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หมายเหตุแพทยสภา

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันเดือนปีผ่านผันนั้นเหลือเชื่อ
น�้ำค้างวะวับวามยามรุ่งราง
เป็นวันที่ปีใหม่ได้มาถึง
ผ่านฤดู ผ่านห้วงหาว ผ่านดาวเดือน
ไม่มีใครอาจหยุดฉุดรั้งไว้
แม้ลาภยศสรรเสริญเพลินดวงมาน
เวลาจึงล�้ำค่าคณานับ
ให้ได้ใช้ชีวาน่ารื่นรมย์
ให้พูดคิดท�ำดีมีประโยชน์
ให้สร้างรักสร้างเมตตาปรานีไทย
ขอขอบคุณทุกคนที่มีความรัก
โปรดอวยพรให้ท่านสุขในทุกยาม

ตะวันเรื่อแสงงามยามฟ้าสาง
แดดจางจางสาดมาชายคาเรือน
เป็นวันซึ่งสมมุติไว้ให้เสมือน
เวลาเคลื่อนเลื่อนไปตามวัยวาร
อันเกิดแก่เจ็บตายในสังขาร
ก็ผันผ่านไม่อาจรั้งยั้งไว้ชม
แบ่งปันกับมนุษย์สุดเหมาะสม
ให้สังคมชื่นชมได้สมใจ
ให้ละโกรธซื่อตรงไม่หลงใหล
ให้สุมไฟแห่งความดีนี้ลุกลาม
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ไกรในโลกสาม
สมหวังตามที่ใฝ่ฝันทุกวันเทอญ

ด้วยความรักและปรารถนาดี
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
บก.หมายเหตุแพทยสภา
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บรรณาธิการแถลง

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

สวัสดีปีใหม่กับวัยวารที่ผ่านไปของหมอสูติฯ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (chanwalee@
srisukho.com)
พ.ศ. ๒๕๒๗ ผูเ้ ขียนเป็นแพทย์ประจ�าบ้านสูต-ิ นรีเวช โรงพยาบาลศิรริ าช ตอนนัน้ แพทย์
พยาบาลส่วนใหญ่กลัวไวรัสตับอักเสบบีมาก คนไข้เป็นโรคนี้ต้องคลอดห้องติดเชื้อ ปีต่อมา
เริ่มมีคนไข้โรคเอดส์มารักษา ต่อจากนั้นไม่มีใครกลัวตับอักเสบบีกันเลย กลัวโรคเอดส์แทน
พ.ศ. ๒๕๒๘ มีอลั ตราซาวนด์ใช้ตรวจการตัง้ ครรภ์และโรคทางสูต-ิ นรีเวช หนึง่ ปีหลังจากนัน้
การตรวจภายในใหญ่ที่ท�าโดยหัวหน้าภาคฯ เพื่อตัดสินการผ่าตัดหายไป หมดยุคสมัยของการเจาะเข้า cul de sac ผ่าน
ช่องคลอดกรณีท้องนอกมดลูก, ฉีดสีเข้ามดลูกเอกซเรย์ตรวจหาครรภ์ไข่ปลาอุก, เอกซเรย์ครรภ์แฝด
พ.ศ. ๒๕๓๐ คนไทยมีอัตราเกิดร้อยละ ๒-๓ คลอดตามธรรมชาติร้อยละ ๗๕-๘๐ สูติแพทย์ยังขาดแคลน การรับ
ฝากคลอดพิเศษในโรงพยาบาลรัฐถือเป็นเรือ่ งปกติ หมอทัว่ ไปผ่าตัดคลอดได้ ยังมีคนคลอดกับหมอต�าแย มะเร็งปากมดลูก
เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของหญิงไทย ปีนี้ได้จัดตั้งวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (เปลี่ยนเป็นราชวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖) เด็กหลอดแก้วคนแรกของไทยได้ก�าเนิดที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๔ กรมอนามัยสนับสนุนโครงการสายสัมพันธ์แม่ลูกผ่านบันไดสิบขั้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประสบความ
ส�าเร็จมาถึงปัจจุบัน ขณะอัตราผ่าคลอดทะยานขึ้นเรื่อย ๆ จนชนร้อยละ ๔๐-๕๐ และยังไม่หยุด
พ.ศ. ๒๕๓๘ คดีฟ้องร้องมารดาและลูกตายจากการคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง สู้คดีนาน ๑๙ ปี ศาลฎีกา
สั่งจ่าย ๘.๓ ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี คดีนี้ท�าให้เฝ้าคลอดอย่างระมัดระวังมากขึ้น
พ.ศ. ๒๕๔๐ นิยมผ่าตัดส่องกล้องทางสูต-ิ นรีเวช นิยมรับบริการเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์ เช่น ท�าเด็กหลอดแก้ว
อุ้มบุญ จนสถานพยาบาลบางแห่งท�าเป็นธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�าเนิด สปสช. มี ม. ๔๑ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นส�าหรับผู้ได้รับความเสียหายจากบริการ พบว่า
คดีเกี่ยวกับการคลอดสูงสุด ตั้งแต่ปีนี้การฟ้องร้องคดีทางการแพทย์ในศาลสูงขึ้นอย่างเห็นชัด จากปีละไม่ถึง ๑๐ คดี
มาเป็น ๒๐-๓๐ คดี โดย ๑/๓ ของคดีเป็นคนไข้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก ม. ๔๑ มาก่อน
พ.ศ. ๒๕๕๐ สูติ-นรีแพทย์เรียนต่ออนุสาขามากขึ้น การคลอดและการผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชนลดลงฮวบฮาบ
จ�านวนผูป้ ว่ ยส่งต่อเข้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากขึน้ ส่วนหนึง่ เป็นผลกระทบจากคดีทเี่ กิดขึน้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ ได้ดา� เนินคดีทางแพ่งต่อกระทรวงสาธารณสุขและด�าเนินคดีทางอาญาต่อแพทย์ผรู้ กั ษาผูป้ ว่ ยโดยตรง
พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน การประกันวิชาชีพแพทย์แพร่หลายโดยเฉพาะภาคเอกชน มีความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
สื่อมีอิทธิพลสูง รัฐสนับสนุนการผลิตหมอเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นผู้ป่วยเขียนพินัยกรรม
ปฏิเสธการรักษาหรือ Living will มากขึ้น ในภาครัฐขาดแคลนแพทย์ที่ถูกฟ้องร้องสูงและงานหนัก (เช่น สูติแพทย์
ศัลยแพทย์) ผลิตแพทย์ใหม่ปีละประมาณ ๒,๕๐๐ คน ลาออกปีละ ๙๐๐ คน
ปีใหม่มาถึงแล้ว...ท�าอย่างไรแพทย์เราจึงจะมีความสุขท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับคนไข้ที่สูงขึ้น
เรื่อย ๆ ….งานประกวดเรื่องเล่าของแพทยสภาที่ผ่านมาสรุปได้ว่า แพทย์ที่คนไข้รักและศรัทธาคือคนที่เอาใจเขามาใส่
ใจเรา ส่วนงานวิจัยพบว่า แพทย์ที่มีความสุข คือ แพทย์ที่มีสุขภาพดี ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ ไม่มีหนี้ มีเงินออม
โดยจ�านวนเงินไม่ได้เป็นสัดส่วนกับความสุข ทุกรายมีศรัทธา มีเป้าหมายในชีวติ รักในวิชาชีพ และมีความเชือ่ ทางศาสนา
เช่น ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว
ขอให้แพทย์ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้และทุกปีตลอดไป

ด้วยความรักและปรารถนาดี
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (chanwalee@srisukho.com)
บก.หมายเหตุแพทยสภา
อนึ่ง บก. ขอเรียนว่าหมายเหตุแพทยสภาปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ หน้า ๔ ซึ่งมีรูปประกอบที่มีลายน�้าของ Shutter
stock นั้นได้ผ่านการซื้อลิขสิทธิ์ของโรงพิมพ์แล้ว แต่โรงพิมพ์ได้น�าภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาลง กองบรรณาธิการ
หมายเหตุแพทยสภาขอบพระคุณสมาชิกแพทยสภาที่ช่วยตรวจสอบ
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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

สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๑ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอภิบาล
ให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา
ทุกประการ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เนือ่ งในศุภมงคลสมัยขึน้ ปีใหม่นี้ ผมขออาราธนาคุณสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ า่ นสมาชิกแพทยสภาศรัทธา
และนับถือ ขอได้โปรดคุม้ ครองดูแลให้ทา่ นสมาชิกและครอบครัวประสบแต่สงิ่ ดีงาม ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
และภยันตรายทั้งปวง บรรลุความส�ำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม สิ่งใดที่เป็นกุศลและมุ่งหวัง ขอให้ได้สิ่งนั้น
ทุกประการ
ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายกแพทยสภา
เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพสักการะ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะกรรมการและสมาชิกแพทยสภา
ทุกคน ประสบความสุขสวัสดี มีความเจริญรุ่งเรือง ถึงพร้อมด้วยก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังสติปัญญา เพื่อ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการรักษามาตรฐานแห่งวิชาชีพ น�ำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชนสืบไป
นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เนือ่ งในวาระดิถขี นึ้ ปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย
ได้โปรดอภิบาลให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูลผลในสิ่งที่ดีงาม
จะท�ำงานสิ่งใดก็ส�ำเร็จราบรื่น ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และด�ำเนินชีวิตตามแนวพระราชด�ำริ เพื่อ
ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้สถิตสถาพรตลอดไป
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย
ความลับของการรักษาคนไข้นั้น คือ “ความรักคนไข้”
สุขกายและสบายใจตลอดปี ๒๕๖๑ ครับ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมาชิกแพทยสภาทุกคนเคารพนับถือ เดชะพระบารมี
อันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร โปรดดลบันดาลประทานพร
ให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ คิดหวังสิ่งใด ขอให้ส�ำเร็จลุล่วงตามที่ปรารถนาทุกประการ
พลโท สาโรช เขียวขจี
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
หมายเหตุแพทยสภา
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สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ท่านสมาชิกแพทยสภาและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่
การงาน ตลอดจนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยและภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง ตลอดทั้งปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ด้วยเทอญ
พลเรือโท สมคิด ทิมสาด
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ กรมแพทย์ทหารอากาศมุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์ยุทธการและบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนมีความสงบสุข ปลอดภัย และพร้อมให้การสนับสนุนแพทยสภา
ต่อไป
พลอากาศโท นิรันดร พิเดช
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดคุ้มครอง
และดลบันดาลให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีพลังกาย
พลังใจที่จะท�ำประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนสังคมไทยอย่างสืบเนื่องต่อไป
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธารา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในวาระดิถขี นึ้ ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอมวลสมาชิกแพทยสภาทุกคนร่วมจิตร่วมใจสืบสานพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพของสังคมไทยสืบต่อไป
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ กระผมของอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกทีท่ กุ คนเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ทา่ นและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสขุ ภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ อุดมไปด้วยจตุรพิธพรชัย ส�ำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านมุ่งหวังไว้ทุกประการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีปใี หม่ ๒๕๖๑ แก่สมาชิกแพทยสภาทุกคน ขออาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายได้โปรดอ�ำนวยอวยพร
ให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุแพทยสภา
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สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
ปีใหม่ย่างเข้ามาพาสดใส จิตใจเบิกบานคิดการใด ๆ ที่ดีงามให้สมประสงค์ สุขภาพกายใจจิตดีดังหวัง
ไม่พะวง ไม่มีภัยอันตรายมาผจญทั้งครอบครัว
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ขออวยพรให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ ๒๕๖๑ และตลอดไป
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศุภฤกษ์ดถิ ขี นึ้ ปีใหม่นผี้ มขออาราธนาคุณพระธาตุดอยสุเทพและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย จงดลบันดาลให้สมาชิก
แพทยสภาและครอบครัวประสบแต่ความสุข สมบูรณ์ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เจริญต่อไปไม่หยุดยั้ง” ครับ ขอให้ปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้เป็นปีที่ดีส�ำหรับเพื่อน/พี่/น้องแพทย์
ทุก ๆ คนครับ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบารมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ า่ นนับถือและบารมีองค์พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชจงดลบันดาลให้
ท่านประสบสุข มีโชคชัยทุกประการ
นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
คณบดีส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในวาระดิถีขึ้น ปีใหม่ ๒๕๖๑ ผมขอส่ ง ความปรารถนาดี แด่ ส มาชิ ก แพทยสภาทุ ก คน ขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลประทานพรให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนประสบแต่ความสุข
ความเจริญ สุขกาย ใจ เจริญก้าวหน้า ปลอดภัย และโชคดีตลอดไป
ดอกเตอร์ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้ง
พระบารมีของสมเด็จพระบรมราชชนก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สมาชิกแพทยสภาทุกคน พร้อมทั้ง
ครอบครัว จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความส�ำเร็จ
ในสิ่งที่ดีงามสมปรารถนาทุกประการ ตลอดปีใหม่นี้ครับ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเหตุแพทยสภา
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สารจากนายกแพทยสภา

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ
ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะเริ่มเข้าสู่ปีที่แพทยสภามีอายุ ๕๐ ปี วงการแพทย์และ
การสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้นในหลากหลายประเทศ
ทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ประเทศไทยก�าลังจะเข้าสู่ประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ (Aged
Society : สังคมที่อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของประชากรอายุเกิน ๖๐ ปี หรืออย่างน้อยร้อยละ ๑๔ ของประชากร
อายุเกิน ๖๕ ปี) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และรัฐบาลไทยมีแนวโน้มจะมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีบุตร
เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนประชากรวัยท�างานในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุประชากรไทย
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นนี้จะส่งผลโดยตรงต่อระบบการให้บริการด้านสุขภาพและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์
และพยาบาล
สิ่งที่คู่ขนานกับไปกับการเปลี่ยนแปลงของวงการแพทย์
และการสาธารณสุขของประเทศคือการปรับปรุงการด�าเนินการ
ของแพทยสภา ซึ่ ง ได้ น� า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินการและการประชุม
มากขึน้ รวมทัง้ มีแผนงานสร้างฐานข้อมูลกลางของสมาชิกแพทยสภา
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง ในขณะเดียวกันแพทยสภา
มีโครงการที่จะสื่อให้สังคมได้เข้าใจลักษณะการปฏิบัติงานของ
แพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพและการบริบาลผู้ป่วยภายใต้
สถานการณ์ที่การจัดสรรทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ให้แพทย์และ
สถานพยาบาลไม่สามารถด�าเนินการได้ตามที่ควรเป็น การเปิด
ช่องทางและโอกาสให้สมาชิกแพทยสภาสามารถให้ข้อเสนอแนะ
ในการด�าเนินการของแพทยสภา การปรับปรุงการด�าเนินการของ
แพทยสภาเหล่านีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดช่องว่างระหว่างแพทยสภา
กับแพทย์และสังคม เสริมสร้างความไว้วางใจของสังคมต่อแพทย์
ทีม่ จี รรยาบรรณแห่งวิชาชีพ กิจกรรมหลากหลายประเภททีแ่ พทยสภา
จะจัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในวาระที่แพทยสภามีอายุ ๕๐ ปี
จะสร้ า งความชั ด เจนและ
ส่งเสริมให้บรรลุวตั ถุประสงค์
เหล่านี้
เนื่ อ งในโอกาสที่ ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าลังจะสิน้ สุดลง
และปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าลัง
จะเริ่มต้นนี้น่าจะเป็นช่วง
เวลาที่ ดี ที่ จ ะได้ ท บทวน
การปฏิ บั ติ ง านและการ
ด�ารงชีวติ ทีผ่ า่ นมา ปณิธาน
ที่ เ คยปฏิ ญ าณไว้ เ มื่ อ ครั้ ง
จบการศึ ก ษาและเข้ า รั บ
พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญ ญ า
แพทยศาสตรบัณฑิต ส่วน

แพทยสภาก็ตั้งใจที่จะทบทวนการด�าเนินการที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน
เพือ่ ปรับปรุงการด�าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
แพทยสภาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ และพัฒนาให้การด�าเนินการสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ และการบริบาล
ผู้ป่วย
ในนามของแพทยสภา ขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงอ�านวยพรให้ท่าน
ประสบความส�าเร็จตามค�าปฏิญาณที่ให้ไว้ มีความเจริญก้าวหน้า
ในอาชีพการงานและมีชีวิตครอบครัวที่เต็มเปียมไปด้วยความสุข
ความอบอุ่นตลอดไป
“ขอใหถือประโยชนสวนตน เปนที่สอง
ประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพยและเกียรติยศ จะตกแกทานเอง
ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไว ใหบริสุทธิ์”
และขอให้ ทุ ก คนปฏิ บั ติ ต ามพระราโชวาทของสมเด็ จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
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สารจากเลขาธิการแพทยสภา

นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์

ทบทวนสิ่งที่ท�ำ น�ำสิ่งดี ๆ
ให้ประจักษ์ ในปี ๒๕๖๑

หมายเหตุแพทยสภาฉบับนีเ้ ป็นช่วงเวลาต้นปีงบประมาณใหม่ปี ๒๕๖๑ คาบเกีย่ วกับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ตามปฏิทินสากล จึงเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่หรือ
เริ่มต้นปีใหม่ก็ตาม ท่านที่มีต�ำแหน่งราชการอาจได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายต�ำแหน่งใหม่ ท่านที่เกษียณอายุราชการ
ได้เริ่มต้นชีวิตข้าราชการบ�ำนาญที่ได้ท�ำในสิ่งที่ชอบที่เป็นประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ ตามอัธยาศัย ท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานต่าง ๆ ก็ ได้ท�ำหน้าที่มาครบวาระ ๑ ปี หรือเกือบจะ ๑ ปี ทั้งหลายทั้งปวงในช่วงเวลานี้จะเป็นการทบทวนเรื่องราว
ต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาว่าผลงานเป็นอย่างไร เกิดมรรคผล เกิดปัญหาอุปสรรคใดบ้างที่ท�ำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ทีต่ งั้ ไว้ และจะท�ำอะไรต่อไปในปีนใี้ ห้ผลงานเป็นประจักษ์ จึงเป็นทีม่ าของหัวข้อ “ทบทวนสิง่ ทีท่ ำ� น�ำสิง่ ดี ๆ ให้ประจักษ์ในปี ๒๕๖๑”
ในฐานะที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่เลขาธิการ
แพทยสภาซึง่ รับผิดชอบงานด้านธุรการ ทรัพย์สนิ และบุคลากรของ
แพทยสภา หรื อ การด� ำ เนิ น การตามมติ ข องคณะกรรมการ
แพทยสภาในเรื่องต่าง ๆ จึงขอทบทวนสิ่งที่ได้ด�ำเนินการมาและ
สิ่งที่จะด�ำเนินการต่อไปในปีงบประมาณใหม่นี้ ด้วยนโยบายของ
คณะกรรมการแพทยสภาในวาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เห็นความส�ำคัญ
ของการสื่อสารเพื่อลดช่องว่างระหว่างวิชาชีพแพทย์กับประชาชน
ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในช่องทางต่าง ๆ การด�ำเนินการ
ด้านเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรมให้รวดเร็วและเป็นธรรม หลักสูตร
การศึกษาทางการแพทย์ทงั้ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าให้การผลิต
แพทย์ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของสังคม ให้น�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานส�ำหรับ
การประชุมต่าง ๆ เพือ่ ให้ขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้อง และปลอดภัย การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ ป รั บ มาใช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด ้ ว ยอี เ มลหรื อ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วารสารต่าง ๆ ได้แก่ หมายเหตุแพทยสภา
เล่มนีก้ ไ็ ด้ทำ� เป็น E Magazine นอกจากประสิทธิภาพของการติดต่อ
สื่ อ สารที่ ดี ขึ้ น แล้ ว ยั ง ช่ ว ยรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการลดการใช้
กระดาษ ลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ในด้านกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ได้เสนอแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กฎหมายที่ส�ำคัญก�ำลังเสนอขอแก้ไข
ได้แก่ (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่
...) พ.ศ. ..... (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. .....
ส�ำหรับการด�ำเนินการในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีที่มีวาระพิเศษ
คือ วันที่ ๙ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาแพทยสภาตาม

พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ครบ ๕๐ ปี จึงก�ำหนด
จัดกิจกรรมในวาระพิเศษดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
อ�ำนวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้
โครงการหรือกิจกรรมที่จะจัด ได้แก่ การประชุมวิชาการระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค
เมืองทองธานี การประชุมในวันคล้ายวันสถาปนาแพทยสภาวันที่ ๙
ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการหมอชวนวิ่ง ซึ่งเชิญชวนบุคลากรด้าน
สุ ข ภาพร่ ว มกั น ชวนประชาชนวิ่ ง ออกก� ำ ลั ง กายทั่ ว ประเทศ
ทุกจังหวัด โครงการคัดเลือกแพทย์ดีเด่น โครงการคัดเลือกแพทย์
ต้นแบบ โครงการสร้างหอประวัตศิ าสตร์ โครงการสร้างหอเกียรติยศ
ส�ำหรับผู้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์ไทย โครงการประกวด
บทความเรื่อง “รักนะจึงบอก” รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
นอกจากนี้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด สรรงบประมาณ
ก่ อ สร้ า งอาคารสภาวิ ช าชี พ ๑๔ ชั้ น ให้ เ ป็ น อาคารส� ำ นั ก งาน
แพทยสภา รวมทั้งสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่าง ๆ ก�ำหนดแล้วเสร็จ
และส่งมอบได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยจะเปิดใช้ส�ำนักงานได้
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ซึง่ จะทันส�ำหรับการจัดกิจกรรมงาน ๕๐ ปี
แพทยสภา
สุดท้ายนี้เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลวันขึ้นปีใหม่
๒๕๖๑ ขออ�ำนาจแห่งบุญบารมีที่ทุกคนได้สร้างมา จงน้อมน�ำ
ให้ทา่ นและครอบครัวมีสขุ ภาพแข็งแรง มีความสุข มีความพร้อม
และมี โ อกาสที่ จ ะได้ ท� ำ ในสิ่ ง ที่ จ ะก่ อ ประโยชน์ ทั้ ง ต่ อ ตนเอง
ครอบครัว หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ ให้มีความเจริญ
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา

ศ. เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

การเปลี่ยนแปลงในการท�ำงานของแพทย์
ในระยะสี่สิบปีที่ผ่านมาสังคมไทยเปลี่ยนแปลง ความไว้ใจแพทย์และวิทยาศาสตร์ลดลง ประชาชน
ให้ความสนใจเรือ่ งความผิดพลาดหรือผลข้างเคียงจากการรักษาพยาบาลมากขึน้ ชอบมองเรือ่ ง
ในแง่ร้ายมากกว่ามองในแง่ดี น�ำความไม่พอใจจากการรักษาพยาบาลไปร้องเรียนสู่ศาลมากขึ้น
ประชาชนมี ค วามคาดหวั ง สู ง ว่ า การรั ก ษาพยาบาลต้ อ ง
ได้ผลดีทุกราย ถ้าผลไม่ดีก็คิดว่าเกิดจากการรักษาที่ผิดพลาดของ
แพทย์ ความจริงความเสียหายบางครั้งเกิดจากโรคของผู้ป่วยเอง
บางเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้นนั้นแม้แต่แพทย์ที่เก่งที่สุด
ในปัจจุบันท�ำอย่างดีที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ได้ทุกราย ปัญหาที่ประชาชนและผู้พิจารณาคดีทั้งหลายไม่เข้าใจ
รวมทั้งแพทย์ทไี่ ม่ได้รกั ษาผูป้ ว่ ย คือ มองเหตุการณ์ยอ้ นหลัง เมือ่
ทราบค�ำตอบแล้ว แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในระยะแรกบางครั้งเราบอก
ไม่ได้วา่ ผูป้ ว่ ยเป็นโรคอะไร เนือ่ งจากในระยะแรกหลายโรคมีอาการ
เหมือนกัน เมื่อเวลาผ่านไปอาการชัดขึ้น แพทย์ที่มาทีหลังจะบอก
ได้ดีขึ้น เพราะได้ข้อมูลมากกว่า
บางคนมีความเห็นว่า ผู้ป่วยเสียหายหรือเดือดร้อนเราควร
ให้การช่วยเหลือโดยไม่ตอ้ งดูผดิ ถูก แต่หารูไ้ ม่วา่ การกระท�ำโดยไม่ดู
ความถูกต้องนี้จะเป็นผลเสียในระยะยาว แพทย์ที่ตั้งใจรักษาอย่าง
ดีที่สุดเมื่อเกิดการฟ้องร้องและพิจารณาให้แพทย์ต้องจ่ายชดเชย
ให้ผู้ป่วย ท�ำให้แพทย์รู้สึกว่าตนรักษาผิดพลาด มีแนวโน้มที่แพทย์
จะลาออกจากระบบมากขึน้ และวิธรี กั ษาจะเปลีย่ นไปเป็นการรักษา
แบบป้องกันมากขึน้ ในต่างประเทศ เช่นสวีเดน เขาจะไม่จา่ ยชดเชย
ให้ผปู้ ว่ ยถ้าเหตุการณ์ทเี่ กิดนัน้ แม้ผเู้ ชีย่ วชาญเป็นผูร้ กั ษาก็เกิดเรือ่ ง
แบบเดียวกันได้ เมื่อมีปัญหาแทรกซ้อนแต่แพทย์รักษาให้หายได้
เป็นปรกติเขาก็จะไม่จ่ายชดเชยให้ผู้ป่วย ความรู้สึกทางจิตใจ เช่น
ตกใจ กลุ้มใจ เขาไม่จ่ายชดเชยให้ แต่ประเทศไทยเราจ่ายให้หมด
ทุกเรื่อง
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขอยากเห็นผู้ป่วยคลอดทาง
ช่องคลอดและลดการผ่าคลอดลง แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลเอกชน
ส่วนใหญ่ผ่าคลอดเกินครึ่ง ในอดีตเราให้คลอดทางช่องคลอด
เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาแทรกซ้ อ นประชาชนยอมรั บ ได้ เพราะดี ก ว่ า
คลอดเองที่บ้านโดยหมอต�ำแย ในปัจจุบันถ้ามีปัญหาแทรกซ้อน
จากการคลอดโรงพยาบาลถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย คดีทเี่ กิดจาก
การคลอดที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายในหลักประกันสุขภาพส่วนใหญ่
เกิดจากการคลอดทางช่องคลอด เด็กตัวใหญ่ เด็กอยู่ในท่าผิดปกติ

