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ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
- พระบารมีปกเกล้าประชาชนชาวไทย -

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
- พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทยสภา -

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
- พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย -

แพทยสภายุคใหม่
ยกคุณภาพชีวิตแพทย์ไทย โปร่งใส ใส่ใจประชาชน

สารจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในโอกา ที่แพทย ภาครบรอบ ัน ถาปนา ๕๐ป ใน พ. .๒๕๖๑ นี้ ผมขอ งค าม
ปรารถนาดีมายังกรรมการและ มาชิกของแพทย ภาทุกทาน
แพทย ภาถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ. .๒๕๑๑ เพื่อเปน ตั แทนของผูประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม
ใน นที่เกี่ย กับจริยธรรม ิชาการ ค าม ามัคคี และการผดุงเกียรติของ มาชิก ตลอดระยะ
เ ลา ๕๐ ปที่ผานมานอกเ นือจาก การดำเนินงานในเรื่องดังกลา แล แพทย ภายังไดแ ดง
บทบาท ำคัญในการดูแล ใ คำปรึก า และคุ มครองประชาชน ที่ไปรับการตร จรัก า
อีกทั้งแ ง า มาตรการชดเชยตาง ๆ เมื่อเกิดค ามเ ีย ายตอ รางกายและจิตใจ ลังการ
ตร จรัก า ร มถึงใ ขอเ นอแนะตอประชาชนและรัฐบาล ในเรื่องเกี่ย กับการแพทย และ
าธารณ ุข ดังนั้นในการดำเนินงานของแพทย ภายุคใ ม จึงตองทบท นบทบาทใ เกิด
ค าม มดุลระ างการ คุมครองประชาชนกับการเปนตั แทนของผูประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม
ภายใตการ งเ ริมใ มาชิกประกอบ ิชาชีพด ย คุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐาน ซึ่งเปน
ค ามทาทายที่กรรมการแพทย ภาและ มาชิก แพทย ภาพึง ตระ นักและปรับเจตคติใ
เ มาะ มกับบริบทปจจุบัน ผมขอเปนกำลังใจ ใ ทุกทานตั้งใจปฏิบัติ นาที่ด ยค าม ิริย
อุต า ะ รางค ามเชื่อมั่นและ รัทธาใ เกิดแกประชาชน ดังคำข ัญ Trust แพทย ภา
ตั้งใจ ใ ใจ จริงใจ
ใน าระอันเปนมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระ รีรัตนตรัยและ ิ่ง ักดิ์ ิทธิ์ใน ากลโลก
โปรดดลบันดาลใ ทุกทานประ บค าม ุข ค ามเจริญ ด ยจตุรพิธพรชัย และขอเปนกำลังใจ
ใ ทุกทานมุงมั่นที่จะบำเพ็ญประโยชนใ แกประเท ชาติ เพื่อร มมือกันพัฒนาคุณภาพชี ิต
ของประชาชนไทย ืบไป

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรี าการกระทร ง าธารณ ุข

สารจาก
นายกแพทยสภา

กิจกรรม ลาก ลายประการที่เกิดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปแพทย ภาได ง
ัญญาณที่ชัดเจนและกอใ เกิดปฏิกิริยา รือผลเชิงบวกจาก มาชิกแพทยและ ังคมตอ
แพทย ภา การกำ นดใ “TRUST” เปนศูนยกลางของกิจกรรมตลอดป โดยมุงเปาและ
ดึงการมี วนรวมของผูมี วนได วนเ ีย (Stakeholder) ทุกประเภท เปนปจจัย ำคัญ
ประการ นึ่งของความ ำเร็จ นอกเ นือจากการรวมคิด รวมทำ และรวมใจของคณะ
กรรมการแพทย ภา
กิจกรรมที่เกี่ย ของกับ มาชิกแพทย ภาโดยตรง ทั้งในดาน ิชาการทางการแพทย
กฎ มายที่เกี่ย ของ ร มถึงการพัฒนาทัก ะดาน Soft Skills รือ Non-technical Skills
ล นไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก มาชิก การแลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็น ทั้ง นับ นุนและ
คัดคาน ล น งเ ริมใ เกิดการมองปญ าตาง ๆ ใน ลาก ลายมิติ ซึ่งจะ ทำใ การทำงาน
ของแพทย ภามีค าม ุขุมรอบคอบและครอบคลุมกิจกรรมการคัดเลือกแพทยตนแบบของ
แพทย ภา นอกจากจะเปนการชื่นชมแพทยที่ทำประโยชนตอ ังคมแล ยังเปนแบบอยาง
ที่ดีใ มาชิกไดเ ็นถึงบทบาทของแพทยที่ รางประโยชนใ กับ ังคมใน ดานตาง ๆ
นอกเ นือจากดานการแพทย ขณะเดีย กันการร บร มประ ัติ า ตรแพทยไทย ไมเพียง
ทำใ มาชิกไดรับรูตนกำเนิดและพัฒนาการดานการแพทย การ าธารณ ุขของประเท
มาชิกยังไดบทเรียนในอดีตเพื่อเปนแน คิดการดำเนินการ ในอนาคตกิจกรรมแพทยอา า
ไดประ บค าม ำเร็จอยางมากที่ ามารถนำ มาชิกแพทย ผูเชี่ย ชาญ ดานตาง ๆ ออกไป
ดูแล ุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ที่ปกติเขาถึงแพทยผู เชี่ย ชาญได อยางยากลำบาก
งเ ริมค าม ามัคคีใน มู มาชิกและบุคลากรดานอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ย ของ และไมไดเกี่ย ของ
กับการดูแล ุขภาพโดยตรง บุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และ ที่ ำคัญคือไดตร จ
ุขภาพของพระภิก ุ งฆใน ลายพื้นที่ จน งผลใ รูถึงโรค รือค ามผิดปกติที่พบไดบอย
ใน มูพระภิก ุ งฆ ซึ่งจะ ามารถนำค ามรูเ ลานี้ไปกำ นดแน ทางการ งเ ริม ุขภาพ
การปองกันโรค การรัก าโรคและการฟนฟู ภาพใ พระภิก ุ งฆ เพื่อใ พระภิก ุ งฆ
ามารถปฏิบัติธรรมและเผย แผพระพุทธ า นาตอไป กิจกรรมที่ ำคัญ ประการ นึ่งที่ งผล
ตอทั้งเ ลา มาชิกและ ังคมคือ กิจกรรม “ มอ ช น ิ่ง” ที่ ามารถดึงการมี นร มของ
มาชิกทั่ ประเท และ คนไทย ในทั่ ทุกภาค ใ มาร มกันออกกำลัง เพื่อ งเ ริม ุขภาพ
ลดชอง างระ างแพทย ผูป ยและครอบครั ตลอดจนบุคคลใน ังคม อีกทั้งยัง ามารถ
จัด รรเงินบาง นเพื่อ นับ นุนการพัฒนาของทุกจัง ัด

กิจกรรม ื่อ าร ังคมทีมีการจัดทำ “Doctor Series” การตูน ๕๐ ปแพทย ภาซึ่งจัด
ทำขึ้นจากเคาโครงเรื่องจริงที่ ังคมยังไมรูเกี่ย กับแพทย งผลใ เกิดค ามเขาใจของ ังคม
ที ่ ช ั ด เจนขึ ้ น ตอ ภาพค ามเปนจริ ง และ ภาพการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ มาชิ ก แพทย ภา
ที่ปฏิบัติงานอยู ทามกลางค ามไมเพียงพอของทรัพยากร ลาก ลายประเภท “Doctor
Series” ไดรับการตอบรับเปนอยางดี และเปนอีก นึ่งกิจกรรมที่ทำใ แพทยและ ังคม
เขาใจในกันและกันมากขึ้น
กิจกรรมที่ดำเนินการมาตลอดปนี้ ไดมี น ำคัญในการลดชอง างระ าง มาชิก
แพทย ภากับแพทย ภา ระ างแพทยกับ ังคม และแพทย ภากับ ังคม อยางไรก็ตาม
“TRUST” ที่ มบูรณ ตองประกอบด ย
๑) “Self Trust” ซึ่งแพทยจะมี Self Trust ได จำตองถึงพรอมด ย ิชาการและทัก ะ
ในการดูแล ุขภาพ
๒) “Trust on Others” คือการไ างใจในผูร มงาน ไ ใจในผูป ยและญาติ ฯลฯ ค าม
ไ างใจในลัก ณะนี้ จะเอื้อใ เกิดการทำงานเปนทีม ทั้งระ างแพทยกับผูร มงานและ
แพทยกับผูป ยและญาติ
๓) เมื่อ “Self Trust” และ “Trust on Others” เกิดขึ้นอยางตอเนื่องระยะเ ลา นึ่ง จะ
งผลใ เกิด “Trusted by Others” ซึ่งจะทำใ ระบบการดูแล ุขภาพของประเท ไทย
มีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลอยางยั่งยืน ช ยลดอุบัติการณการฟองรอง รือการ
รองเรียน อยากใ มาชิกพึงระลึกเ มอ า
“TRUST TAKES YEARS TO BUILD, SECONDS TO BREAK, AND FOREVER TO
REPAIR”

