล 
หากถูกละเมิดหรือรั่วไหลออกไป ดังนั้นสถานพยาบาลและกระทรวง
สาธารณสุขควรตระหนักและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้
อย่างเร่งด่วน ส�าหรับแพทย์ท่ัวไปท่ีดูแลรักษาผู้ป่วยต้องระมัดระวัง 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางดิจิทัลท่ีขัดต่อวัตถุประสงค์ท่ีสถาน
พยาบาลก�าหนดไว้ เพราะนอกจากอาจจะเป็นการละเมดิทีผ่ดิกฎหมาย
แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับจริยธรรมของการประกอบเวชปฏิบัติด้วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์ 

๕๐ ปีสู่ยุคดิจิทัล
ท่ำนแปลกใจไหมว่ำท�ำไมพนักงำนธนำคำรหรือบริษัทประกันภัยจึงสำมำรถโทรศัพท์ถึงท่ำนเพื่อเสนอ

ขำยบริกำรต่ำง ๆ โดยที่ท่ำนไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ธนำคำรหรือบริษัทประกันเหล่ำนี้เลย

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่พัฒนาแล้ว  
มีหลักเกณฑ์และกฎหมายบังคับใช้มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว  
ในประเทศสหรัฐอเมรกิาได้คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลในกฎหมาย Health 
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ส่วนใน
สหภาพยุโรปนั้นแต่เดิมใช้ EU Data Protection Directive และ 
ได้ปรับปรุงเป็น General Data Protection Regulation (GDPR)  
ซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรป ๒๘ ประเทศเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
ที่ผ่านมา มีผลให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าประเทศหนึ่งของ
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ข่าว-กิจกรรมแพทยสภาน.ท. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

แพทยสภาและแพทยสมาคมฯ พบแพทย์จบใหม่ ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์

บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี แพทยสภา 
ได้ร่วมยินดีและอบรมปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ในงานปฐมนิเทศและเลือกสถานที่

ปฏิบัติงานส�าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ�า พ.ศ. ๒๕๖๑ น�าโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�านาจ กุสลานันท์ อุปนายกแพทยสภา
คนที่ ๑, พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา, พญ.ชัญวลี ศรีสุโข  
โฆษกแพทยสภา ร่วมกับ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบรรยายในหัวข้อแพทยสภาและแพทยสมาคมฯ พบแพทย์จบใหม่

๕๐ ปีแพทยสภา :  แพทยสภาตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ 
แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยแพทย์สาขาต่าง ๆ และคณะแพทยศาสตร ์
ทุกคณะ ระดมแพทย์ทุกสาขามาร่วมประชุมวิชาการ ๕๐ ปีแพทยสภากว่า ๓,๐๐๐ คน  เพื่อ
เฉลิมฉลองในวาระที่แพทยสภาครบ ๕๐ ปีในวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ อิมแพ็ค  
ฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมจัดประชุมสมาชิกแพทยสภา นับเป็นการประชุมทางการแพทย ์
ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
สภานายกพิเศษแพทยสภา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ๕๐ ปีแพทยสภาและแสดง
ปาฐกถาพิเศษ “การแพทย์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” กล่าวว่า “...ขอแสดงความยินดีในโอกาส 
ครบ ๕๐ ปีแพทยสภาและขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้จัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
ถือเป็นเวทีส�าหรับการแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ อันจะน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการท�างานระหว่างสมาชิกแพทย์ สถาบันหลัก และสถาบัน
สมทบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน�าความรู้ที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ...”
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ถอดบทเรียนหมูป่าติดถ�้ากับ 

วาระเฉลิมฉลอง ๕๐ ปีแพทยสภา

๑. เหตุการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตจะเกิดขึ้นกับ
ใครก็ได้ เมื่อไรก็ได้

๒. เมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นสมาธิและสติส�าคัญมากที่จะช่วย
ให้รอดชีวิต

๓. การวางแผนท่ีดีและมีผู้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์คิดแบบองค์รวม 
จะท�าให้พ้นภาวะวิกฤตได้

๔. การท�างานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี  
และความมุ่งมั่นปฏิบัติตามแผนจะท�าให้การปฏิบัติการกู้ภัยและ 
กู้ภาวะวิกฤตต่าง ๆ ประสบความส�าเร็จ

๕. ผูป้ฏบิตังิานในทมีต้องมคีวามสามารถเชีย่วชาญเฉพาะตน 
ป้องกันตน และป้องกันผู้อื่นให้พ้นจากภยันตรายได้

๖. ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญทุกระดับ ทุกภาคส่วนทั้งไทย 
และนานาชาติต้องท�างานอย่างตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ และทุ่มเท 
เสียสละจึงจะกู้วิกฤติได้

๗. การกู ้ภัยต้องระมัดระวังทุกขั้นตอน ประเมินตนเอง

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

โลกได้จำรึกไว้ว่ำ วนัที ่๒๓ มิถุนำยน-๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เป็น ๑๗ วนัทีช่ำวไทยและผูค้น

ทั่วโลกได้ร่วมแรงใจแรงกำยจนสำมำรถช่วยเหลือน�ำ ๑๓ ชีวิตทีมหมูป่ำออกจำกถ�้ำหลวง 

ได้อย่ำงปลอดภัย

ประเมินสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาทโดยเด็ดขาด
๘. ปัญหาการบาดเจ็บทางร่างกายเป็นเรื่องส�าคัญพอ ๆ กับ