เป็นต้น การฟ้องร้องท�ำให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการ
วินิจฉัยและติดตามโรคจะเพิ่มมากขึ้น การใช้ยาจะต้องเพิ่มมากขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการฟ้องร้อง คือ
อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าเป็นโรคอะไร ข้อดีข้อเสียของการรักษา
ตามความเป็นจริง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องบอกให้ผู้ป่วยและ
ญาติใกล้ชิดทราบ โรงพยาบาลต้องจ้างบุคลากรทางการแพทย์
มากขึ้น การผลิตแพทย์เพิ่มไม่มีความหมายถ้าไม่มีต�ำแหน่งบรรจุ
เข้าท�ำงาน ปรึกษาและส่งต่อก่อนทีจ่ ะมีปญ
ั หา การบันทึกเวชระเบียน
ส�ำคัญอย่างยิ่งเมื่อเกิดการฟ้องร้องขึ้น วงการแพทย์จะต้องอธิบาย
ให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการพิจารณาคดีและประชาชนเกีย่ วกับ
ความแตกต่ า งในการตอบสนองของสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต
โรคเดียวกันอาการอาจไม่เหมือนกัน ให้การรักษาอย่างเดียวกัน
ผลการรักษาอาจไม่เหมือนกัน
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ผมขอให้แพทย์ทุกคนมีความสุข เป็น
ที่รักของทุกคน มีสุขภาพดีและแข็งแรง ประสบความส�ำเร็จ
ในทุกด้านและมีความสงบสุขในจิต ไม่มเี รือ่ งวิตกกังวล ไม่เครียด
และห่างไกลจากการฟ้องร้อง นอกจากนี้ผมอยากเห็นแพทย์
ของเรากล้าท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความอดทนและสามารถปรับตัว
ต่อสิ่งเลวร้ายทั้งหลายได้ มีความเมตตากรุณาและเห็นใจผู้อื่น
มีความสามัคคีและศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
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สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์

ภาระงานและคุณภาพชีวิต
ของแพทย์ ในภาครัฐ
จากการไปเยีย่ มแพทย์เกือบทุกจังหวัดของประเทศในช่วง ๑๐ ปีทผี่ า่ นมาตามโครงการแพทยสภา
สัญจรโดยอนุกรรมการสมาชิกและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งผมเป็นประธานอยู่นั้น มีเรื่องที่สมาชิก
แพทยสภาอึดอัดและเป็นปัญหามากมายทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในการท�ำงาน ความเสี่ยงต่อการ
ถูกฟ้องร้องภาระงานที่หนักและเหนื่อย ค่าตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าหรือไม่เท่ากัน และการท�ำงานประสานกันระหว่าง
โรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป
อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องการเรียนต่อของแพทย์ใช้ทุน ซึ่งหลาย
เรื่องอยู่ในอ�ำนาจของแพทยสภาโดยตรง แต่หลายเรื่องก็ไม่ได้
อยู ่ ใ นอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องแพทยสภาแต่ ก็ พ ยายามสื่ อ สารไปยั ง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ แม้ แ ต่ อ งค์ ก รทางกฏหมาย ซึ่ ง
แพทยสภาให้ความส�ำคัญในการไปรับฟังปัญหา รับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากสมาชิกตลอดมาทั่วทั้งประเทศ มาครั้งนี้
ประเด็นที่ต้องการจะน�ำเสนอ คือ เรื่องภาระงานและคุณภาพชีวิต
ของแพทย์ในภาครัฐ
แพทยสภาได้ ออกประกาศกรอบเวลาในการท�ำ งานของ
แพทย์ภาครัฐโดยมีเนื้อหาสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ ระบุว่าการอยู่เวรนอกเวลาราชการไม่ควรเกิน
๔๐ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และข้อทีส่ องการอยูเ่ วรอุบตั เิ หตุ
ฉุกเฉินไม่ควรอยู่เกิน ๑๖ ชั่วโมงติดต่อกัน อีกส่วน
หนึ่งพูดถึงแพทย์ทั่วไปที่มีอายุมากกว่า ๕๕ ปี
สมควรได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ นการงดอยู ่ เวรนอกเวลา
ราชการ
ทั้ ง นี้ ต้ อ งใช้ ข ้ อ มู ล จากการวิ จั ย ของ
แพทยสภาเอง ข้อมูลจากต่างประเทศทัง้ ยุโรปและ
อเมริกา ข้อมูลจากการวิจยั ของคณะแพทย์ในจังหวัด
ภาคอีสานรวมกัน ประกอบกับค�ำนึงถึงบริบทและความ
เป็นจริงของประเทศจึงออกมาเป็นเนือ้ หาข้างต้น และเชือ่ ว่าหลังจาก
ที่ประกาศนี้ออกมาผู้ที่ได้อ่านคงจะไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด
เพราะต้องอ่านโดยละเอียดและก็ใช้วิจารณญาณ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้าใจ
หลายคนอาจจะคิดไปในทางที่ว่าไม่สามารถปฏิบัติได้จริงหรือว่า
อาจจะไม่เป็นประโยชน์
ในฐานะของประธานอนุกรรมการพิจารณาในเรือ่ งนีย้ นื ยันว่า
จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่างแน่นอนโดยสรุปขอชี้แจงสั้น ๆ
ดังนี้ครับ
๑. ใช้เฉพาะโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น
๒. วัตถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองและดูแลคุณภาพชีวติ ของแพทย์
ไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้

๓. ในกรณีทโี่ รงพยาบาลไม่สามารถจัดบุคลากรให้ทำ� งานตาม
กรอบเวลานี้ได้ผู้บริหารสามารถใช้ดุลพินิจหรือใช้พระราช
บั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อให้งานราชการเป็นไปอย่างเรียบร้อย
๔. เชื่อว่าจะมีโรงพยาบาลอีกหลายโรงที่
แพทย์ จ ะต้ อ งท� ำ งานเกิ น กรอบนี้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ
ประโยชน์ตอ่ ราชการและประโยชน์ตอ่ ประชาชน
๕. ประกาศนี้เป็นเพียงแนวทางในการ
ปฏิบตั แิ ละเพือ่ ให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถน�ำ
ไปต่อรองเพื่อให้ได้ต�ำแหน่งแพทย์ในราชการจาก
รัฐบาล (กพ.)
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ลึ ก ที่ สุ ด คื อ ในกรณี ที่ แ พทย์ ท� ำ งาน
ราชการแล้วถูกฟ้องร้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทที่ ำ� งานเกินกรอบ
ที่แพทยสภาประกาศโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการและ
ประชาชนแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไม่ว่าจะในศาลหรือ
องค์กรที่พิจารณาคดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประกาศแพทยสภานี้จะเป็นประโยชน์
และก่อให้เกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์ทั้งต่อโรงพยาบาล เพื่อน
ร่วมงาน และประชาชน ในโอกาสปีใหม่นขี้ อให้สมาชิกแพทยสภา
ทุกคนได้รับได้พานพบแต่สิ่งดี ๆ ได้คิดได้ท�ำแต่สิ่งดี ๆ และขอให้
อานิสงส์แห่งความดีทที่ า่ นได้กระท�ำนัน้ หนุนน�ำให้ชวี ติ ของทุกคน
ประสบความส�ำเร็จและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
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ปูชนียาจารย์