ศ.ดร.นพ.ประ ิทธิ์ วัฒนาภา
นายกแพทย ภา

บทบรรณาธิการ

นัง ือที่ท านกำลังถืออยู เลมนี้ เปน นัง ือเลมแ งค ามทรงจำของ มาชิก
แพทย ภา และเปนที่ระลึกของเฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๐ ป ของการกอตั้งแพทย ภา
ด ย นัง ือ เลมนี้ร บร มกิจกรรมตาง ๆ ที่มีคุณคายิ่ง และเปนประโยชนยิ่ง ทั้งกับ
แพทยและประชาชน ภาพกิจกรรมตาง ๆ จะถูกบันทึกไ เปน ลักฐานอยาง ยงาม
และมีคา เ มาะแกการคนค า าค ามจริง าแพทย ภาทำอะไร ที่ไ น เมื่อไ ร ในช ง
ที่ผานมา ๕๐ ป และในปนี้ ซึ่งเปนช งปที่กึ่ง ต รร
เริ่มตนด ยกิจกรรมแรกเปน “โครงการแพทยอา า” ที่มีพลอากา ตรีนายแพทย
อิทธพร คณะเจริญ เปนประธาน ซึ่งไดทำโครงการ น ยแพทยอา าถ ายการตร จรัก า
พระภิก ุ งฆ ณ ัดราชบพิตร ถิตม า ีมาราม เปนแ งแรกเมี่อ ันที่ ๕ มกราคม พ. .
๒๕๖๑ โดยร มกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทยและนัก ึก า ลัก ูตรประกา นียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย รุนที่ ๖ เปนกำลัง ำคัญ โครงการนี้ไดจัด น ย แพทยออกตร จ
รัก าร ม ๙ ัด ร มทั้งกิจกรรม “โครงการ น ยแพทยอา า เฉพาะทางร มใจเฉลิม
พระเกียรติฯ” ถ ายแด มเด็จพระเจาอยู ั
กิจกรรมที่ ๒ จัดในช ง ันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน พ. .๒๕๖๑ แพทย ภาจัด "การประชุม
ิชาการ ๕๐ ป" โดยมี า ตราจารยเกียรติคุณ แพทย ญิง ม รี เผา ั ดิ์ เปนประธาน
ซึ่งไดรับค ามร มมือเปนอยางดีจากกระทร ง าธารณ ุข คณะแพทย า ตรและ ิทยาลัย
แพทย า ตรตาง ๆ กรมแพทยท ารทั้ง ๓ เ ลาทัพ ำนักงานแพทยใ ญตำร จ กรรมการ
แพทย ภา แพทย มาคม ราช ิทยาลัยตาง ๆ และ มาคมทางการแพทยอื่น ๆ อีกมากมาย
จัดประชุมที่ Impact Forum เมืองทองธานี มีผูเขาร มประชุมก า ๔,๐๐๐ คน
กิจกรรมที่ ๓ ที่คณะอนุกรรมการอำน ยการจัดงานครบ ๕๐ ปแพทย ภา อยากใ
เกิดขึ้นคือ การ ื่อ ารกับ ังคมตาง ๆ โดยมีคณะทำงาน ื่อ ังคม ซึ่งมีรอง า ตราจารย
แพทย ญิงประ บ รี อึ้งถา ร เปนประธานคณะทำงานจัดทำ “การตูน Doctor Series”
เพื่อ ื่อ ารกับ ังคมกับประชาชนใ ทราบถึงค ามจริงทางการแพทย และเขาใจการทำงาน
ของแพทย การตูนชุดนี้เริ่มเผยแพร ู าธารณชนเมื่อ ๓ ิง าคม ซึ่งไดรับค าม นใจ
เปนอันมาก

กิจกรรมที่ ๔ ที่มีค าม ำคัญมากเพาะเปนกิจกรรมที่จะยกยองใ เกียรติ มาชิก
ที่มีค าม ามารถ ค ามดีค ามงามในดานตางๆ เปน “แพทยตนแบบของแพทย ภา” โดยมี
า ตราจารยเกียรติคุณนายแพทย ม ักดิ์ โล เลขา เปนประธานอนุกรรมการคัดเลือก
ไดแพทยที่ดี เกง มีค าม ามารถอยาง ูงทางดานตางๆ ทั้ง มด ๒๕ ทาน เมื่อ ๙ ิง าคม
๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๕ เปนกิจกรรมที่จะเปน ลักฐาน ำคัญทางประ ัติ า ตร และอางอิงตอ
ไปไดอีกนานแ นนาน แพทย ภาไดแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อชำระ “ประ ัติ า ตรการ
แพทยไทย” โดยมี นายแพทย ัลยเ ทย เลขะกุล เปนประธานอนุกรรมการ และมีทานผูมี
ค ามรู ค าม ามารถมากมาช ยในกิจกรรมนี้มากมาย ลายทาน อาทิ นายแพทยถนอม
บรรณประเ ริฐ า ตราจารยพิเ นายแพทย รรใจ แ ง ิเชียร อาจารยอเนก นา ิกมูล
เปนตน และด ยค ามพิถีพิถันในการเฟน าขอมูลเอก ารตนฉบับ ไดพิมพ นัง ือมา ๒ เลม
เปน นัง ือ “ มุดภาพการแพทยไทย” และ นัง ือ “ประ ัติ า ตรระบบบริ ารราชการ
แผนดินดานการแพทยและ าธารณ ุขของประเท ไทย”
กิจกรรมที่ ๖ เปนคณะทำงานเรื่อง “ของที่ระลึก ๕๐ ปแพทย ภา” โดยมี นายแพทย
ัมพันธ คมฤทธิ์ เปนประธาน ซึ่งมีที่ปรึก า ำคัญ คือ ทาน ั ดิ์ โชติพานิช อดีตประธาน
าลฎีกา และ พลโท ุนทร ิไล ผู เชี่ย ชาญทาง ิลปะและเปนผู ออกแบบเ รียญที่ระลึก
อีกเรื่อง นึ่งในกิจกรรมนี้ คือ “การ รางพระพุทธรูปประจำแพทย ภา” เปนพระพุทธรูป
ทรงเครื่องตนอยางพระม าจักรพรรดิปาง ามญาติ ซึ่งไดรับบริจาคจาก อาจารยปญญา
เพ็ชรชู แตแพทย ภาตอง มาประดับพลอยตกแตงองคพระและทำฐานชุกชีเอง เพื่อนอมเกลาฯ
ถ ายแด มเด็จพระเจาม ิตลาธิเบ อดุลยเดช ิกรม พระบรมราชชนก
กิจกรรมที่ ๗ เปนกิจกรรม ำคัญที่บงบอก าแพทย ภาใ ค าม นใจใน มาชิกแพทย
และประชาชน “โครงการ มอช น ิ่ง” ซึ่งมีนายแพทย ัมพันธ คมฤทธิ์ เปนประธาน
อนุกรรมการโครงการนี้ทำในทุกจัง ัดทั่ ประเท ทำใ มอใกลชิดกับคนไข ทำใ
ประชาชนแข็ ง แรงปรา จากโรคนั บ ายิ ่ ง ใ ญ มาก โดยเฉพาะ ั น ป ดโครงการที ่
พระราชานุ า รีย ของ มเด็จพระม ิตลาธิเบ ร อดุลยเดช ิกรม พระบรมราชชนก และ
มเด็จพระ รีนครินทราฯ ภายในกระทร ง าธารณ ุข เมื่อ ันที่ ๒๕ พฤ จิกายน ๒๕๖๑
ทั้ง ๗ กิจกรรมร มอยูใน นัง ือเลมนี้แล
ทั้งนี้ท าน ามารถเขาถึงกิจกรรมและเรื่องรา ตาง ๆ ผาน QR CODE โดยระบบ ios
ามารถ แกนโดยกลองโทร ัพทมือถือ และระบบ Android ามารถ แกนทางแอปพลิเคชั่น
LINE
ร .นพ.ภาคภูมิ ุปยพันธุ

วิสัยทัศน์
เปนสภาวิชาชีพทีไดรับความเชื่อถือไววางใจ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

พันธกิจ
๑. พัฒนา/ค บคุมมาตรฐาน และจริยธรรม การประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม
ร มทั้งคุมครองการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมอยางตอเนื่องและมีดุลยภาพ
๒. งเ ริมการผลิตแพทย การฝกอบรม การ ึก าตอเนื่องและการ ิจัยทางการแพทยอยางพอเพียง
เ มาะ มและมีคุณภาพ
๓. คุมครองประชาชนและชา ตางชาติจากการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมอยางบูรณาการและเปนระบบ
๔. ใ คำปรึก า รือขอเ นอแนะตอรัฐบาล/องคกรภาครัฐที่เกี่ย ของกับปญ าการแพทย
และการ าธารณ ุขของประเท อยางเพียงพอ ทัน ถานการณและเชื่อถือได
ด ยเปา มาย ูง ุดคือ ประชาชนมี ุขภาพดี