การบาดเจ็บทางจิตใจ ต้องประเมินทั้ง ๒ ด้านและดูแลให้ดีท้ัง 
๒ ด้าน

๙. การดูแลญาติและพ่อแม่พี่น้องด้านจิตใจมีความส�าคัญ 
ต้องไม่ละเลยในขณะก�าลงักูภ้ยักูว้กิฤตให้ลกูหลานหรอืญาตขิองเขา 

๑๐. การประสบความส�าเร็จในการกู้ภัยไม่ใช่เพียงแต่พบ 
ผู้ประสบภัยเท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึการดแูลช่วยเหลือจนพ้นภยัและ
กลับบ้านได้

๑๑. ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติอะไรที่เกิดขึ้น ความเมตตาปราณี 
การทุ่มเทเสียสละ ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจในการแก้ไข ใช้ได้กับทุก
สถานการณ์

การถอดบทเรียนหมูป่าติดถ�้าอาจน�ามาใช้ในการกู ้ภัย  
กรณีการรักษาพยาบาลของแพทย์และปัญหาความขัดแย้งกับ
คนไข้ได้
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ต่อแพทย์ 
เวชปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ผู ้บริหารแพทยสภาจึงปรับปรุงแก้ไข  
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
พยายามที่จะแก้ไขอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ 
ให้แก่แพทย์ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างมีความสุข แต่ยัง 
ไม่ประสบผลส�าเร็จ จึงต้องแก้ปัญหาโดยการสื่อสัมพันธ์กับสมาชิก 
ด้านกฎหมายการบริหารวิชาชีพมากข้ึน รวมทั้งสื่อสัมพันธ์กับ 
ผู้พิพากษา บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทุกชั้นให้รับทราบ
ปัญหาและข้อจ�ากดัของแพทย์ ศกัยภาพของโรงพยาบาล และความ
พึงพอใจของผูป่้วยหลากหลายสถานะ การแก้ปัญหาดงักล่าวอกีทาง
หนึ่งคือการสรรหาแพทย์ท่ีสร้างคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพเวชกรรม
ตามพระราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนกและศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเรื่องการครองตน การมีส่วนร่วม  
ก่อนน�ามาปฏบิตัเิพือ่การพฒันาท่ีมัน่คงยัง่ยนื ตามหลกันติธิรรมและ
ธรรมาภิบาลที่ยอมรับในสังคมไทยยุค ๔.๐ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีกระบวนการสรรหาแพทย์ดีเด่น
แพทยสภามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยสรรหาทุก ๒ ปีอย่างต่อเนื่อง
จนถงึปัจจบุนั ซึง่เป็นจุดเริม่ต้นในการสรรหาปชูนยีแพทย์เพือ่เชดิชู
เกียรติและตอบแทนพระคุณท่ีท่านได้อุทิศตนสร้างคุณงามความดี 
ทีเ่ป็นคณุปูการต่อวงการแพทย์ในอดตี ต่อเน่ืองด้วยโครงการสรรหา
แพทย์ต้นแบบแพทยสภาในวาระครบ ๕๐ ปีแพทยสภา เพือ่ให้แพทย์
รุ่นใหม่ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในยุคปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการ
สรรหาแพทย์ดีเด่นแพทยสภามีเกณฑ์พิจารณาแพทย์เวชปฏิบัติ  

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
ศ. นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์

๓ สายงาน คือ 
๑. สายอาจารย์แพทย์ดีเด่น 
๒. สายแพทย์เวชปฏิบัติดีเด่น 
๓. สายแพทย์ผู้บริหารดีเด่น 
ที่มีคุณสมบัติครบ ๓ องค์ประกอบ คือ การครองตน  

การครองคน และการครองงาน โดยประเมินจากการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นที่รักของครอบครัวและผู้ร ่วมงาน การประสบ 
ผลส�าเร็จในงานวิชาชีพเวชกรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและสร้างช่ือเสียงให้ประเทศเป็นทีป่ระจกัษ์
ต่อนานาอารยประเทศ ที่ส�าคัญที่สุดคือต้องเป็นผู ้มีคุณธรรม 
เคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับการคุ้มครอง 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ท้ายสุดขอแสดงความยินดีแก่แพทย์ดีเด ่นแพทยสภา 
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้ง ๓ คนในแต่ละสาขา คือ

๑. รศ. พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ สาขาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ดเีด่น

๒. นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมุทร-
สาคร สาขาผู้บริหารการแพทย์ดีเด่น

๓. นพ.มนญู ลเีชวงวงศ์ โรงพยาบาลวชัิยยทุธ สาขาเวชปฏบิตัิ 
ดีเด่น

ผมหวังว่าจะพบชื่อของท่านทุก ๆ คนในการสรรหา 
เป็นแพทย์ดีเด่นแพทยสภาประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ หรือ 
ในวาระต่อ ๆ ไปครับ

เข็มที่ระลึกแพทย์ดีเด่นแพทยสภา

ความหมาย “เข็มที่ระลึก” ส�าหรับแพทย์ดีเด่นแพทยสภา

ตัวเรือนทองค�า ทองค�ำเป็นโลหะบริสุทธิ์ ถือว่ำเป็นสิ่งค่ำ

ลายเทพพนม แสดงถึงกำรยกย่องจำกเทพ ควำมมั่นคงและควำมอ่อนน้อมของผู้รับ

เพชร ๑๒ เม็ด แสดงถึงผู้รับได้ปฏิบัติตนดีต่อเนื่องทั้ง ๑๒ รำศี เป็นเพชรเม็ดงำมประดับวงกำร