รศ. นพ.ภาคภูมิ สุปยพันธุ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
ปูชนียาจารย์ของพวกเราในฉบับนี้เป็นแพทย์ ไทยคนแรกที่เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเดิมเรียกว่า “โรงพยาบาลคนเสียจริต” และท่านเป็นผู้ที่ท�าให้ “กระทรวง
สาธารณสุข” มัน่ คง เป็นปกแผ่น มีทที่ างมากมาย และโอ่อา่ จนถึงทุกวันนี้ ท่านคือ ศาสตราจารย์
นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม (เถียร วิเชียรแพทยาคม)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ห ลวงวิ เชี ย รแพทยาคม
เป็นคนบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เกิดในตระกูล “ตูวเิ ชียร”
เป็นบุตรคนสุดท้องของ นายต้อย และ นางยิ้ม ตูวิเชียร
เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ต่อมาท่านได้มาอยู่ที่
วัดพิชยั ญาติธนบุรี เข้าเรียนหนังสือครัง้ แรกทีโ่ รงเรียน
ปถมอนงค์ วัดอนงคาราม เรียนต่อทีโ่ รงเรียนมัธยม
สุขุมาลัย วัดพิชัยญาติ และเรียนจบชั้นมัธยมที่
โรงเรียนมัธยมอนงค์ (ต่อมาเป็นโรงเรียนมัธยม
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
ท่านเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชแพทยาลัย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล
เรี ย นแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น หลั ก สู ต ร ๕ ปี
ท่านจบเป็นแพทย์ประกาศนียบัตรรุ่นที่
๒๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ เมื่อจบการศึกษา
แล้วท่านเข้ารับราชการต�าแหน่งแพทย์
ป้องกันโรค กรมสุขาภิบาล กระทรวง
นครบาล ท�าหน้าที่เป็นแพทย์หมุนเวียนไปอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ
ได้แก่ โรงพยาบาลคนเสียจริต โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลกลาง
เป็นต้น
ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลคนเสียจริต
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๘ ต่อจากนายแพทย์ โมเดอร์น คาธิวส์ ( Dr. Modern
Cathews) จึงนับเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นผู้อ�านวยการ ท่านได้
วางรากฐานของโรงพยาบาลคนเสียจริต (ต่อมาเป็นโรงพยาบาล
โรคจิต ธนบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาตามล�าดับ) รากฐาน
ของงานจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ไว้ ม ากมายเป็ น อเนกประการ
โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพของโรงพยาบาลให้มีต้นไม้ดอกไม้
สวยงามร่มรื่น และมีสนามเทนนิสที่งดงามมาก
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ท่านได้รับทุนของมูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์
ไปเรียนสาขาวิชาโรคจิตที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins, New
York Mental Health Center, State Michigan psychopathic
Hospital และ State Boston psychopathic Hospital ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวม ๔ แห่งเป็นเวลา ๓ ปี ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรก
ทีศ่ กึ ษาวิชาโรคจิต (จิตเวชศาสตร์) ภายหลังเมือ่ กลับมาประเทศไทย
ท่านได้น�าวิชาโรคจิตและการศึกษาวิชาจิตเวชศาสตร์นี้มาเผยแพร่

อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมให้แก่แพทย์และนักเรียนแพทย์
ในคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ท�าให้สามารถ
บรรจุวิชาโรคจิตนี้เข้าสอนนักเรียนแพทย์ปีสุดท้ายของ
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลได้ส�าเร็จในปี
พ.ศ. ๒๔๗๖
หลังจาก พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นต้นมาท่านได้
สอนวิชาโรคจิตแก่แพทย์จบใหม่ทจี่ ะปฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลโรคจิตตามภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ ท่านได้สร้างห้องสมุดทางจิตเวช
แห่งแรกในโรงพยาบาล พร้อมกันท่านได้เขียน
หนังสือชือ่ “วิธตี รวจโรคจิตต์และหลักวินจิ ฉัย
โรคจิตต์โดยย่อ” ซึง่ ถือว่าเป็นต�าราจิตเวชเล่มแรก
ของไทย ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็น
หัวหน้ากองสุขภาพจิต กรมสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาโอนไปเป็น
ผู้เชี่ยวชาญชั้นพิเศษประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี และเมื่อตั้งกระทรวงสาธารณสุขท่านได้โอนกลับมา
รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขอีก โดยต�าแหน่งสุดท้ายของท่าน
ในกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวงฯ หลังจากนัน้ ท่านได้ดา� รงต�าแหน่ง
ส�าคัญอีกหลายต�าแหน่ง อาทิ ศาสตราจารย์ในคณะสาธารณสุขศาสตร์
อธิบดีกรมการวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และอธิบดี
กรมศิลปากร เมื่อท่านเกษียณอายุราชการแล้วท่านยังไปช่วยสอน
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนอายุถึง ๗๑ ปี ท่านถึงแก่อนิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ รวมอายุ ๗๙ ปี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์หลวงวิเชียรฯ ได้ทุ่มเทให้งาน
จิตเวชอย่างเต็มก�าลัง ท่านสอนและสนับสนุนแพทย์รุ่นหลัง
ให้ท�างานด้านจิตเวชศาสตร์จนท�าให้สาขานี้เจริญก้าวหน้ามาก
จนเป็นปกแผ่นในปจจุบัน อีกประการหนึ่งวิสัยทัศน์ของท่าน
ท�าให้กระทรวงสาธารณสุขมีที่ทางกว้างขวางใหญ่โต ด้วยเมื่อ
ครั้งที่ท่านเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโรคจิต ธนบุรี ท่านได้
หาเงินได้จา� นวนมาก ท่านซือ้ ทีด่ นิ ไว้สร้างโรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
ท� า ให้ ก ระทรวงและแพทย์ ไ ทยได้ รั บ อานิ ส งส์ จ ากที่ ดิ น ผื น นี้
นับเป็นคุณูปการของท่านเป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุแพทยสภา

12

หมอกับกฎหมาย

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�ำนาจ กุสลานันท์

แพทย์กับการฟ้องร้องในปัจจุบัน
ความทุกข์ยากของเพื่อนแพทย์ที่ถูกร้องเรียน กล่าวหา กล่าวโทษ และฟ้องร้องจากการ
ประกอบวิชาชีพทั้งทางจริยธรรม ทางอาญา และทางแพ่งมีอยู่ตลอดมา ประมาณ
๔๐ ปีมาแล้วที่ผมได้ท�ำงานด้านกฎหมายการแพทย์ ได้เห็นพัฒนาการของการฟ้องร้อง
ในทุกรูปแบบจึงขอน�ำความรู้และประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อน ๆ ทราบดังนี้
๑. เรื่องคดีจริยธรรมถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตนั้นมีไม่มาก
เช่น เมื่อประมาณ ๕๐ ปีมาแล้วมีแพทย์อาวุโสคนหนึ่งให้น�้ำเกลือ
ใส่วิตามินให้มีสีต่าง ๆ กันในคนไข้เกือบทุกคนที่มารักษาที่คลินิก
ของตนเองโดยแจ้งว่าเป็นการล้างอัดฉีดร่างกาย (เหมือนรถยนต์)
และคดีทเี่ พิกถอนใบอนุญาตฯ ล่าสุดในปีนเี้ ป็นเรือ่ งการอุม้ บุญทีไ่ ด้
กระท�ำต่อเนื่องโดยผิดกฎหมายและมีผู้ได้รับผลกระทบจ�ำนวน
ไม่น้อย ส่วนโทษสถานเบาในทางจริยธรรมนั้นก็มีอยู่ตลอดมา โดย
ในอดีตส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องผิดมาตรฐานหรือจริยธรรมที่ไม่มาก
ก็ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือนหรือภาคทัณฑ์ แต่ถ้าเป็นเรื่อง
ที่รุนแรงอาจถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาตฯ ส่วนในปัจจุบันนั้นนอกจาก
มาตรฐานแล้วก็มเี รือ่ งการโฆษณาเกินจริงทีม่ มี ากขึน้ อย่างน่าใจหาย
ดังนั้น เพื่อนแพทย์ต้องระมัดระวังนะครับ
๒. เรื่องคดีอาญา ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับ
ผูป้ ว่ ยดีมาก ๆ ดังนัน้ การฟ้องร้องในคดีอาญาจึงมีนอ้ ย แต่ในปัจจุบนั
สถานการณ์เปลี่ยนไปโดยหลาย ๆ ปัจจัย ท�ำให้แพทย์ถูกฟ้องร้อง
ในคดีอาญามากขึน้ เรือ่ ย ๆ ทัง้ ทีไ่ ปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาแพทย์
ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ท�ำส�ำนวนส่งให้อัยการฟ้องต่อศาล
หรือให้ทนายยื่นฟ้องเองโดยอาจร้องทุกข์ก่อนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการ
ฟ้องร้องคดีอาญาจากการประกอบวิชาชีพนั้นส่วนใหญ่เป็นข้อหา
กระท�ำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๒๙๑ และอาจเป็นข้อหาทอดทิ้งผู้ป่วย
ตามมาตรา ๓๐๗ และ ๓๐๘ หรือถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็อาจ
ฟ้องร้องฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม
มาตรา ๑๕๗ โดยในอดีตเมื่อประมาณ ๑๐ ปีมาแล้วมีแพทย์หญิง
ของกระทรวงสาธารณสุขถึง ๒ คนถูกควบคุมตัวในห้องขังระหว่าง
รอการประกันตัว คดีแรกเป็นกรณีท�ำ Spinal block เพื่อท�ำ
Appendectomy และอัยการเป็นผูส้ งั่ ฟ้องว่ามีความผิดฐานกระท�ำ
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒๙๑ ส่วนอีกคดีหนึง่ ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ระหว่างการคลอด
โดยทายาทผู้ตายเป็นผู้ให้ทนายฟ้องเองว่ามีความผิดตามมาตรา
๒๙๑ โดยพ่วงมาตรา ๓๐๗ และ ๓๐๘ ฐานทอดทิ้งผู้ป่วยอีกด้วย
(คดีแรกสิ้นสุดโดยศาลพิพากษายกฟ้องว่าแพทย์ไม่มีความผิด
ส่วนคดีหลังโจทก์ถอนฟ้องเอง) ดังนัน้ หากถูกด�ำเนินคดีอาญาแพทย์
ต้องเตรียมกระบวนการประกันตัวให้ดเี พือ่ มิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้