สารบัญ

๑
๒
๓

การประชุมวิชาการ
ครบ ๕๐ ปี แพทยสภา

๔๐

สื่อสารสังคม

๔๖

ประวัติศาสตร์
การแพทย์ไทย

๕๖

๔
๕
๖
๗
๘

ของที่ระลึก
๕๐ ปี แพทยสภา

๗๔

แพทย์อาสา แพทยสภา ๘๐
โครงการ
หมอชวนวิ่ง

๙๔

แพทย์ต้นแบบ

๑๑๘

เรื่องจากปก

๑๗๘

แพทยสภาในรอบ ๕๐ ปี

กอนมาเปนแพทยสภา
การแพทยแผนตะ ันตก เขามามีบทบาทการรัก าพยาบาลในประเท ไทยตั้งแต มัยกรุง รี ยุธยา
เปนราชธานีแล จนมาถึงกรุงรัตนโก ินทร คณะมิชชันนารีชา ตะ ันตกเขามาเผยแพร า นาและ
นำการแพทยแผนตะ ันตกเขามา ตั้งแตรัช มัยพระบาท มเด็จพระนั่งเกลาเจา ยู ั และเต็มรูปแบบ
ในแผนดินพระบาท มเด็จพระจุลจ มเกลาเจา ยู ั ซึ่งมีการก ตั้งโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย
และทำใ การแพทยแผนปจจุบันข งไทยมีค ามเจริญกา นา ถาพรจนถึงทุก ันนี้
เมื่ แพทยแผนปจจุบันมีจำน นเพิ่มขึ้น และมีค ามต งการที่จะพบปะ ัง รรคทั้งดาน ังคม
และดาน ิชาการ จึงมีการร มกลุมก ตั้ง เปน“แพทยะ มาคมแ งกรุง ยาม” เมื่ พ. . ๒๔๖๔ และตั้ง
“ โม รแพทยแ งจุ าลงกรณม า ิทยาลัย” เมื่ พ. . ๒๔๗๐ ซึ่งภาย ลังทั้ง ๒ น ยงานไดร มตั กัน
ใน พ. .๒๔๗๖
ในดานกฎ มายค บคุมการประก บ ิชาชีพเ ชกรรมนั้น ภาย ลังการจัดตั้งกรม าธารณ ุขใน
พ. .๒๔๖๑ แล กรมดังกลา ไดยกรางกฎ มายที่ค บคุมการประก บ ิชาชีพเ ชกรรมฉบับแรกใน
ประเท ไทยคื “พระราชบัญญัติการแพทยพุทธ ักราช ๒๔๖๖” ซึ่งมี น ยงานในการค บคุมการ
ประก บ ิชาชีพที่เกี่ย กับการแพทยขึ้น เรียก า “ ภาการแพทย” มี ำนาจในการขึ้นทะเบียน กใบ
นุญาต ต ายุ ร มทั้งเพิกถ นใบ นุญาตและ างข บังคับ ำ รับมรรยาทใน ิชาชีพ เปนตน แตต มา
ใน พ. .๒๔๗๖ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ภาการแพทย เปน “คณะกรรมการแพทย”
ต มาใน พ. .๒๔๗๙ ไดมีการประกา ใช “พระราชบัญญัติค บคุมการประก บโรค ิลปะ พ. .๒๔๗๙”
แทนพระราชบัญญัติการแพทยและมี “คณะกรรมการค บคุมการประก บโรค ิลปะ” แทน ภาการ
แพทยเดิม มี นาที่ขึ้นทะเบียน กใบ นุญาต พักใช รื เพิกถ นใบ นุญาตแล และมี ำนาจในการ
ใ คำปรึก าและคำแนะนำแก ถาน ึก า ในเรื่ ง ลัก ูตรการ ึก า ิชาในโรค ิลปะ าขานั้น ๆ
ซึ่งต มาไดมีการแกไขปรับปรุง ีก ลายครั้งใ เ มาะ มแกยุค มัย จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติ
ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๑๑ จึงไดมีการแยก ิชาชีพเ ชกรรม กจากงาน ื่น ๆ ข งการประก บ
โรค ิลปะตั้งแตนั้นมา

๑๖

๕๐ ปี แพทยสภา

จากกำเนิดแพทยสภา ถึงปจจุบัน สูอนาคต
“แพทย ภา” ถื กำเนิดขึ้นจาก “พระราชบัญญัติ ิชาชีพเ ชกรรม พ. .๒๕๑๑” ใชบังคับเมื่ ันที่ ๙
ตุลาคม ๒๕๑๑ และต มาไดมี พ.ร.บ. ิชาชีพเ ชกรรม พ. .๒๕๒๕ ก็รับร งฐานะข งแพทย ภาซึ่งตั้งขึ้น
ตาม พ.ร.บ. ิชาชีพเ ชกรรม พ. .๒๕๑๑ ใ คงเปน “แพทย ภา” ตาม พ.ร.บ. ิชาชีพเ ชกรรม พ. .๒๕๒๕
ซึ่งใชบังคับ ยูในปจจุบันด ย เพราะฉะนั้นแพทย ภาในปจจุบันจะมี ายุครบ ๕๐ ปใน ันที่ ๙ ตุลาคม
๒๕๖๑
พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
เมื่ มีการประกา ใช พ.ร.บ. ิชาชีพเ ชกรรม พ. .๒๕๑๑ ทำใ :๑. พ.ร.บ.ค บคุมการประก บโรค ิลปะใน นที่เกี่ย กับการค บคุมการประก บโรค ิลปะ
แผนปจจุบัน าขาเ ชกรรมชั้น นึ่ง ถูกยกเลิกไป
๒. ผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับ นุญาตเปนผูประก บโรค ิลปะแผนปจจุบัน าขาเ ชกรรมชั้น นึ่ง
กลาย ภาพเปน มาชิกข งแพทย ภาโดยมิต ง มัคร
๓. ใบ นุญาตเปนผูประก บโรค ิลปะแผนปจจุบัน าขาเ ชกรรมชั้น นึ่งกลาย ภาพเปน
ใบ นุญาตผูประก บ ิชาชีพเ ชกรรม
ดังนั้นผูที่เคยขึ้นทะเบียนประก บโรค ิลปะจาก ภาการแพทยเดิม จะกลาย ภาพมาเปน มาชิก
แพทย ภาและเปนผูประก บ ิชาชีพเ ชกรรมตาม พ.ร.บ. ิชาชีพเ ชกรรม พ. .๒๕๑๑ ด ยเ ตุนี้เ ง
จึงกลา ได าตนกำเนิดข งแพทย ภาคื ภาการแพทยใน พ. .๒๔๖๖ นั่นเ ง
แพทย ภาเปนนิติบุคคลตามกฎ มาย มี มาชิกเปน งคประก บ ผู ประ งคจะขึ้นทะเบียนรับ
ใบ นุญาตประก บ ิชาชีพเ ชกรรมในประเท ไทย ต งเปน มาชิกแพทย ภา เพราะฉะนั้น าจกลา ได า
ผูประก บ าชีพแพทยทุกคนในประเท คื มาชิกข งแพทย ภา