สีเขียว เป็นสีของแพทย์

สัญลักษณ์แพทยสภาและ แสดงว่ำผู้รับเป็นแพทย์ดีเด่นประจ�ำปีของแพทยสภำ

จารึกภาษาไทยแพทย์ดีเด่น 

เหรียญเป็นทรงข้าวบิณฑ์ ถำดถวำยอำหำรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อน ลำยรอบถำดเป็นลำย “ทรงข้าวบิณฑ์”  

 เพื่อแสดงถึงควำมยกย่องเคำรพและแสดงถึงผู้รับซึ่งมีจิตที่ให้บริกำร 

ผู้ออกแบบ นำยสุนทร ตันศิริ

พระรำชบญัญตัวิชิำชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ก�ำหนดให้มีแพทยสภำเพือ่บริหำรกจิกำรสมำชิกแพทย์

ด้ำนจริยธรรมและมำตรฐำนวชิำชีพเวชกรรมให้พฒันำเป็นทีย่อมรับในระดบันำนำชำตท่ีิมวีทิยำศำสตร์

ทำงกำรแพทย์เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งสภำพสังคมไทยได้เปลี่ยนไปจำกอดีตมำก
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ต่อมาเมือ่ได้ประกาศใช้พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ “แพทยสภา” จงึถอืก�าเนดิขึน้จากพระราชบัญญัตนิี้ 
ซึง่หากนบัจากการก่อต้ังอย่างเป็นทางการมาจนถงึ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปีน้ีถอืเป็นวาระครบ ๕๐ ปี จึงขอแสดงความยนิดีแก่แพทยสภา
มา ณ โอกาสนี้ 

“วิชาชีพเวชกรรม” ถ้าให้ประชาชนเข้าใจง่าย ๆ คือ  
ผูป้ระกอบอาชพีแพทย์ซึง่หมอจะท�าหน้าทีต่รวจโรค วนิจิฉัยโรค 
บ�าบัดโรค ป้องกันโรค โดยหมอผู้ที่จะท�าหน้าที่ดังกล่าวได้นั้น
จะต้องเป็น “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า 
หมอจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 
ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาและแพทยสภา
มหีน้าทีค่วบคมุการประพฤติของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมให้
ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเพ่ือให้ประชาชน
มั่นใจในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

การด�าเนินงานของแพทยสภาได ้มีบทบาทส�าคัญ 
ในการควบคุมจริยธรรมของแพทย์ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 
จริยธรรมวิชาชีพแพทย์ ซึ่งหมายถึง ประมวลความประพฤติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ก�าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ยึดถือและปฏิบัติตามให้ด�ารงไว ้
ซึ่งการยอมรับนับถือจากสังคมประชาชน อีกทั้งผดุงไว ้ 
ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

ขณะเดียวกันแพทยสภาให้ความส�าคัญต่อการสร้าง
แนวทางให้แพทย์ตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยตาม
ค�าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ยกตัวอย่างเช่น 
เรือ่ง “สทิธผิูป่้วยกบัการคุม้ครองทางกฎหมาย” ซึง่ตามหลกั
กฎหมายหลาย ๆ ฉบับแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะรู้หรือ
ได้รับข่าวสารเพียงพอเพ่ือตัดสินใจยินยอมรับการรักษาของ
แพทย์ ดงัน้ัน สทิธทิีจ่ะรูข้องผูป่้วยจงึเป็นหน้าทีข่องแพทย์ทีจ่ะ
ต้องเปิดเผยข้อมลูให้ผูป่้วยเพือ่เคารพในสทิธขิองผูป่้วย เพราะ

สารจากนายกแพทยสมาคมฯ

หากเกิดข้อขัดแย้งในเร่ืองนี้อาจน�าไปสู่การฟ้องร้อง อันถือว่า
เป็นภาวะคกุคามต่อวงการแพทย์ ซึง่เช่ือได้ว่าไม่มผีูป่้วยคนไหน
ทีอ่ยากจะได้สทิธทิีจ่ะฟ้องร้อง แต่อยากได้สทิธทิีไ่ด้รบัการดแูล
รักษาที่ดีเท่านี้ก็เพียงพอ เพราะหากแพทย์รักษาผู้ป่วยอย่างมี
มาตรฐาน ปฏบิตัติามจรยิธรรมวชิาชพีแพทย์ ผูป่้วยกจ็ะศรัทธา
ในวิชาชีพแพทย์ 

ตลอดเวลา ๕๐ ปีที่ผ่านมาแพทยสภาได้ด�าเนินงาน  
สร้างการรบัรู้ในสงัคมแล้วว่าแพทยสภาได้ตัง้ใจปฏบิตังิานเพือ่
ประชาชน สร้างศรัทธาระหว่างแพทย์และประชาชนในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สร้างความเชื่อมั่นของกระบวนการ
รักษาโรค และใส่ใจในการสร้างการรู้เท่าทันของประชาชนต่อ
ผลการรักษา ซึ่งส�าคัญอย่างยิ่งและเป็นพื้นฐานส�าคัญของการ
ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และท่ีส�าคัญ คือ แพทยสภาได้สร้าง
ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู ้ป่วยและประชาชน 
เสมอมา 

ในฐานะนายกแพทยสมาคมฯ กระผมตั้งใจที่จะมุ่งมั่น
สร้างเสริมสวัสดิภาพและความมั่นคงในวิชาชีพแพทย์  
ช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์ให้อยู่ใน
กรอบแห่งจรรยาบรรณ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรทางการ
แพทย์ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนา
มาตรฐานการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขของ
ประชาชนทั้งประเทศ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึก 
วชิาชีพแพทย์ให้แก่แพทย์ในการช่วยเหลอืผูป่้วย อนัจะก่อให้
เกิดความเชื่อ ความศรัทธา และให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์กับผู้ป่วยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน โดยการด�าเนินงาน
ท่ีกล่าวมานั้นได้ขับเคลื่อนร่วมกับแพทยสภาเพ่ือให้พัฒนา
ไปในทางท่ีดีท้ังด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของ
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