ขึ้นอีก ส่วนในปัจจุบันคดีล่าสุดได้มีผู้ฟ้องแพทย์ต่อศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกล่าวหาว่าแพทย์ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ
(ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ตั้งขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ส�ำหรับ
ข้อหาอื่น เช่น กล่าวหาว่าแพทย์กระท�ำอนาจารผู้ป่วยก็มีบ้าง
ประปราย
๓. เรื่องคดีแพ่งมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอดีตบางคดีใช้เวลา
เกือบ ๑๙ ปีกว่าคดีจะสิ้นสุดลงโดยศาลตัดสินให้แพทย์แพ้คดี
ซึ่งไม่ว่าจะแพ้หรือชนะชีวิตแพทย์ก็จะเปลี่ยนไป ส่วนในปัจจุบัน
ตั้งแต่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผล
ใช้บังคับ กระทรวงสาธารณสุข (ซึ่งมีแพทย์ประมาณร้อยละ ๒๘)
ถูกฟ้องร้องไปแล้ว ๑๕๗ คดี ดังนั้น ถ้ารวมแพทย์ทั้งประเทศ
(ภาคเอกชนตัวเลขน่าจะสูง) ก็น่าจะประมาณ ๕๖๐ คดี (อันหลังนี้
ผมประมาณเอานะครับ เพราะไม่สามารถหาตัวเลขของภาครัฐ
ทีอ่ นื่ ๆ และภาคเอกชนได้ แต่คดิ จากฐานของกระทรวงสาธารณสุข)
เพราะการฟ้องร้องเป็นคดีผบู้ ริโภคนัน้ ผูฟ้ อ้ งได้เปรียบมาก เช่น อายุ
ความยาวขึ้น ฝ่ายจ�ำเลยต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความถูกต้อง พิสูจน์
ไม่ได้ก็แพ้คดีไป ไม่ต้องมีทนายก็ได้ ศาลจะพิพากษาให้ชดใช้เกิน
ฟ้องก็ได้ ดังนั้น คดีแพ่งจะมีสถิติสูงขึ้นเพราะการฟ้องร้องแพทย์
ปัจจุบันถือว่าเป็นคดีผู้บริโภค
เพื่อนแพทย์ไม่ต้องวิตกกังวลมากนะครับ แพทยสภาจะดูแล
ทั้งประชาชนและแพทย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยแพทย์
ที่ท�ำผิดก็จะได้รับโทษอย่างเป็นธรรม ส่วนแพทย์ที่ไม่ผิดก็จะได้รับ
การปกป้องช่วยเหลือ ส�ำหรับกฎหมายที่ไม่เหมาะสมในการฟ้อง
แพทย์ก็ได้พยายามด�ำเนินการขอแก้ไขมาโดยตลอด
โอกาสหน้าผมจะเล่าให้ฟงั ถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฟ้องร้องให้แก่เพื่อนแพทย์ เพื่อให้ดูแลรักษาชีวิตและสุขภาพ
ของผู้ป่วยอย่างมีความสุขนะครับ
ขอเดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ได้โปรดประทานพรให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ
น้อง ๆ และครอบครัวมีสขุ ภาพแข็งแรง สดชืน่ แจ่มใส มีความสุข
มาก ๆ และปลอดจากการถูกฟ้องร้องตลอดปีใหม่ ๒๕๖๑ และ
ตลอดไปครับ
ด้วยความรักและปรารถนาดีจากใจจริง
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ข้อคิดข้อเตือนใจ

นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนในประเด็น
“ภาพป้ายในโรงพยาบาล ก.” ที่มีข้อความว่า
“เรี ย นท า นผู  รั บ บริ ก ารทุ ก ท า น ท า นคื อ คนสํ า คั ญ ของ
โรงพยาบาลเชนเดียวกันกับบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลมีความภาคภูมใิ จและยินดีทไี่ ดใหบริการผูร บั บริการ
ทุ ก ท า นด ว ยความสุ ภ าพและเคารพในตั ว ผู  รั บ บริ ก ารทุ ก ท า น
หากทางโรงพยาบาลใหบริการทานไมเปนไปตามที่ทานคาดหวัง
ทานสามารถใหคําแนะนําแกทางโรงพยาบาลผานศูนยรับขอเสนอ
แนะได เพื่อที่ทางโรงพยาบาลจะไดชวยเหลือทานและปรับปรุง
บริการ ทางโรงพยาบาลขอใหทานผูรับบริการปฏิบัติตอบุคลากร
ของทางโรงพยาบาลดวยความสุภาพและเคารพในตัวผูใหบริการ
ดวยเชนกัน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตอบุคลากรของทางโรงพยาบาล
ดวยความไมสุภาพ ไมใหเกียรติ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ
ในการใหบริการแกทาน”
ข้ อ ความ “ในกรณี ที่ ท  า นปฏิ บั ติ ต  อ บุ ค คลากรของทาง
โรงพยาบาลดวยความไมสุภาพ ไมใหเกียรติ ทางโรงพยาบาล
ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการให บ ริ ก ารแก ท  า น” ที่ ป รากฏที่ ภ าพป้ า ย
ในโรงพยาบาล ก. เป็นการเหมาะสมหรือไม่ ต้องพิจารณาจาก
กฎหมายและหลักจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพประกอบ ดังนี้
ประเด็นของสถานพยาบาลโดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เป็นหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในการดูแลตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล
๑. “ภาพป้ายในโรงพยาบาล ก.” น่าจะเป็น “การโฆษณา
สถานพยาบาล” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวว่า
“การโฆษณาสถานพยาบาล” หมายความว่า การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล รวมถึงแผ่นป้ายโฆษณาให้
ประชาชนเห็นหรือทราบเพือ่ ประโยชน์ของสถานพยาบาล ต้องได้รบั
อนุมตั ขิ อ้ ความจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาลมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง
๒. การสงวนสิทธิในการให้บริการแก่ผู้ป่วยตามพระราช
บัญญัติสถานพยาบาลมาตรา ๓๖
“มาตรา ๓๖ ผูร บั อนุญาตและผูด าํ เนินการของสถานพยาบาล
ตองควบคุมและดูแลใหมีการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยซึ่งอยูใน
สภาพอันตรายและจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน
เพื่อใหพนจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของ
สถานพยาบาลนั้น ๆ”
จะเห็ น ได้ ว ่ า ในกรณี “ผู ้ ป  ว ยฉุ ก เฉิ น ” สถานพยาบาล
ไม่สามารถปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยได้เลยดังกรณีตัวอย่าง “คดี
โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา” ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุถูกน�าส่ง
โรงพยาบาล ผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือด แพทย์เวรเห็นว่าผู้ป่วย
น่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อสมองบอบช�้าและมีโลหิตออกในสมอง ต้อง
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที พยาบาลได้สอบถามว่า ใครเป็นผู้ที่
จะช�าระค่าใช้จา่ ย เมือ่ ไม่มคี า� ตอบ จึงได้ปฏิเสธทีจ่ ะรับผูต้ ายไว้รกั ษา
โดยแนะน�าให้ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล ฉ. ซึง่ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ
แต่ ผู ้ ป ่ ว ยถึ ง แก่ ค วามตายระหว่ า งเดิ น ทางไปโรงพยาบาล ฉ.
โรงพยาบาล (จ�าเลย) ซึ่งเป็นนายจ้างของพยาบาล เป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ด�าเนินการสถาน
พยาบาลมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งควบคุ ม และดู แ ลให้ ช ่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
แก่ผปู้ ว่ ยซึง่ อยูใ่ นสภาพอันตรายและจ�าเป็นต้องได้รบั การรักษาโดย
ฉุกเฉิน เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยพ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตาม
ประเภทของสถานพยาบาลนั้ น ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาน
พยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๖ แต่กลับไม่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิ
งานของพยาบาล จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์
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Ransomware in the Healthcare Industry