ังเท ะเ มซึ่งเคยเปน ำนักงานเลขาธิการแพทย ภา
TRUST

๑๗

คณะกรรมการแพทย ภา เปนผูบริ ารของแพทย ภา
แพทย ภา เปนตั แทนของผู ประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมทุกคน แพทย ภาจึงยอมตองมี นาที่
พิทัก ผลประโยชนของแพทยโดย นร ม ร มไปถึงการตอ ูใ ไดมาซึ่ง ิทธิอันชอบธรรมของ มาชิก
โดยมีโอกา ที่จะเ นอแนะ และใ คำแนะนำแกฝายบริ ารบานเมือง ในปญ าที่เกี่ย พันกับการ
ประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมในประเท ไทย แต นาที่ของแพทย ภาเกี่ย กับการเปนตั แทนของ มาชิก
ไมปรากฏเปนลายลัก ณอัก รในตั บทกฎ มาย ด ยการกำ นดอำนาจ นาที่ของแพทย ภา
ใ เกี่ย ของกับการค บคุมการประกอบ ิชาชีพเทานั้น ไมมีบทบัญญัติใ เปนตั แทนรัก าผลประโยชน
ของ มาชิกแมแตนอย
ัตถุประ งคของแพทย ภา มีบัญญัติไ คอนข างก างพอ มค ร แตไมมีกฎ มายบัญญัติไ
ที่ใดเลย า แพทย ภามีอำนาจ นาที่ดำเนินการใด ๆ ก็ไดตาม ัตถุประ งคของตน และการดำเนินการ
ใดภายใต ัตถุประ งคของแพทย ภา ามารถทำไดโดยอา ัยอำนาจ นาที่ของคณะกรรมการแพทย ภา
ตามมาตรา ๑๕ (๘) ที่ า บริ ารกิจการทั่ ไปของแพทย ภา
าไปแล คณะกรรมการแพทย ภา ก็ทำ นาที่เ มือนค บคุมอำนาจอธิปไตยไ ทั้ง มด กลา คือ
๑. ใชอำนาจบริ ารจัดการกิจการตาง ๆ ของแพทย ภาโดยค บคุมนโยบายและบริ าร ำนักงาน
๒. ใชอำนาจนิติบัญญัติคือ การออกระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่มีผลใชบังคับตอ มาชิกทุกคน
๓. ใชอำนาจตุลาการ คือการพิจารณาลงโท ผูประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมที่ประพฤติผิดจริยธรรม
และการ ินิจฉัยที่จะใ มาชิกผูใดพนจาก มาชิกภาพได
นอกจากนี้แล คณะกรรมการแพทย ภายังมี นาที่ในการรับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาต
ในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม ใ แก มาชิกด ย
พระราชบัญญัติ ิชาชีพเ ชกรรม พ. .๒๕๑๑ นั้น กำ นด ิทธิของ มาชิกแพทย ภาที่ ำคัญ
คือ ิทธิขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม และ ิทธิในการเลือกกรรมการ
แพทย ภา ร มทั้ง ิทธิในการแ ดงขอคิดเ ็นผานกรรมการแพทย ภาเทานั้น กฎ มายไมไดกำ นด
ใ มีการประชุม มาชิก
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕
พระราชบัญญัติ ิชาชีพเ ชกรรม พ. .๒๕๒๕ ไดแกไขปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ ลายเรื่องด ยกันเชน
• มาตรา ๗ วัตถุประ งคของแพทย ภา : ประกอบด ย
๑) ค บคุมการประพฤติของผูประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมใ ถูกตองตามจริยธรรมแ ง ิชาชีพ
เ ชกรรม
๒) งเ ริมการ ึก า การ ิจัย และการประกอบ ิชาชีพในทางการแพทย
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๓) งเ ริมค าม ามัคคีและผดุงเกียรติของ มาชิก
๔) ช ยเ ลือ แนะนำ เผยแพร และใ การ ึก าแกประชาชน องคกรอื่น ในเรื่องที่เกี่ย กับ
การแพทยและการ าธารณ ุข
๕) ใ คำปรึก า รือขอเ นอแนะตอรัฐบาลเกี่ย กับปญ าการแพทยและการ าธารณ ุข
ของประเท
๖) เปนตั แทนของผูประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมในประเท ไทย ( ที่เพิ่มใ มคือ ๕ และ ๖ )
• มาตรา ๘ อำนาจและ นาที่ของแพทย ภา : มี นาที่ออกใบอนุญาต
ออก นัง ืออนุมัติ รือ ุฒิบัตร รับรองปริญญา รับรอง ลัก ูตร และพักใช รือเพิกถอนใบอนุญาต
• มาตรา ๑๑ มาชิกภาพของแพทย ภา : กำ นดประเภท และคุณ มบัติของ มาชิกไ า
มาชิก ามัญตองมีค ามรูใน ิชาชีพเ ชกรรม โดยไดรับปริญญา
รือประกา นียบัตร าขาแพทย า ตร ที่แพทย ภารับรอง
• มาตรา ๑๔ คณะกรรมการแพทย ภา : กำ นดใ มีกรรมการโดยตำแ นง และใ กรรมการที่
ไดรับการเลือกตั้งมีจำน นเทากับกรรมการโดยตำแ นง าระของกรรมการเลือกตั้ง าระละ ๒ ป
(กรรมการโดยตำแ นง นอกจากรัฐมนตรี าการกระทร ง าธารณ ุข ซึ่งเปน ภานายกพิ แล
ยังมีปลัดกระทร ง าธารณ ุข อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย เจากรมแพทยท ารบก เรือ
อากา แพทยใ ญกรมตำร จ และคณบดีคณะแพทย า ตรทั้ง มดในประเท ไทย)
• มาตรา ๒๑ อำนาจ นาที่ของคณะกรรมการ : กำ นดคณะกรรมการมี นาที่ ๓ อยางคือ ๑)
บริ ารแพทย ภาตาม ัตถุประ งคที่กำ นดในมาตรา ๗๒) แตงตั้งอนุกรรมการและ ๓) ออกขอบังคับ
ในขอบเขตของ ัตถุประ งคของแพทย ภา
ในปจจุบัน นายกแพทย ภา เปนผูดำเนินการตามมติกรรมการแพทย ภา เปนผูแทนแพทย ภา
ในกิจการตาง ๆ และเปนประธานในที่ประชุม การดำเนินการใด ๆ ตองมีมติของที่ประชุมเ ียกอน
ไม ามารถทำงานริเริ่มได ทำใ งานลาชา
คณะกรรมการแพทย ภา ไดกำ นด ลักเกณฑ แล มอบอำนาจใ ผูที่เราไ ใจไดปฏิบัติ นาที่แทน
แล แจงใ กรรมการแพทย ภาทราบ
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อนุกรรมการบริ าร มีนายกแพทย ภาเปนประธาน มีการประชุมทุกเดือน างนโยบาย ดำเนินงาน
ที่กรรมการแพทย ภาได าง ลักการไ แล และแกปญ าเรงด น
อนุกรรมการกลั่นกรองจริยธรรม ช ยกลั่นกรองเรื่องจากอนุกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการ
อบ น เพื่อแบงเบาภาระของกรรมการแพทย ภาทั้งคณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ ดูเรื่องเกี่ย กับการฝกอบรม และ ลัก ูตรทั้ง มด ร มถึงเรื่อง
งาน ิจัย การ ึก าตอเนื่องและการ อบใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม
อนุกรรมการ มาชิกมวลชน ัมพันธ ทำ นาที่ประ านงานกับ มาชิกและประชาชน การดำเนิน
งานดาน าร าร จด มายขา และ ื่อม ลชน
โครง รางของแพทย ภา นอกจากมี ำนักงานเลขาธิการแพทย ภาแล มี ูนยการ ึก าตอเนื่อง
ของแพทย ดูแลและ งเ ริมใ แพทยมีค ามรูทันตอค ามรูค ามกา นาในทางการแพทย กำ นด
ลักเกณฑและใ น ยกิตแก ถาบันตางๆ ร มทั้งร บร ม น ยกิตของแพทยเพื่อออก นัง ือรับรอง
ศูนยประเมินและรับรองความรูความ ามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดูแลเรื่องการ อบ
เพื่อใบประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมใ แกแพทยทั้งประเท ร มทั้งการจัดทำคลังขอ อบ
ถาบัน งเ ริมจริยธรรม มี นาที่ งเ ริมใ แพทยมีจริยธรรมที่ดีตั้งแตยังเปนนัก ึก าแพทย
มีการใ ราง ัลแพทยที่ดีเดน มีการใ ค ามรูแกแพทยในเรื่องจริยธรรม
ถาบัน งเ ริมการวิจัย ดูแลเรื่องการทำ ิจัยในมนุ ยและ ัต ของแพทย าง ลักเกณฑเรื่อง
การ ิจัยในมนุ ย เผยแพรใ ค ามรูแกนัก ิจัย ชี้แนะเรื่องโครงการ ิจัยตาง ๆ
ในปจจุบันแพทย ภา ไดทำ นาที่ ลายดาน อาทิ
๑) การพิจารณาคดีดานจริยธรรมที่ร ดเร็ และเปนธรรม
๒) ติดตามกฎ มายเกี่ย ของกับแพทย โดยผลักดันนโยบายของรัฐ ปกปอง และใ ค ามเปนธรรม
แกแพทย และบุคลากร าธารณ ุข
๓) มอบใ กลุม ถาบันแพทย า ตร ึก าไปดำเนินการร มทั้งตร จ อบการเปดโรงเรียน
แพทยใ ม และการรับรอง ลัก ูตรแพทย า ตรจาก ถาบันตาง ๆ
๔) ดูแลการฝกอบรมแพทยผูเชี่ย ชาญ และออก ุฒิบัตรผูมีค ามรูค ามชำนาญในการประกอบ
ิชาชีพเ ชกรรม าขาตาง ๆ
๕) รณรงคใ แพทยมีค ามรู และค ามเขาใจ ในการปองกันไมใ มีการฟองรองแพทย มีการราง
ขอเท็จจริงทางการแพทย และไดนำเ นอทาง ื่อตาง ๆ ใ ประชาชนเขาใจการทำงานของ
แพทยมากขึ้น
๖) ทำ นาที่เปนตั แทนของแพทยในการผลักดันใ แพทยไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม
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แพทย ภากับภารกิจเพื่อประชาชน
แพทย ภาใ ค ามคุมครองประชาชนจากการประกอบ ิชาชีเ ชกรรม โดยการรับเรื่องรองเรียน
จากการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม มีการปรับปรุงกระบ นการพิจารณาคดีใ เร็ ขึ้น และเปนธรรม
มากขึ้น
แพทย ภาไดจัด Thailand Medical Expo ม กรรมร มพลคนรัก ุขภาพ มาแล ๓ ครั้ง ๒ ป
จัดครั้ง นึ่งมีการประชุม ัมมนาเรื่องที่กำลังเปนที่ นใจของประชาชนและมีกิจกรรม งเ ริมจริยธรรม
ของแพทยและนิ ิตนัก ึก าแพทยด ย ภายใต Concept “แพทย ภาเพื่อประชาชน”
แพทย ภาใ การช ยเ ลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ เกือบทุกครั้งที่ประชาชนประ บอุบัติภัย
ตาง ๆ เชน น้ำท มประเท เมียนมาร แผนดินไ ที่ประเท เนปาล น้ำท มใ ญประเท ไทย เมื่อปลายป
๒๕๕๔ เปนตน โดยแพทย ภาเปดรับ มัครแพทยอา าไปปฏิบัติ นาที่ที่เ ีย ละนี้
แพทย ภาไดแตงตั้งอนุกรรมการคุมครองประชาชนจากการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม การเ ริม ย
และการโฆ ณา โดยใ ค ามรูแกประชาชนผาน ื่อตาง ๆ และWebsite ของแพทย ภา
แพทย ภา ไดพยายามติดตามขอมูล และเ ตุการณที่ ำคัญอันอาจมีผลกระทบตอ ุขภาพของ
ประชาชน รือประเด็นทาง ังคมที่เปนที่แคลงใจของประชาชน เชนโรคระบาด การฝงแร การอุมบุญ
และเ นอกฎ มายทั้งจากแพทย ภา รือร มกับ น ยงานอื่นเพื่อการดูแลผลประโยชนของประชาชน
โดยตรง
บทบาทแพทย ภาในอนาคตค รเพิ่มบทบาทการคุมครองประชาชนในเชิงรุกค บคูไป กับการ
คุมครอง มาชิกใ มีข ัญกำลังใจรัก าจิต ิญญาณแพทยไ
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แพทยสภาในระดับนานาชาติ
ผลงานของแพทย ภาไทยเปนที่ประจัก ของ มาชิกในกลุ มประเท เอเซียตะ ันออกเฉียงใต
ขององคการอนามัยโลก ประเท มาชิกมาขอดูงานการทำงานของแพทย ภาไทยร มทั้ง ิธีการจัดการ
อบใบประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมของไทย
ไดมีการจัดตั้งเครือขายแพทย ภา ขององคการอนามัยโลกในเขตเอเซียตะ ันออกเฉียงใต
(Medical Council Network, World Health Organization, Southeast Asia Region รือ MCN
WHO SEAR) นายกแพทย ภาไทยไดรับเลือกใ เปนประธานในช ง พ. . ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๘ ไดมีการ
ประชุมร มกันและและจัดใ มีแน ทางการเรียนการ อนดานจริยธรรม ทัก ะการติดตอ ื่อ าร
บทบาทของแพทย ภาตอเรื่องค ามปลอดภัยของผู ป ย การจัดการเรียนการ อนแพทยฝก ัด
การเรียนเ ช า ตรปองกัน การรับรอง ถาบันที่ อนนัก ึก าแพทย เกณฑค าม ามารถของผูจบ
แพทย า ตร แน ทางการใ ใบอนุญาตและตอใบอนุญาตผูประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม
แพทย ภาเปนตั แทนของประเท ไทยในการประชุม ASEAN Joint Coordinating Committee
on Medical Practitioners (AJCCM) เกี่ย กับค ามร มมือทางเ ร ฐกิจของประชาคมอาเซียน
เริ่มตั้งแต พ. . ๒๕๕๒ จนถึง ๒๕๕๙ มีการประชุมไปแล ๑๘ ครั้ง ในป ๒๕๕๗ นายกแพทย ภาไทย
เปนประธานการประชุม AJCCM และ Healthcare Service Sector Working Group (HSSWG)
นใ ญพิจารณาเรื่องการเคลื่อนยายบุคลากรทางการแพทย ลักเกณฑในการเคลื่อนยาย ที่ประชุม
เ ็นร มกัน าค ร นับ นุนใ มีการเคลื่อนยายแบบชั่ ครา
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อาคารแพทยสภากวาจะมาถึงวันนี้
พ. .๒๕๑๔ ำนักงานเลขาธิการแพทย ภาจึงไดรับค ามเอื้อเฟอจากกระทร ง าธารณ ุข
แบงพื้นที่ใ ใน ังเท ะเ ม บนชั้น ๒ ของตึกกองคลัง กระทร ง าธารณ ุข
ตอมากระทร ง าธารณ ุขไดยายไปที่นนทบุรี แพทย ภาไดรับจัด รรพื้นที่ ๔๐๐ ตารางเมตร
ในอาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึก ำนักงานปลัดกระทร ง าธารณ ุข
ตอมากรมการแพทยได นับ นุนที่ดิน ๕ ไร ๑๗ ตาราง า เพื่อเปนพื้นที่กอ รางอาคาร ภา ิชาชีพ
ในปจจุบัน เมื่อเดือน ิง าคม ๒๕๓๘
แพทย ภาเปนผูนำในการของบประมาณ รางอาคาร ภา ิชาชีพมาตลอด คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
งบประมาณเมื่อ ันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนอาคารที่ทำการ ภา ิชาชีพ ูง ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช อย
ประมาณ ๒๖,๐๓๐ ตารางเมตร แพทย ภาตองการใ ราช ิทยาลัย และ น ยงานใ มของแพทย ภา
เขามาอยูร มกันเปน one stop service และภายในอาคารยังมี พิพิธภัณฑ อเกียรติย แพทย และอื่น ๆ
อาคารเริ่มกอ รางเมื่อ ันที่ ๒๓ พฤ ภาคม ๒๕๕๗ และแล เ ร็จในเดือน เม ายน ๒๕๖๑
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ศูนยการศึกษาตอเนื่องของแพทย
นู ยการ ึก าตอเนื่องของแพทย ( .น.พ.) เปนองคกรในกำกับของแพทย ภา เกิดขึ้นจากขอบังคับ
แพทย ภา าด ยการ ึก าตอเนื่อง ำ รับผูประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๔๓ โดยมี ัตถุประ งค
เพื่อทำ นาที่กำ นดนโยบายและมาตรฐานการ ึก าตอเนื่องของแพทย โดย งเ ริมและ นับ นุน
ใ แพทยมีการ ึก า าค ามรูใ ทันตอค ามกา นาทาง ิชาการและตระ นักถึงค าม ำคัญของ
การเพิ่มพูนค ามรูอยางตอเนื่อง
.น.พ. ไดจัดทำคู มือประเภทกิจกรรมฯ ซึ่งไดมีการแกไข และเพิ่มประเภทกิจกรรมการ ึก า
ตอเนื่องจากเดิม ๓๖ กิจกรรมเปน ๔๔ กิจกรรม ซึ่งกรรมการบริ ารชุดปจจุบันยังใชอยู ทั้งนี้จะช ย
ใ แพทยเขาถึงการทำกิจกรรมการเก็บคะแนนการ ึก าไดงายขึ้น ในการนี้ไดเพิ่มระบบค ามจำใน
การจัดเก็บฐานขอมูลคะแนนกิจกรรมของ มาชิกเพื่อนแพทย ร มทั้งยังไดเริ่มพัฒนารูปแบบของ
CME Application บนมือถืออีกด ย ซึ่งไดเปดตั ไปเมื่อ ันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่แพทย ภา
มาชิก ามารถดา นโ ลดผาน App Store คน า “CME Thai รือ นพ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่น
และเขาใชงาน เมื่อเขา ูระบบครั้งแรกจะตองทำการลงทะเบียน ( ากเคยลงทะเบียนแล ามารถ
เขา ูระบบ โดยการกรอก License ID ) และร ั ผาน ทานจะไดเ ็นคะแนน CME ของทานเอง และได
ติดตามขา าร กำ นดการประชุม ิชาการของราช ิทยาลัยตาง ๆ ทั้งในประเท และตางประเท