แพทยสภำเป็นองค์กรท่ีผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมร่วมกันด�ำเนินงำน “ให้เป็นสภำวิชำชีพท่ีผดุงไว้ 

ซ่ึงควำมเป็นธรรม มุ่งเน้นกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและมำตรฐำนด้ำนสุขภำพของประชำชน”  

หำกย้อนกลับไปเมื่อ ๕๐ ปีก่อนกฎหมำยควบคุมกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมท่ีเกี่ยวกับกำรแพทย ์

ฉบับแรกในประเทศไทย คือ พระรำชบัญญัติกำรแพทย์พุทธศักรำช ๒๔๖๖ ซึ่งกฎหมำยฉบับนี้บัญญัติให้มีองค์กร

ควบคุมกำรประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวกับกำรแพทย์เรียกว่ำ “สภำกำรแพทย์”

แพทยสภาครบ ๕๐ ปี
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ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก โต๊ะข่าวแพทยสภา
เรื่องส�ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำ ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  เมษำยน  ๒๕๖๑

- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกและการเลือกต้ังกรรมการแพทยสภา  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

- รับรองข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยสมาชิกแพทยสภา พ.ศ. ....

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบแพทยสภาว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การคลัง พัสดุ และเรื่องต่าง ๆ ที่จ�าเป็น

- อนุมัติงบประมาณในจัดหาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศของแพทยสภา

- อนุมัติแต่งตั้งคณะท�างานเปิดซองสอบราคา/ตรวจรับผู้ด�าเนินการโครงการหมอชวนวิ่ง

- อนุมัติโครงการแพทยสภาพบสมาชิกใหม่ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพค เมืองทองธานี

- รับทราบประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถาน

พยาบาล” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

- คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภาเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นประจ�า พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร นายแพทย์โมลี 

วนิชสุวรรณ, กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ และกลุ่มอาจารย์แพทย์ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ

ด้านการศึกษา

• รับรองผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัดประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๓๙ คน

• รับรองผลการสอบขั้นตอนที่ ๓ (OSCE) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จ�านวน ๘๗๘ คน

- กรรมการแพทยสภาให้ความเห็นชอบตามที่นายกแพทยสภาเสนอให้รองเลขาธิการฯ ท�าหน้าที่รักษาการเลขาธิการแพทยสภาแทน โดยมี

อ�านาจตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการอาคารสภาวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการบริหารอาคารสภาวิชาชีพกระทรวง

สาธารณสุขตามที่เสนอ

- เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยสมาชิกแพทยสภา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับ (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวม ๘ ฉบับ  

และให้น�าลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

- รับทราบเรื่องการเปิดซองสอบราคาในการจัดหาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศของแพทยสภาของบริษัทที่เสนอ

ราคาต�่ากว่าโดยเฉลี่ย

- เห็นชอบการใช้ข้อมูลแพทย์ร่วมกันภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

- อนมุตัใิห้นายแพทย์อดลุย์ รตันวจิติราศลิป์ เป็นผูจ้ดัท�าโปรแกรมจบัคูแ่พทย์อาสากบัโรงพยาบาลทีต้่องการความช่วยเหลอืในนามแพทยสภา 

โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาด้านการแพทย์รีเจนเนอเรทีฟโดยด�าเนินการร่วมกับราชวิทยาลัย

- รับทราบรายช่ืออาจารย์แพทย์ ๑๘ คนและนิสิตนักศึกษา ๒๐ คนจากโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้รับโล่เกียรติคุณ 

ของแพทยสภาประจ�า พ.ศ. ๒๕๖๑

- อนุมัติรายชื่อผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภาและขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๑,๗๒๒ คน

ด้านการศึกษา

• รับทราบและรับรอง (ร่าง) ประกาศแพทยสภา เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องตามเกณฑ์ WFME (World Federation for Medical Education)

• รับทราบและรับรอง (ร่าง) เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประเมิน 

ทุก ๕ ปี)

• รับทราบและรับรอง (ร่าง) ประกาศแพทยสภา เรื่องข้อก�าหนดว่าด้วยการออกประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพื่อใช้จัดท�าเกณฑ์หลักสูตรกลางส�าหรับราชวิทยาลัย/วิทยาลัยและสมาคมต่าง ๆ

• รับรองผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๑ (สอบผ่าน ๒,๓๙๑ คน) และขั้นตอนที่ ๒ 

(สอบผ่าน ๒,๔๖๗ คน) ประจ�า พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ตามที่เสนอ

• อนุมัติหนังสืออนุมัติและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ (ชุดแรก) ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน อนุสาขา

จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (สาขาใหม่)

เรื่องส�ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤษภำคม  ๒๕๖๑
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๑. ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ แพทย์หญงิสมศร ีเผ่าสวสัดิ์ 

 ประธานคณะท�างาน

๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ 

 รองประธาน/ประธานฝ่ายหารายได้

๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี

 ประธานฝ่ายวิชาการ

๔. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช 

 ประธานฝ่ายทะเบียน

๕. นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช 

 ประธานฝ่ายนิทรรศการ

๖. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

 เหรัญญิก

๗. พลตร ีผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิฎาพล วฒันกูล

 กรรมการและเลขานุการ

๘. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น

 คณะท�างาน

๙. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรชีา วาณชิยเศรษฐกลุ 

 คณะท�างาน

๑๐. พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ

 คณะท�างาน

๑๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล

 คณะท�างาน

๑๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์

 คณะท�างาน

๑๓. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธ์

 คณะท�างาน

๑๔. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวนิชา ชื่นกองแก้ว

 คณะท�างาน

๑๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาต จิตต์เจริญ

 คณะท�างาน

๑๖. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงินศิารตัน์ โอภาสเกียรตคุิณ