ผู้อ่านหลายคนคงได้ยินข่าวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ซึ่งแพร่กระจาย
ไปทั่วโลก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน เรามาท�าความรู้จักโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ที่เข้ามาโจมตีระบบ
คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลหลายแห่งทัว่ โลกกัน ตัวอย่างหนึง่ เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ที่ Hollywood Presbyterian
Medical Center ในเมือง Los Angeles มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งศูนย์การแพทย์เอกชน
แห่งนี้มีขนาด ๔๒๔ เตียงและมีแพทย์ท�างานประมาณ ๕๐๐ กว่าคน
เหตุเกิดเมือ่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์การ
แพทย์ได้รับอีเมลใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) และเปิดดูก็เกิดการแพร่
กระจาย Ransomware ที่มีชื่อว่า Locky เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์การแพทย์ ท�าให้ไฟล์ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้
งานได้ แพทย์ไม่สามารถเรียกข้อมูลผู้ป่วยดูได้ อีกทั้งไม่สามารถส่ง
ภาพถ่ายเอกซเรย์ ซีทสี แกน และผลการตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร
ไปยังจุดต่าง ๆ ได้ ศูนย์การแพทย์ตอ้ งหยุดให้บริการและส่งผูป้ ว่ ยไปรักษา
พยาบาลทีโ่ รงพยาบาลแห่งอืน่ เมือ่ ศูนย์การแพทย์แห่งนีย้ อมเสียเงินค่าไถ่
ที่ถูกเรียกเก็บเป็นเงิน Digital Money ที่เรียกว่า Bitcoin จ�านวน ๔๐
Bitcoin ซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาทในขณะนั้นให้แก่
อาชญากรระบบคอมพิวเตอร์กก็ ลับมาท�างานปกติในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
หรือ ๑๐ วันหลังจากถูกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ransomware โจมตี
โปรแกรม Ransomware ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในโลก โปรแกรมนี้ได้
พัฒนามานานแล้ว มีหลาย Versions และหลายตัว ได้แก่ Dirty
Decrypt, CryptoLocker, CryptoWall, Critroni, TorrentLocker,
CryptographicLocker และ Wannacry เป็นต้น การท�างานของ
โปรแกรมเหล่านี้เป็นการเข้ารหัสไฟล์ (Files-Encrypting) ท�าให้เหยื่อ
ทีไ่ ม่ทราบรหัสกุญแจไม่สามารถเปิดใช้ไฟล์ตา่ ง ๆ ได้ โดยโปรแกรมจะไม่
ท�าลายส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ พวกอาชญากรคอมพิวเตอร์สามารถแพร่
กระจายโปรแกรมแต่ละตัวไปได้หลายทาง ได้แก่ อีเมลที่ไม่ทราบแหล่ง
ที่มา โปรแกรมแฝง Trojan Website หลอกลวง และทาง Backdoor
แต่ที่นิยมกันมากก็โดยทางอีเมลที่ไม่ทราบแห่งที่มา
เมือ่ เหยือ่ รับอีเมลและเปิดไฟล์ทแี่ นบมาด้วยโปรแกรม Ransomware
จะส่งสัญญาณไปเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการ (Command Control
Center) ซึง่ อาจอยูใ่ นประเทศใดประเทศหนึง่ ทีเ่ ราไม่ทราบ จากนัน้ ศูนย์
บัญชาการจะรูเ้ ป้าหมายและสร้างกุญแจคู่ public key และ private key
แล้วก็ส่งไฟล์ที่มี public key มาเข้ารหัส (Encrypt) ข้อมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของเหยือ่ ท�าให้ทกุ ไฟล์ทเี่ ชือ่ มต่อกันในเน็ตเวิรค์ ไม่สามารถ
ถูกเรียกมาใช้งานได้ พร้อมทั้งส่งข้อความมายังเหยื่อเพื่อเรียกค่าไถ่
(ภาพที่ ๑)

การเรียกค่าไถ่มักจะก�าหนดวงเงินไม่สูงมากนัก แต่อาศัยได้เหยื่อ
จ�านวนมากทั่วโลก และยังก�าหนดระยะเวลาให้ส่งเงินค่าไถ่ ใครส่งช้า
ก็จะถูกเรียกเงินเพิ่ม และถ้าพ้นก�าหนดก็จะไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืน
มาได้ เหยื่อต้องส่งเงินค่าไถ่ไปให้อาชญากรในรูปของ Digital Money
ที่เรียกว่า Bitcoin ซึ่งเป็นการท�าธุรกรรมทางการเงินในเทคโนโลยี
Blockchain โดยไม่มีใครสามารถควบคุมและตรวจสอบธุรกรรมนี้ได้
ดังนั้นจะไม่มีใครทราบว่าใครเป็นผู้รับเงินและอาชญากรสามารถน�า
Bitcoin ทีถ่ กู ส่งเข้าบัญชีไปแลกกลับเป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ ได้ เมือ่ เหยือ่
ส่งเงินค่าไถ่ไปให้แล้วทางศูนย์บญ
ั ชาการของอาชญากรก็จะส่งรหัสกุญแจ
มาเพือ่ ปลดล็อครหัสในระบบคอมพิวเตอร์ของเหยือ่ ท�าให้ระบบสามารถ
กลับมาท�างานได้ตามปกติ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากเราไม่ยอมเสียค่าไถ่แต่จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์มาแก้รหัสกุญแจเพื่อกู้ไฟล์ข้อมูลกลับมาใช้งาน จาก
ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ชี้ให้เห็นว่าการกู้ข้อมูลกลับ
ท�าได้ยากมากเพราะ Ransomware ใช้การเข้ารหัสเป็นแบบอสมมาตร
ซึ่งต้องใช้รหัสกุญแจ ๒ รหัส ได้แก่ public key และ private key เป็น
การเข้ารหัสระบบกุญแจคู่ ซึ่งเป็นรหัสคู่เดียวในโลกเท่านั้นที่จะเปิดได้
(ภาพที่ ๒)

ภาพที่ ๒ รหัส Public key และ Private key
Ransomware หรือโปรแกรมเรียกค่าไถ่เป็นตัวอย่างของภัย
ทางโลกไซเบอร์ที่แพทย์ทุกคนควรรู้จักและเรียนรู้ที่จะป้องกัน ยังมี
ภัยทางโลกไซเบอร์อื่น ๆ ที่จะสามารถท�าลายข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือ
ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์
ในโรงพยาบาลทีส่ ว่ นใหญ่มชี อ่ งโหว่ให้เหล่าบรรดาแฮกเกอร์ได้เข้ามา
โจมตีหรือลักขโมยข้อมูลของโรงพยาบาลไปหาผลประโยชน์
ภาพที่ ๑ ขอความที่สงมาเรียกคาไถ
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ข่าว-กิจกรรมแพทยสภา

น.ท. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา บรรยายแก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
๑,๑๐๐ คน เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสังคมไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข เป็นการน�ำความรู้
ที่พระราชาทรงน�ำมาใช้และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา (วิธีการ : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) การครองตนเพื่อ
เป็นตัวอย่างที่ดี ความเพียร การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการแพทยสภาได้จัดกิจกรรมโครงการแพทยสภาสัญจรครั้งที่ ๒-๒๕๖๐
เดินทางไปพบปะสมาชิกแพทย์และพบประชาชนที่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี โดยจัดโครงการแพทยสภา
พบประชาชนที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแอคท์นาว (Act Now) เป็นอุปกรณ์การเรียนมูลค่า
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) มอบให้เด็กนักเรียนอนุบาล ๒๐๐ คนและเด็กนักเรียนมัธยมต้น ๒๐๐ คน รวม ๔๐๐ ชุด
รถเข็นมือสองสภาพดีจากต่างประเทศเพื่อมอบให้ประชาชนผู้พิการ และเสื้อเพื่อแจกให้ อสม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมแพทยสภาพบ
ประชาชน ๓๕๐ ตัว โดยน�ำเสนอเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและประชาสัมพันธ์งาน ๕๐ ปีแพทยสภา
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โต๊ะข่าวแพทยสภา