๒๔

๕๐ ปี แพทยสภา

กวาจะเปนราชวิทยาลัย
แพทย ภาไดเริ่มการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อ ุฒิบัตรฯ าขาตาง ๆ ตั้งแต พ. .๒๕๑๒
โดยไดมีการแตงตั้งอนุกรรมการฝกอบรมและ อบ จากอาจารยแพทยที่มีค ามรู ค ามชำนาญ
ซึ่ง นใ ญไป ฝกอบรมมาจากตางประเท เมื่อมีแพทย ุฒิบัตรฯ ที่ ำเร็จการฝกอบรม าขาตาง ๆ
มากขึ้น จึงไดร มตั กันตั้งเปน มาคมทางการแพทย แตการแตงตั้งอนุกรรมการฝกอบรมและ อบนั้น
กรรมการแพทย ภาเปนผูแตงตั้งเองจากอาจารยในโรงเรียนแพทยที่มีการฝกอบรมแพทยประจำบาน
และอาจารยที่เปนกรรมการใน มาคมตาง ๆ แตอาจจะมีบางครั้ง ที่อนุกรรมการฯ ไมมีค ามเชื่อมโยง
กับ มาคม เมื่อมีการแตงตั้งโดยการนำเ นอจาก ิทยาลัย ทำใ เกิดค ามราบรื่นเปนอยางดี จึงมีการ
กำเนิด ิทยาลัยทางการแพทยขึ้น โดยเริ่มด ย ิทยาลัย ัลยแพทยแ งประเท ไทย เปนแ งแรกใน
พ. .๒๕๑๘ มีการจัดตั้ง ิทยาลัย ิชาชีพใน าขาอื่น ๆ ตามมา
ลังจากมี ิทยาลัยมาระยะ นึ่ง ัลยแพทยไทยเ ็น า ประเท อังกฤ ซึ่งมีพระม าก ัตริย
เชนเดีย กับประเท ไทย มี Royal College of Surgeon จึงไดขอพระราชทานนามจาก ำนักพระราช ัง
เปน ราช ิทยาลัย ัลยแพทยแ งประเท ไทย เมื่อ ันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ ตามมาด ยราช ิทยาลัย
อายุรแพทยแ งประเท ไทย และราช ิทยาลัยอื่น ๆ จนครบ ๑๔ ราช ิทยาลัย และ ๑ ิทยาลัย ในปจจุบัน