 คณะท�างาน

๑๗. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ชัยสูตร 

 คณะท�างาน

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล 

 คณะท�างาน

๑๙. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 

 คณะท�างาน

๒๐. พลต�ารวจตรี นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ 

 คณะท�างาน

๒๑. พลตรี นายแพทย์สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา 

 คณะท�างาน

๒๒. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ 

 คณะท�างาน

๒๓. พันเอก นายแพทย์ปุญชกร ทิพยวงษ์ 

 คณะท�างาน

๒๔. นาวาอากาศเอก นายแพทย์เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ 

 คณะท�างาน

๒๕. พลเรือตรี นายแพทย์บรรเจิด วิภาสะวิทย์ 

 คณะท�างาน

๒๖. พลต�ารวจตรี นายแพทย์เกษม รัตนสุมาวงศ์ 

 คณะท�างาน

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 

เน่ืองจำกในเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ีเป็นวำระครบ ๕๐ ปีของกำรก่อต้ังแพทยสภำ 

คณะกรรมกำรบริหำรวำระ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ได้ก�ำหนดให้จัดประชุมวิชำกำรครบ ๕๐ ปีแพทยสภำ 

เป็นกิจกรรมหนึ่งในหลำยกิจกรรมที่จะจัดในโอกำสเฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปี โดยได้จัดตั้งคณะท�ำงำนจัดกำร

ประชุมวิชำกำรครบ ๕๐ ปีแพทยสภำ ดังมีรำยนำมต่อไปนี้

การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปีแพทยสภา
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
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๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐพล ตวงทอง 

 คณะท�างาน

๒๘. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ 

 คณะท�างาน

๒๙. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริไชย หงส์สงวนศรี 

 คณะท�างาน

๓๐. แพทย์หญิงวรัญญา สิทธิจรูญ 

 คณะท�างาน

๓๑. นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ 

 คณะท�างาน

๓๒. นางพลอยรัตน์ พวงชมภู 

 ผู้ช่วยเลขานุการ

๓๓. นางสาวสุธารส เกิดผลไพบูลย์ 

 ผู้ช่วยเลขานุการ

๓๔. นางสาวศุภธิดา เพ็งแจ้ง 

 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายวชิาการซึง่มศีาสตราจารย์ นายแพทย์

อมร ลีลารัศมแีละคณะได้จดัตารางวิชาการประกอบด้วยหวัข้อ

ทีน่่าสนใจมากมาย ทัง้ส�าหรบัแพทย์สาขาต่าง ๆ  แพทย์ประจ�าบ้าน 

และนักศึกษาแพทย์ในแต่ละวันที่ห้องประชุมใหญ่และห้อง

ประชุมย่อย ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากราชวิทยาลัยแพทย์

เฉพาะทางทุกราชวิทยาลัย เช่น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ  

ได ้จัดปฐมนิเทศแพทย์ประจ�าบ ้านอายุรศาสตร ์ป ี ที่  ๑  

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัย 

กมุารแพทย์ฯ ราชวทิยาลยัวสิญัญแีพทย์ฯ ราชวทิยาลยักายภาพ 

บ�าบดัฯ และราชวทิยาลยัอืน่ ๆ  ทัง้ ๑๔ ราชวทิยาลยัได้น�าเรือ่ง

ที่น่าสนใจของแต่ละสาขามาบรรยายในสองวันแรก

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ช่วงเช้าในพิธีเปิด 

การประชุมเริ่มด้วยการเดินพาเหรดโดยมีผู ้เชิญธง ๕๐ ปี

แพทยสภา น�าขบวนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ๒๒ คณะ พร้อม

ด้วยประธานราชวิทยาลัยแพทย์ ๑๔ ราชวิทยาลัยกับ  

ประธานวิทยาลัย ๒ วิทยาลัย ขึ้นน่ังเป็นเกียรติบนเวที  

เปิดประชมุและบรรยายพเิศษโดยท่านรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

สาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ป ิยะสกล  

สกลสตัยาทร กล่าวรายงานโดยนายกแพทยสภา ศาสตราจารย์ 

ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่สามของการ

ประชุม ได้จัดประชุมทั้งของฝ่ายประชาชนและฝ่ายแพทย์  

โดยจัดประชุมสมาชิกแพทยสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการของแพทยสภาในภาคเช้า 

ส่วนภาคบ่ายเป็นการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย  

เรื่องกฎหมายกับการแพทย์

ส�าหรบัห้องของประชาชน มปีระชาชนมาร่วมประชมุฟัง

การบรรยายประมาณ ๑,๕๐๐ คน ในภาคเช้าเป็นการบรรยาย

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้วยตนเอง 

ให้ประชาชนและ อสม. ได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการออกก�าลงักาย 

การกินอาหาร พิษภัยของบุหรี่ และการรณรงค์ “๓ ล้าน ๓ ปี 

เลกิบุหรีท่ัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชนั” เพือ่น�าไปให้ความรู ้แนะน�า

ประชาชนในท้องที่และคนในครอบครัว

ผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครบ ๕๐ ปีแพทยสภา 

ประกอบด้วยแพทย์ ๒,๙๔๕ คน (แพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์