ศ. คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

เรื่องส�ำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดเรื่องเล่า
ทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม
อิงบุรี โรงแรมพักพิงอิงทาง จ.นนทบุรี
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับ
การปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
ถ่ายอวัยวะ ก�ำกับและดูแลการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และถูกต้องตามจริยธรรม
รับทราบความก้าวหน้าอาคารสภาวิชาชีพ ได้ด�ำเนินการก่อสร้างตามสัญญา
เข้าสู่งวดงานที่ ๑๘ (จาก ๓๐ งวดงาน) ซึ่งจ�ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
วัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานของการก่อสร้างอาคารที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ ม อบหมายให้ พลอากาศตรี นายแพทย์ อิ ท ธพร คณะเจริ ญ จั ด ตั้ ง
คณะท�ำงานและศึกษาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย

รับรอง (ร่าง) แนวทางการจัดท�ำแผนฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรมเป็น
ผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ
(ตามเกณฑ์ WFME)
รับรองผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมขัน้ ตอนที่ ๑ (สอบผ่าน ๒,๘๓๔ คน) และขัน้ ตอนที่ ๒ (สอบผ่าน ๒,๖๙๒ คน)
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ตามที่เสนอ
รับรองผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมขั้นตอนที่ ๓ (สอบผ่าน ๒๕๑ คน) ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ รอบพิเศษ
รับรองผลการคัดเลือกแพทย์ประจ�ำบ้านประจ�ำปีการอบรม ๒๕๖๐ รอบที่ ๒
ตามรายชื่อสาขาและสถาบันที่เสนอ
รั บ รองผลการสอบขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ (รวม ๑,๕๔๘ ราย) ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่องส�ำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาความปลอดภัยในการคลอดที่โรงพยาบาล
ชุมชน วิเคราะห์ปญ
ั หา อุปสรรค ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ปรับปรุงมาตรฐาน
เรื่องความปลอดภัยของการคลอดในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยแก่
ผู้ป่วย แพทย์ และพยาบาล ท�ำให้ระบบสาธารณสุขทั้งระบบสามารถด�ำเนินต่อไปได้
รับรองโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดส�ำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่ส�ำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร
บัณฑิตจากต่างประเทศของแพทยสภา
รับทราบและรับรองผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความช�ำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โดยให้
มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รวม ๕๑๗ คน
รับทราบและรับรองประกาศแพทยสภาเรื่องการก�ำหนดประเภทสาขาและ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านสาขาประเภทที่ ๑ และ
๒ ประจ�ำปีการอบรม ๒๕๖๑

รับทราบและรับรองผลการคัดเลือกแพทย์ประจ�ำบ้านประจ�ำปีการอบรม
๒๕๖๐ หลังรอบที่ ๒ เป็นกรณีพิเศษ
รับทราบการแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำระเบียบการเปิดฝึกอบรมแพทย์วิเทศ
โดยมี พลตรี กรีฑา ม่วงทอง เป็นประธานคณะท�ำงาน
อนุ มั ติ รั บ สมาชิ ก ใหม่ แ พทยสภาและขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมรวม ๓๑ คน และรับทราบแพทย์ถึงแก่กรรม ๑๖ คน
รับทราบผลการด�ำเนินการ (โครงการย่อย ๒) จัดท�ำระบบการเตรียมการ
ประชุมและสรุปผลการประชุมแบบไร้กระดาษ (paperless)
อนุมัติการเปลี่ยนรูปแบบบัตร MDCARD โดยได้เพิ่ม QR code ตามที่เสนอ
ก�ำหนดจัดโครงการแพทยสภาสัญจรจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
รั บ ทราบแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการอ� ำ นวยการจั ด งานครบรอบ ๕๐ ปี
แพทยสภา ประธาน คือ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา และมีคณะท�ำงาน ๗ คณะ

เรื่องส�ำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดร่างพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ..... และให้รวบรวมข้อมูลส่งให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
เห็นชอบการจัดสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและ
ในกระบวนการพิจารณาคดีจริยธรรมโดยแพทยสภาร่วมกับแพทยสมาคม
เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแพทยสภา ๒๕๖๐ (โครงการ
ย่อย ๔) ระบบข้อมูลแพทย์และแพทยสภา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ (ร่าง) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศ (IT audit) แพทยสภา
เห็นชอบ (ร่าง) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้สื่อสาร
สนเทศทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เฉพาะปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ อนุ มั ติ ใ ห้ ก ลุ ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์ แ ห่ ง
ประเทศไทยประกาศรับผู้เข้าศึกษาเกินศักยภาพที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา
ได้ร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๐ คน โดยให้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่รับเกินนี้ให้แพทยสภา
ด้วย
รับทราบและรับรองประกาศรับสมัครแพทย์ประจ�ำบ้านประจ�ำปีการฝึกอบรม
๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ตามที่เสนอ
ไม่รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพราะการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิกยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และ
ให้ประกาศลงเว็บไซต์แพทยสภาด้วย
เห็นชอบให้ออกประกาศแพทยสภา “เรือ่ งการก�ำหนดกรอบเวลาการท�ำงาน
ของแพทย์ภาครัฐ” และให้ติดตามผลเป็นเวลา ๑ ปี ก�ำหนดว่า
๑. การท�ำงานของแพทย์นอกเวลาราชการไม่ควรเกิน ๔๐ ชัว่ โมง/สัปดาห์
		 โดยเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่ควรเกิน ๑๖ ชั่วโมงติดต่อกัน
๒. แพทย์ที่อายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไปควรได้รับสิทธิ์งดอยู่เวรนอกเวลา
		 ราชการ
เห็นชอบให้จัดสัมมนาเรื่อง “วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล
ทางออกคืออะไร”
เห็นชอบและอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายแพทยสภาประจ�ำปี ๒๕๖๑
เห็นชอบตามทีค่ ณะอนุกรรมการอ�ำนวยการจัดงานครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา
เสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ๕ ชุด
๑. คณะอนุกรรมการจัดงานโครงการ “หมอชวนวิ่ง”
๒. คณะท�ำงานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย
๓. คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทย์
๔. คณะท�ำงานจัดประชุมวิชาการในโอกาสครบ ๕๐ ปีแพทยสภา
		 (ฝ่ายวิชาการ)
๕. คณะอนุกรรมการจัดหน่วยแพทย์อาสาในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี
		 แพทยสภา

หมายเหตุแพทยสภา
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เรียน สมาชิกแพทยสภาทุกคน
หากสมาชิ ก แพทยสภาคนใดประสงค รั บ ข า วสารหมายเหตุ
แพทยสภาในรูปแบบไฟลอเิ ล็กทรอนิกสกรุณาแจง e-mail address
ของทานมายัง prtmc.tmc@gmail.com โดยแพทยสภาจะจัดสง
หมายเหตุแพทยสภาใหทานทาง e-mail ตอไป
ขอขอบพระคุณทานสมาชิกแพทยสภา

HosSR: Basic-Plug In version
อยูระหวางนํารอง ที่ รพช.สามชุก-สุพรรณบุรี และ รพสต.วัดดอนไร
 บุคลากรทางการแพทย์ เข้าระบบด้วย iMedical professional Card (ผ่านทุกกฎหมาย)
 ผู้ปวย ใช้ iMedPASSSR - Patient เป็นบัตร-Smartphone เพื่อให้แพทย์ อ่าน-บันทึก EMR ประวัติการรักษา-ยา-ผลวินิจฉัย
ห้องปฎิบตั กิ าร –รังสี ผูป้ ว่ ยใช้ตดิ ตัว เพือ่ รับการรักษาหรือขอ second opinion อย่างถูกต้อง “ทุกเมือ่ -ทุกที:่ Anytime.Anywhere”
 iMedPASSSR มีโปรแกรมรู้จ�าใบหน้า-ม่านตา-ลายนิ้วมือ ISO ความปลอดภัย RSA2048 ระดับ Google-Facebook
เพื่อใช้สิทธิและอื่นๆ
 EMR มีศูนย์ trustedRAT
 โปรแกรมนี้ บริจาคให้เป็นทุนการศึกษาและ R&D แก่บุคลากรทางการแพทย์แบบให้เปล่า

โรงพยาบาลที่จอง เพื่อขอศึกษาและใชงาน จะไดรับการติดตอกลับ 24 กันยายน 2560
พรอมรับสิทธิ์ 4G และ อีเมล เพื่อการศึกษาและการแพทย แบบใหเปลา หรืออัตราพิเศษ

www.hossr.com

kijsupoj@suvarnabhumirath.com

(พื้นที่โฆษณา)