TRUST

๒๕

แพทยดีเดนแพทย ภา
ืบเนื่องที่แพทย ภาไดจัดใ มีการ ัมมนาจริยธรรมครั้งที่ ๓ ในระ าง ันที่ ๕-๖ ตุลาคม พ. . ๒๕๓๘
ที่คณะแพทย า ตรม า ิทยาลัยเชียงใ ม ที่ประชุมไดกำ นด ิธีและแผนการปฏิบัติงาน รางเ ริม
จริยธรรมที่ ามารถปฏิบัติได า มค รเปนกระบ นการที่กระทำมาตั้งแตเด็ก และค รมีการกระทำ
ตอเนื่องทุก ถาบัน โดยแบงการกระทำออกเปน ๓ ระดับคือ กำ นดแน ทางและ ากลไกในการ
คัดเลือกนักเรียนมัธยมปลายที่มีค ามเ มาะ ม จัดใ มีกระบ นการ รางเ ริมจริยธรรมระ าง
การ ึก าแพทย และการเลือก รรแพทยดีเดน เพื่อเปนแบบอยางในการดำรงตน ำ รับรุนนอง
แพทยดีเดนของแพทย ภา ตองเปนแพทยที่เปน มาชิกแพทย ภาที่ประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม
มายา นานอยางนอย ๒๐ ป เปนผู อุทิ ตนเพื่อประโยชนตอ ิชาชีพและ ังคม และมีผลงานดีเดน
เปนที่ประจัก ในดานการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม การ ิจัยทางการแพทย รือการบริ ารทาง
การแพทย อันเปนประโยชนแก ังคมอยางก างข าง แพทยดีเดนตองเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม
มีเจตคติที่ดีต อ ิชาชีพ ตอผู ป ย และเพื่อนร มงาน นอกจากนี้ต องไมเคยถูกลงโท ทางจริยธรรม
จากแพทย ภา และไมเคยถูกลงโท จำคุกโดยคำพิพาก าถึงที่ ุดใ จำคุกเพราะกระทำค ามผิดทาง
อาญา เ นแตเปนโท ำ รับค ามผิดที่ไดกระทำไปโดยประมาท รือค ามผิดล ุโท

๒๖

๕๐ ปี แพทยสภา

แพทยดีเดนของแพทย ภาทานแรกคือ นายแพทยชาญ ถาปนกุล ใน พ. . ๒๕๓๙ แพทยดีเดน
ของแพทย ภา ไดรับการคัดเลือกทุก ๒ ป ตาม าระของกรรมการแพทย ภาซึ่งมีทุก ๒ ป บางปคัดเลือก
ไดทานเดีย บางปมี ลายทาน นับถึงปจจุบัน แพทย ภาครบ ๕๐ ป มีแพทยดีเดนของแพทย ภามา
แล ร ม ๒๕ ทาน โดยใน พ. .๒๕๖๑ คัดเลือกได ๓ ทานลา ุดคือ นายแพทยมนูญ ลีเชวงวงศ
นายแพทยโมลี วนิช ุวรรณ และ รองศา ตราจารยแพทย ญิงลัดดา เ มาะ ุวรรณ

TRUST

๒๗

ปูชนียแพทย
นับเปนความโชคดีของวงการแพทยไทยที่เรามีแพทยที่เปรียบเ มือนปูชนียาจารยที่เปยมลนดวย
ความ ามารถ และความเมตตา กรุณาตอคนเจ็บคนไข รวมทั้งมีความเมตา เอ็นดู แพทยรุน ลังที่เยาววัย
กวา อบรม ั่ง อนศิลปะวิทยาการตาง ๆ และอบรมดานจริยธรรมของความเปนแพทยใ แกแพทย
รุนลูกรุน ลาน จนทำใ แพทยไทย และวงการแพทยไทยเจริญงอกงาม ถาพรมาถึงทุกวันนี้
เปนความโชคดีของคนไทยที่ มเด็จพระม ิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทรงแพทยที่มีพระจริยวัตรงดงาม ดูแลคนเจ็บไขโดยไมเลือกชั้นวรรณะ ไมถือพระองค ทรงกอรปดวย
ความรู ความ ามารถทางการแพทยอยางยอดเยี่ยม แพทยไทยทุกคนใ ความเคารพ เทิดทูนและถือเอา
พระองคเปนแบบอยาง
ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ แพทย ภาไดประกาศยกยองอาจารยแพทยที่มีอายุเกิน ๗๐ ป รือเ ียชีวิตไปแลว
จำนวน ๔๘ ทาน เปน ปูชนียแพทย เนื่องในโอกา ที่แพทย ภามีอายยุครบ ๔ รอบ ( ๔๘ ป ) อาทิ
อาจารยพระอาจวิ ท ยาคม อาจารย นายแพทย ุ ด แ งวิ เชี ย ร อาจารย นายแพทยอวย เกตุ ิ ง
อาจารยนายแพทยเ ม พริ้งพวงแกว เปนตน ทานอาจารยทุกทานลวนเปนแพทยที่ รางคุณูปการ
ใ แกวงการแพทยและ ังคมโดยรวม ทานมีคุณ มบัติเพียบพรอมในฐานะผู ใ การบริบาล ุขภาพ
การ อน การวิจัยและการบริ าร ที่วงวิชาชีพเวชกรรมและ ังคม วนใ ญใ ความเคารพยกยอง
ทั้งทางวิชาชีพเวชกรรมและการบำเพ็ญประโยชนที่เปนคุณูปการแก ังคมและประเทศชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรมและเมตตาธรรมอัน ูง ง ปลอดจากการเ ื่อมเ ียใด ๆ โดยดำรงตนอยูใน ังคมโดยธรรม

พิธีประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทยโดยนายกแพทย ภา (ศ.เกียรติคุณ นพ. มศักดิ์ โล เลขา)
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๒๙

แพทยเกียรติยศ
ในโอกา ครบรอบ ๔๘ ปของแพทย ภา พ.ศ. ๒๕๕๙ แพทย ภาไดคัด รรคน า มาชิกแพทย ภา
ที่โดดเดน ดีเดน มีผลงาน มีวิ ัยทัศน มีความ ามารถในการบริ าร และเปนตัวอยางที่ดีแกแพทยและ
คนทั่วไป อีกทั้งมี วนในการทำแพทยไทยใ เปนที่ยอมรับ มีเกียรติในระดับนานาชาติ คณะกรรมการ
แพทย ภา ไดมีมติใ มีการเชิดชู มาชิก “แพทยเกียรติยศแพทย ภา” มาชิกแพทย ภาที่ไดรับเลือก
ใ เปน “แพทยเกียรติยศแพทย ภา” ซึ่งเ นอโดย ำนักงานเลขาธิการ

แพทย ภา ผานอนุกรรมการบริ ารและกรรมการแพทย ภา
มีจำนวน ๓ ทานดังนี้
นายแพทยปราเ ริฐ ปรา าททองโอ ถ
นายแพทย ำลี เปลี่ยนบางชาง
ศา ตราจารยเกียรติคุณนายแพทย มศักดิ์ โล เลขา

TRUST

๓๑

แพทยสภาสัญจร
โครงการแพทย ภา ัญจร เปนโครงการใน คณะอนุกรรมการ มาชิกและม ลชน ัมพันธ โดยกรรมการ
แพทย ภาไดออกเยี่ยม มาชิกและพบประชาชน ด ยแพทย ภามีนโยบายที่จะประชา ัมพันธกิจกรรมของ
แพทย ภาและ รับฟงค ามคิดเ ็นของ มาชิก ตลอดจนพัฒนาค าม ัมพันธระ างแพทย ภากับ มาชิก
และแพทย ภากับ ประชาชน โดยออกพบปะกับ มาชิกและประชาชน เพื่อ รางค าม ัมพันธและค ามเขาใจ
อันดีระ างแพทย ภา กับ มาชิกและประชาชน โดยออกเยี่ยมปละ ๒-๓ ครั้ง
แพทย ภา ัญจร เดิมใชชื่อ า “โครงการเยี่ยมเยียน มาชิกแพทย ภา” ไดออกเยี่ยมเยียน มาชิกเปนครั้งแรก
ในเขตภาคใต (จัง ัดนคร รีธรรมราช จัง ัดพัทลุง และจัง ัดตรัง) ใน ันที่ ๒๘ – ๓๐ กรกฎาคม พ. . ๒๕๓๖
เพื่อเยี่ยมเยียน แพทยใน นภูมิภาค แลกเปลี่ยนรับฟงค ามคิดเ ็นของ มาชิก เ ริม รางค าม ามัคคีใน มู
มาชิก เพื่อค าม เขาใจอันดีตอกัน
คณะกรรมการแพทย ภา าระ พ. . ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ไดออกเดินทางไปเยี่ยม มาชิกในโครงการแพทย ภา
ัญจรจำน น ๕ ครั้ง เริ่มตนที่ จัง ัดนาน และจัง ัดแพร ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ตอมาที่ จัง ัดอุทัยธานี
จัง ัดชัยนาท และ จัง ัด ิง บุรี ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จัง ัดนครพนม และจัง ัดมุกดา าร ในมกราคม
๒๕๖๑ จัง ัดชลบุรี จัง ัดจันทบุรี จัง ัดตราด และ จัง ัดระยอง ในเดือนพฤ ภาคม ๒๕๖๑ และ ุดทายที่
จัง ัดยะลา และจัง ัด งขลา ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
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๓๓