ประจ�าบ้านต่อยอด ๑,๒๖๕ คน นักศึกษาแพทย์ ๗๖๕ คน) 

ประชาชนประมาณ ๑,๕๐๐ คนเศษ รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น

ประมาณ ๔,๖๐๐ คน

การประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและ

บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ๔๑ องค์กร ได้มีสินค้า OTOP มาแสดง

และจ�าหน่ายให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน ๒๒ ร้านด้วยกัน

ส�าหรับแพทย์ที่มาประชุมในครั้งนี้ได้รับคะแนน CME  

๕๐ หน่วยกิต เป็น ๒ เท่าของคะแนนปกติ คือ ๒๕ หน่วยกิต 

เนื่องจากเป็นวาระพิเศษฉลองครบ ๕๐ ปีของแพทยสภา

ในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบคุณทุกคน ตั้งแต่ท่าน

นายกแพทยสภา กรรมการแพทยสภาทุกคน โดยเฉพาะ 

ท่านคณบดี ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ ๑๔ แห่ง ประธาน

วิทยาลัย ๒ แห่งที่ให้ความร่วมมือ กรรมการจัดการประชุม

วชิาการและเจ้าหน้าท่ีทุกคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงศาสตราจารย์ 

นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองประธาน ศาสตราจารย์  

นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ประธานฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์กิฎาพล วัฒนกูล เลขานุการ ที่ได้

ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมรับผิดชอบภารกิจครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ 

ใส่ใจ และจริงใจ สมดังค�าขวัญของการประชุมวิชาการ 

ครั้งนี้ คือ “TRUST” จนงานประชุมครบ ๕๐ ปีแพทยสภา

ครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมาย
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เหรียญแบบแรก ได้อัญเชิญพระรูปพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านหลังมี

พระบรมนามาภิไธย ภปร และมีข้อความ ๕๐ ปี แพทยสภา 

พุทธศักราช ๒๕๑๑-๒๕๖๑ ที่ขอบเหรียญ โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรุณาธคุิณทีพ่ระองค์ได้ทรงประกอบ

พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานา เพ่ือให้ราษฎรกินดี อยู่ดี  

มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง ปราศจากโรค อกีทัง้ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึง่แพทยสภาเป็นองค์กรทีจ่ดัตัง้

ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

เหรียญแแบบที่สอง ได้อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระ- 

มหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ประทบัหนัข้าง 

ซึ่งไม่ใคร่ได้พบเห็นกันทั่วไป โดยส�าเนาจากงานจดหมายเหตุ

และพิพิธภัณฑ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในชุดฉลอง

พระองค์ครุยแพทย์ ส่วนด้านหลังเป็นพระนามาภิไธย และ

ข้อความ ๕๐ ปี แพทยสภา พุทธศักราช ๒๕๑๑-๒๕๖๑  

ท่ีขอบเหรียญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมร�าลึกในพระ-

กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อการพัฒนาการศึกษา

แพทย์ปัจจุบัน และการสาธารณสุขของประเทศไทยอย่าง 

อเนกอนันต์ 

เหรยีญทีร่ะลกึดงักล่าวจะเป็นของทีม่คีณุค่าทางจติใจ 

ให้น้อมน�าไปบูชาและเป็นเครื่องเตือนใจให้แพทย์และ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ประกอบกิจด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรมและซ่ือสัตย์ 

ต่อวิชาชีพ ทุ ่มเทการท�างาน ตามพระราชปณิธานและ 

พระปณิธานที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงกระท�าเป็นแบบอย่าง

เนื่องในวำระครบ ๕๐ ปีของแพทยสภำ ทำงแพทยสภำมีด�ำริจัดท�ำของท่ีระลึกโดยแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมกำรจัดท�ำของท่ีระลึก ซึ่งคณะอนุกรรมกำรฯ ได้เรียนเชิญท่ำนสวัสดิ์ โชติพำนิช  

อดีตประธำนศำลฎีกำ เป็นที่ปรึกษำกำรจัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกและมีมติที่จะจัดท�ำเหรียญที่ระลึก ๒ แบบ

เหรียญที่ระลึกเนื่องในวาระครบ 

๕๐ ปีแพทยสภา

ด้ำนหน้ำ ด้ำนหน้ำด้ำนหลัง ด้ำนหลัง

แบบเหรียญที่ระลึก ๕๐ ปี แพทยสภา
พุทธศักราช ๒๕๖๑

แบบเหรียญที่ระลึก ๕๐ ปี แพทยสภา
พุทธศักราช ๒๕๖๑
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กิจกรรม ๕๐ ปีแพทยสภา

งานครบ ๕๐ ปีแพทยสภา

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องสยาม-
มกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ�า พ.ศ. 
๒๕๖๑ จ�านวน ๓ คน ได้แก่

กลุ่มผู้บริหาร 
นพ.โมล ีวนชิสวุรรณ (ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสมทุรสาคร)
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ (แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลวิชัยยุทธ)
กลุ่มอาจารย์แพทย์
รศ. พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ (แพทย์ประจ�าคณะแพทย-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ซึ่งแพทย์ดีเด่นแพทยสภานั้นคณะกรรมการแพทยสภา 

จะคัดเลือกแพทย์ดีเด่นของแพทยสภาเป็นประจ�าทุก ๆ ๒ ปีเพื่อ
ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้สาธารณชนได้รับทราบถึง 
การท�างานของแพทย์ทีป่ฏบิติัดเีด่นด้านการครองตน ครองคน และ