แพทย ภาตอนรับ มาชิกใ ม
เมื่อแพทยจบใ มจาก ถาบันผลิตแพทย แพทยทุกคนตองเปน มาชิกแพทย ภา และไดรับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุกรรมการ มาชิกและมวลชน ัมพันธ ไดจัดโครงการตอนรับ มาชิกใ ม และออก นัง ือ มอใ ม
โดยที่กระทรวง าธารณ ุขไดจัดใ มีการปฐมนิเทศแพทยจบใ มเปนการประจำทุกป ซึ่งมีแพทยที่จบใ ม
เขารวมประมาณปละ ๒,๕๐๐ คน ทั้งนี้เพื่อนโยบายของคณะกรรมการแพทย ภา คือ งเ ริมใ มาชิกมีการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง งเ ริมใ แพทย ภา มีบทบาทในการเปนผู
ชี้นำในการปองกันและแกไขปญ าทางดานการแพทยและ าธารณ ุข รวมทั้งเพื่อใ มาชิก แพทย ภาไดเขาใจ
บทบาท นาที่ของแพทย ภาอยางถูกตอง อีกทั้งเปนกลไกในการติดตอ ื่อ ารระ วาง มาชิกแพทย ภากับ
แพทย ภาเพื่อเ ริม รางความ ามัคคีและความเขาใจอันดีตอกัน

จด มายขาวแพทย ภา
จด มายขาวแพทย ภา เริ่มออกเปนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ในชวง ๓ ฉบับแรกออกทุก ๒ เดือน
ลังจากนั้นออกทุกเดือน โดยมี นายแพทยชูชัย ศุภวงศ เปนบรรณาธิการบริ าร และ นายแพทย ุภกร บัว าย
เปนบรรณาธิการวิชาการ วัตถุประ งคของการออกจด มายขาวแพทย ภา ก็เพื่อแจงขาว ารตาง ๆ ที่เปนประโยชน
แกวงการแพทย และ มาชิก ใ แก มาชิกแพทย ภา
จด มายขาวแพทย ภามีมาจนถึงปลาย พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อแพทย ภาปรับมาออกวาร ารทุก ๓ เดือน (๔ เลม ตอป)
เลมใ มโดยใชชื่อวา มายเ ตุแพทย ภา ในตน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งยังคงพิมพอยูถึงปจจุบัน

๓๔
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มายเ ตุแพทย ภา
มายเ ตุแพทย ภา เปนวาร าร ิ่งพิมพที่แพทย ภาใชเปน ื่อ
ถึง มาชิกทั้ง มด เปนวาร ารที่ออกทุก ๓ เดือน ปละ ๔ เลม เริ่มออก
ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในเลมจะมีคอลัมนประจำ ที่เกี่ยวกับ
กิจการของแพทย ภา กิจกรรมของแพทย ปูชนียบุคคลทางการแพทย
ขอคิดทางดานกฎ มาย เปนตน โดยมีแพทย ญิงชัญวลี ศรี ุโข เปน
บรรณาธิการ

แพทย ภา าร
กอน นานี้แพทย ภาเคยออกวาร ารทางวิชาการ และขาว ารของแพทย ภาเปนครั้งแรกในวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ในชื่อวา “แพทย ภา าร” รือ “The Thai Medical Council Bulletin” โดยมี อาจารยนายแพทย
ประเ ริฐ ทองเจริญ เปนบรรณาธิการ แพทย ภา าร มีวัตถุประ งค เพื่อแจงขาว ารการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ
ของแพทย ภาใ แก มาชิก จัดบทความทางวิชาการทางการแพทย และเปน ื่อกลางใ มาชิกในการแ ดงความ
คิดความเ ็นตาง ๆ แกแพทย ภาแพทย ภา ารดำเนินการมาไดถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ จึง ยุดไป
มอในดวงใจ
โครงการ มอในดวงใจ ริเริ่มมาตั้งตนป ๒๕๕๖ โดยแพทย ญิง
ชัญวลี ศรี ุโข ซึ่งเปนกรรมการ แพทย ภาที่เปนนักเขียน โดยจัดใ
มีการประกวด ารคดีเรื่องเลาทางการแพทยจากประชาชน ในรูป
ของ ารคดีเรื่องเลา
มอในดวงใจ ซึ่งมีจุดมุง มายที่จะรับทราบความคิดเ ็นของ
ประชาชนที่มีตอแพทยวาเขาอยากเ ็น แพทยเปนอยางไร แพทยที่
เขาประทับใจเปนอยางไร เรื่องเลาที่ไดรับรางวัล จะไดรับการตีพิมพ
เปน pocket book เรื่อง “ มอในดวงใจ” เปนลิข ิทธิ์ของแพทยภา

TRUST
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รักนะจึงบอก
โครงการรักนะจึงบอก เริ่มใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอจากโครงการ มอใน
ดวงใจ โดยมีแพทย ญิงชัญวลี ศรี ุโข เปน ัว นาโครงการนี้เชนเดิม
จุดประ งคก็เพื่อใ ประชาชน และแพทยนำเ นอเรื่องเลา ที่ประทับใจ
เพื่อเปน ื่อที่เปนประโยชนแกแพทย และวงการแพทย

!

โครงการนี้มีมาแลว ๒ ครั้ง ครั้งแรกระ วาง พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ ระ วาง พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ระ วาง พ.ศ.๒๕๖๐
– พ.ศ.๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการฯ ไดตัด ินผูชนะการ ประกวดเรื่อง ั้น
และรวบรวมตีพิมพเปน pocket book “รักนะจึงบอก” ทั้ง ๓ ครั้ง

TRUST

๓๗

การประกวดไวรัลคลิป
คณะ นุกรรมการ งเ ริมจริยธรรมนิ ิตนัก ึก าแพทย ใน าระนี้ ไดจัดการประก ดไ รัลคลิป ๕๐ ปแพทย ภา
“ตั้งใจ ใ ใจ จริงใจ เพื่ ราง รัทธาใ กับประชาชน” ขึ้นใน ัน ังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เ ลา ๙.๐๐ น. ณ าคารเฉลิม
พระบารมี ๕๐ ป ซ ย ูนย ิจัย
กรรมการตัด ิน
๑. ร .นพ. มชาย ธน ัฒนาเจริญ
๒. .ปรัชญา เปยมการุณ ผูทรงคุณ ุฒิ

ผูแทนคณะ นุกรรมการฯ
าจารย ิทยาลัยน ัตกรรม

๓. นาง า ช ผกา ิริยานนท
ดารา พิธีกร
๔. พล ากา ตรีนายแพทย ิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทย ภา
๕. ผ .นพ. รพล รามรั มีกุล
ผูแทนคณะ นุกรรมการฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการและผูทรงคุณ ุฒิ
ื่ าร ังคม ม
กรรมการและผูทรงคุณ ุฒิ
กรรมการ
เลขากรรมการ

กลุมเปา มาย คื นิ ิตนัก ึก าแพทย
วัตถุประ งค
เพื่ ใ นิ ิตนัก ึก าแพทยไดตระ นักในการเปน น นึ่งข งทีมรัก าพยาบาล และ รางค าม รัทธา
ใ กับประชาชนทั่ ไป
แนวทางการเ นอ
นำเ น ค ามจริงในระบบการทำงานข งนิ ิตนัก ึก าแพทย ค ามละเ ียดลึกซึ้ง ซับซ น รื ิถีชี ิตที่ประชาชน
ไมรูในชี ิตข งนิ ิตนัก ึก าแพทย
รูปแบบการนำเ นอ
ไมจำกัดรูปแบบการนำเ น นำเ น ด ยค ามคิด ราง รรค ะไรก็ไดภายใตแน คิด Positive Truth ค ามจริงที่นำ
ไป ูค ามรู ึกเชิงบ ก
ขอควรระวัง
ระมัดระ ังในการนำเ น ที่ าจจะไปกระตุนค ามรู ึกเชิงลบที่ าจจะเปน ันตรายต ถาบันแพทยทั้งระบบ
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คลิปที่ชนะเลิศ การประกวดไวรัลคลิป ๕๐ ป แพทย ภา