ครองงาน โดยในปีนี้คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของ
แพทยสภา ซึ่งมี ศ. นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ ประธานอนุกรรมการฯ 
ได้พิจารณาสรรหาแพทย์ดีเด่นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
ราชวิทยาลัย และสมาคมชมรมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพด้านการ
แพทย์ ประมาณ ๑,๑๒๐ แห่ง ในจ�านวนนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้
แบ่งกลุ่มรายชื่อบุคคลที่เสนอแพทย์ดีเด่นมายังแพทยสภา ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล อาจารย์แพทย์ โรงเรียนแพทย์  
ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป คณะอนุกรรมการฯ จะเดินทางไปสัมภาษณ์ 
รวบรวมข้อมูลและเยีย่มชมสถานท่ีปฏบิตังิานจรงิของแพทย์ท่ีได้รบั
การคัดเลือก 

โดยแพทย์ดีเด่นแพทยสภาประจ�า พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับ 
คัดเลือกนั้นมีจุดเด่นด้านการครองตน ครองคน และครองงาน  
มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเจตคติที่เป็นตัวอย่างแก่แพทย์ 
คนอื่นได้ดี สมควรที่จะได้รับการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ
ให้เป็นแพทย์ดีเด่นของแพทยสภาประจ�า พ.ศ. ๒๕๖๑

แพทยสภำถือฤกษ์ดีจัดงำนวันสถำปนำแพทยสภำครบ ๕๐ ปีในวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ โดยจัดงำนเชิดชู

เกยีรตแิพทย์ท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีด ีได้แก่ แพทย์ดเีด่นแพทยสภำ ซึง่สมำชิกแพทยสภำมทีัง้หมด ๕๐,๐๐๐ 

กว่ำคน มีผู้รับรำงวัลทั้งหมด ๓ คน และแพทย์ต้นแบบท่ีคัดเลือกจำกผู้ท่ีมีผลงำนในระดับประเทศและ 

ต่ำงประเทศอย่ำงโดดเด่น ซึ่งมีผู้ได้รับกำรคัดเลือก ๒๕ คน 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ แพทย์ที่ได้รับการสรรหาต้องเป็น
สมาชิกแพทยสภาและยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ 
ไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมของแพทยสภา เคยประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมด้านการแพทย์มาไม่น้อยกว่า ๓ ปีและมีความสามารถในเชิง
วิชาการ บริหาร วิจัย นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรมหรือมีความกล้าหาญ 
เสียสละความสุขของตนให้ผู้อื่น โดยมีความโดดเด่นในด้านนั้น ๆ เป็นที่
ยอมรบัอย่างกว้างขวาง สมควรเป็นแบบอย่างให้แก่แพทย์ในการท�างาน
ให้มีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์และประชาชนทั่วไป แพทย์
ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องไม่เป็นกรรมการแพทยสภาหรือคณะ
อนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภาและต้องไม่เคยรับ
รางวัลใด ๆ ชองแพทยสภามาก่อน 

คณะอนกุรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา ได้ด�าเนนิการ
สรรหาบคุคลผูส้มควรได้รบัการยกย่องเป็นแพทย์ต้นแบบจากหน่วยงาน
และองค์กรทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และน�าเสนอคณะกรรมการแพทยสภา
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  
มีมติเห็นชอบและให้ประกาศรายนามแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา 
จ�านวน ๒๕ คน ดังรายนามต่อไปนี้

๑. นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๔. นายแพทย์ค�านวณ อึ้งชูศักดิ์
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์
๗. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชวลิต อ่องจริต

๘. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประมวล วีรุตมเสน
๙. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
๑๑. พลเรือตรี นายแพทย์ปิโยรส ปรียานนท์
๑๒. พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
๑๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ
๑๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
๑๕. แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์
๑๖. พันโท นายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน
๑๗. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
๑๘. ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ แพทย์หญงิภทัรพร อศิรางกรู ณ อยุธยา
๑๙. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
๒๐. นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์
๒๑. พลตรี นายแพทย์สยม น�้าฟ้า
๒๒. นายแพทย์เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์
๒๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
๒๔. นายแพทย์สุนทร อันตรเสน
๒๕. แพทย์หญิงอมรา มลิลา
นับเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภาเป็นอย่างยิ่ง สมาชิก

แพทยสภาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ดีเด่นแพทยสภาและ
แพทย์ต้นแบบนี้เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น
อย่างยิ่ง กอรปกับในวาระนี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษที่แพทยสภามีอายุ
ครบ ๕๐ ปี จึงเป็นกิจกรรมที่แพทยสภาภูมิใจและถือเป็นนโยบาย 
ที่จะให้คนดีคนเก่งได้รับการบันทึกและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ในวันเดียวกัน ๑๐.๓๐ น. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขำ ที่ปรึกษำแพทยสภำ เป็นประธำนในพิธีมอบ

รำงวลัและเชิดชูเกยีรตแิพทย์ต้นแบบแพทยสภำในโอกำสครบ ๕๐ ปีแพทยสภำ คณะกรรมกำรแพทยสภำได้เสนอให้สรรหำ

แพทย์ต้นแบบ (Outstanding Achievement Doctor) ให้แก่แพทย์ที่ท�ำดีและโดดเด่นในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้รำงวัลและ

ชมเชยแพทย์ขณะที่แพทย์นั้นยังมีชีวิตอยู่และเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป

พิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 
ในโอกาสครบ ๕๐ ปีแพทยสภา

กิจกรรม ๕๐ ปีแพทยสภา
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เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สยามมกฎุราชกมุาร อาคารเฉลมิพระบารม ี๕๐ ปี ซอยศนูย์วจิยั ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ศ. ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา นายก
แพทยสภา เป็นประธานในพธิมีอบโล่และรางวลัแก่ผูช้นะการประกวด
สารคดีเรื่องเล่าทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” ประเภทประชาชน
ทั่วไป จ�านวน ๗ รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ได้รับโล่จากแพทยสภาพร้อมเงินสด 
๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่  เรื่อง “แด่...ดอกไม้หอม” โดย เพ็ญรุ่ง ฮอมมะ

รางวลัรองชนะเลศิ ๑ รางวลั ได้รับโล่จากแพทยสภาพร้อมเงนิสด 
๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เรื่อง “เด็กดื้อในโหลดอง” โดย ธีร หนูทอง

รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากแพทยสภาพร้อม
เงินสด ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่

๑. เร่ือง “กลับมาใช้ชวิีตได้ดงัใจปรารถนา” โดย บญุศกัด์ิ ปัญจสนุทร
๒. เรื่อง “แพทย์ผ่าตัดสมองผู้สร้างปาฏิหาริย์ในโรงพยาบาล

รัฐ” โดย วัชราภรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์
๓. เรื่อง “เมื่อฉันปัสสาวะเล็ด” โดย สุพร นราพิชญ์
๔. เรื่อง “เมื่อลูกเป็นโรคเอสแอลอี” โดย อรุณ เวชสุวรรณ
๕. เรื่อง “สุข-ทุกข์ ขณะ” โดย จักรกริช จิรวัฒน์เสรี
ประเภทแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จ�านวน ๘ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ได้รับโล่จากแพทยสภาพร้อมเงินสด 

๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เรือ่ง “นกัโทษประหาร” โดย พ.ต.ท. นพ.กฤติชาติ 
ก�าจรปรีชา

รางวลัรองชนะเลศิ ๑ รางวลั ได้รับโล่จากแพทยสภาพร้อมเงนิสด 
๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เรือ่ง “ขอบคณุทีย่งัหายใจ” โดย จฑุามาศ เศารยะ

รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากแพทยสภาพร้อม

แพทยสภาจัดพิธีมอบรางวัลผลการประกวดงานเขียน
เรื่องเล่าทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” ปีที่ ๓

เงินสด ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่
๑. เรื่อง “ด้วยแรงแห่งรัก” โดย พ.ต.ท.หญิง วาริณี บันธสิทธิ์
๒. เรื่อง “หมอ หนูไม่เอานะ” โดย นพ.มูหาหมัดอาลี กระโด
๓. เรื่อง “หมอเอก” โดย ภก.กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร
๔. เรื่อง “หมออย่าทิ้งหนู” โดย นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
๕. เรื่อง “อาอี้มีมะนาว” โดย นพ.สุเมธ สุพละเศร
รางวัลก�าลังใจ ๑ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากแพทยสภาพร้อม

เงินสด ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ เรื่อง “เสียงเพรียกจากพงไพร” โดย 
พญ.ศรัณยา ศรีวราสาสน์ 

ทัง้นี ้แพทยสภาได้จดัโครงการประกวดงานเขยีนประเภทเรือ่งเล่า
ทางการแพทย์ ๓ โครงการคอื “หมอในดวงใจ ครัง้ท่ี ๑”, “รกันะจงึบอก  
ครัง้ที ่ ๒” และ “รกันะจงึบอกครัง้ที ่ ๓” เพื่อสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับ 
การแพทย์ เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกบัแพทย์ให้มากขึน้ 
อันจะน�าไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์และประชาชน
เป็นการสร้างความเชือ่ม่ันและศรทัธาระหว่างบคุลากรทางการแพทย์และ
ผูป่้วย และทีส่�าคัญเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสส่ือสารประสบการณ์ อารมณ์ 
ความรูส้กึและเรือ่งราวต่าง ๆ เกีย่วกบัการดแูลรกัษาทางการแพทย์ผ่าน
เร่ืองเล่าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ เสรมิสร้างภาพลกัษณ์การท�างาน 
ของแพทย์ที่ดีและเผยแพร่เรื่องเล่าทางการแพทย์สู่ระดับชาติ เพื่อได้
ทราบความรู้สึกของแพทย์และประชาชนที่มีต่อแพทย์ในปัจจุบัน เพื่อ 
ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นก�าลังใจให้แพทย์ที่ดี นอกจากน้ีได้พิมพ ์
รวมเล่มผลงานของผู้ชนะการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าทางการแพทย์ 
“รักนะจึงบอก” ประจ�าปี ๒๕๖๑ เผยแพร่ในสถาบันการศึกษาทางการ
แพทย์และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรม ๕๐ ปีแพทยสภา



www.hossr.com
kijsupoj@suvarnabhumirath.com

โรงพยาบาลที่จองเพื่อขอศึกษาและใช้งานจะได้รับการติดต่อกลับ
พร้อมรับสิทธิ์ 4G และอีเมลเพื่อการศึกษาและการแพทย์แบบให้เปล่าหรืออัตราพิเศษ

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

(พื้นที่โฆษณา)

เรียน สมาชิกแพทยสภาทุกคน
หากสมาชิกแพทยสภาคนใดประสงค์รับข่าวสารหมายเหตุแพทยสภาในรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์กรุณาแจ้ง e-mail address ของท่านมายัง prtmc.tmc@gmail.com โดย
แพทยสภาจะจัดส่งหมายเหตุแพทยสภาให้ท่านทาง 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 

โปรแกรมนี้บริจาคให้เป็นทุนการศึกษาและ R&D แก่บุคลากรทางการแพทย์แบบให้เปล่า