ำ รับผลการตัด ิน มีดังตอไปนี้
ผลงานชนะเลิศ ไดแก
ำนัก ิชาแพทย า ตร ม.เทคโนโลยี ุรนารี ไดรับโลราง ัลใ ถาบัน เกียรติบัตรพร มเงินราง ัลมูลคา ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก
คณะแพทย า ตร ม.นเร ร ไดรับโลราง ัลใ ถาบัน เกียรติบัตรพร มเงินราง ัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก
คณะแพทย า ตร ม. รีนครินทร ิโรฒ ไดรับโลราง ัลใ ถาบัน เกียรติบัตรพร มเงินราง ัลมูลคา ๕,๐๐๐บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ไดแก
คณะแพทย า ตร ม.ธรรม า ตร ไดรับโลราง ัลใ ถาบัน เกียรติบัตรพร มเงินราง ัลมูลคา ๓,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย ไดแก
คณะแพทย า ตร จุ าลงกรณม า ิทยาลัย เกียรติบัตรพร มเงินราง ัลมูลคา ๑,๕๐๐ บาท
TRUST
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๑

การประชุมวิชาการ

ครบ ๕๐ ปี แพทยสภา
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เนื่องจากในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ แพทย ภามี
วาระครบรอบ ๕๐ ป ของการกอตั้งองคกร คณะกรรมการ
บริ ารวาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ไดกำ นดใ มีการประชุมวิชาการ
ครบ ๕๐ ป แพทย ภา เปนกิจกรรม นึ่ง ที่กำ นดขึ้นใน ลาย
กิจกรรมที่จะมีขึ้นในโอกา เฉลิมฉลองครบ ๕๐ ป ไดจัดตั้ง
คณะทำงานจาก ลายภาค วนรวม ๓๑ คน ในการจัดการ
ประชุมวิชาการครบ ๕๐ ป แพทย ภา โดยมี
า ตราจารยเกียรติคุณแพทย ญิง ม รี เผา ั ดิ์
ประธานคณะทำงาน
า ตราจารยนายแพทยรณชัย คง กนธ
รองประธาน/ประธานฝาย ารายได
า ตราจารยนายแพทยอมร ลีลารั มี
ประธานฝายวิชาการ
า ตราจารยแพทย ญิง รี ุภลัก ณ ิงคาล นิช
ประธานฝายทะเบียน
นายแพทย ุรพจน ุ รรณพานิช
ประธานฝายนิทรรศการ
นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทัก
เ รัญญิก
และพลตรีผูช ย า ตราจารยนายแพทยกิฎาพล ัฒนกูล
คณะทำงานและเลขานุการ
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การประชุมวิชาการ ครบ ๕๐ ปี แพทยสภา

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
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คณะกรรมการฝาย ิชาการ ซึ่งมี า ตราจารยนายแพทยอมร ลีลารั มีและคณะไดจัด
ตาราง ิชาการ ประกอบด ย ั ขอที่นา นใจมากมาย ทั้ง ำ รับแพทย าขาตางๆ แพทย
ประจำบาน และนัก ึก าแพทยในแตละ ันที่ องประชุมใ ญและ องประชุมยอย ซึ่งได
รับค ามร มมือจากราช ิทยาลัย แพทยเฉพาะทางทุกราช ิทยาลัย อาทิ เชน ราช ิทยาลัย
อายุ ร แพทยฯ ไดจั ด ใ มี ก ารปฐมนิ เ ท แพทยประจำบานอายุ ร า ตร ปที ่ ๑ ด ย
ราช ิทยาลัย ัลยแพทยแ งประเท ไทย ราช ิทยาลัยกุมารแพทยฯ ราช ิทยาลัย ิ ัญญี
แพทยฯ ราช ิทยาลัยกายภาพบำบัดฯ และราช ิทยาลัยอื่นๆ ทั้ง ๑๔ ราช ิทยาลัย ไดนำเรื่อง
ที่นา นใจของแตละ าขามาบรรยายใน อง ันแรก

๔๔

ันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ช งเชาในพิธีเปดการประชุม มีการเดินพาเ รด โดยมีผู
เชิญธง ๕๐ ปแพทย ภา นำขบ นคณบดีคณะแพทย า ตร ๒๒ คณะ พรอมด ย ประธาน
ราช ิทยาลัยแพทย ๑๔ ราช ิทยาลัย กับ ๒ ประธาน ิทยาลัยและนายก มาคมเ ช า ตร
ปองกันขึ้นนั่งเปนเกียรติบนเ ที เปดประชุมและบรรยายพิเ โดยทานรัฐมนตรี าการ
กระทร ง าธารณ ุข า ตราจารยคลินิก เกียรติคุณนายแพทย ปยะ กล กล ัตยาทร
กลา รายงานโดยนายกแพทย ภา า ตราจารยนายแพทย ประ ิทธิ์ ัฒนาภา
๕๐ ปี แพทยสภา

ัน ุกร ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปน ันที่ ามของการประชุม เปน ันที่มีการประชุมทั้ง
ของฝายประชาชนและฝายแพทย ซึ่งเปน ันที่มีการประชุมของ มาชิกแพทย ภา เพื่อแลก
เปลี่ยนค ามคิดเ ็น และขอเ นอแนะเกี่ย กับกิจการของแพทย ภาในภาคเชาและภาค
บายเปนการบรรยายโดยผูทรงคุณ ุฒิทางกฎ มาย มาบรรยายเรื่องกฎ มายกับการแพทย
ำ รับ องของประชาชน มีประชาชนมาร มประชุมฟงการบรรยายประมาณ ๑,๕๐๐ คน
ในภาคเชาเปนการบรรยายโดยผูทรงคุณ ุฒิ ผูเชี่ย ชาญและมีประ บการณด ยตนเอง ใ
ประชาชน อ ม.และอ . ที่มาไดรับค ามรูเกี่ย กับการออกกำลังกาย การกินอา าร และ
พิ ภัยของบุ รี่ และการรณรงค “๓ ลาน ๓ ป เลิกบุ รี่ทั่ ไทย เทิดไทองคราชัน” เพื่อนำไป
ใ ค ามรูแนะนำประชาชนในทองที่และคนในครอบครั
ผูเขาร มประชุมในการประชุมครบรอบ ๕๐ ป แพทย ภาประกอบด ยแพทย ๒,๙๔๕ คน
(แพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอด ๑,๒๖๕ คน นัก ึก าแพทย ๗๖๕ คน)
ประชาชนประมาณ ๑,๕๐๐ คนเ ร มจำน นผูมาประชุมทั้ง ิ้นประมาณ ๔,๖๐๐ คน
การประชุมในครั้งนี้ไดรับการ นับ นุนจากองคกรและบริ ัท างรานตางๆ จำน น ๔๑
องคกร ไดมี ินคา OTOP มาแ ดงและจำ นายใ ประชาชนผู มาร มงานด ย ๒๒ ราน
ด ยกัน ำ รับแพทยที่มาประชุมในครั้งนี้ไดรับคะแนน CME ๕๐ น ยกิต เปน ๒ เทาของ
คะแนนปกติ คือ ๒๕ น ยกิต เนื่องจากเปน าระพิเ ฉลองครบ ๕๐ ปของแพทย ภา
ในโอกา นี ้ ข อแ ดงค ามขอบคุ ณ ทุ ก ทาน ตั ้ ง แตทานนายกแพทย ภา กรรมการ
แพทย ภาทุกทาน ทานคณบดีคณะแพทย า ตรทุกทาน ประธานราช ิทยาลัยแพทย 14
แ ง ประธาน ิ ท ยาลั ย 1 แ ง และนายก มาคมเ ช า ตรปองกั น ที ่ ใ ค ามร มมื อ
ขอขอบคุณกรรมการจัดการประชุม ิชาการ และเจา นาที่ทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
า ตราจารยนายแพทยรณชั ย คง กนธ รองประธาน า ตราจารยนายแพทยอมร
ลีลารั มี ประธานฝาย ิชาการ และผูช ย า ตราจารยพลตรีนายแพทยกิฎาพล ัฒนกูล
เลขานุการ ที่ไดร มแรงร มใจ ร มรับผิดชอบภารกิจครั้งนี้ด ยค ามตั้งใจ เต็มใจและจริงใจ
มดั ง คำข ั ญ ของการประชุ ม ิ ช าการครั ้ ง นี ้ คื อ “Trust” จนงานประชุ ม ครบ ๕๐ ป
แพทย ภาครั้งนี้ ำเร็จลุล งไปด ยดีตามเปา มาย
TRUST

๔๕

๔๖

๕๐ ปี แพทยสภา

๒

สื่อสารสังคม

เนื่องในโอกา ที่แพทย ภาครบรอบ ๕๐ ป คณะกรรมการ
แพทย ภาจึงไดมีดำริจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นโดยมอบคณะทำงาน
แตละดานไป างแผนของตน

นอกจากการประก ด ารคดีเรื่องเลารักนะจึงบอก ครั้งที่
๓ เพื่อ ราง ัมพันธภาพที่ดีระ างคนไขกับแพทย และการ
ประก ดไ รัลคลิปของนิ ิตนัก ึก าแพทยทุก ถาบัน โดย
รณรงคในโอกา ๕๐ ปแพทย ภา ตั้งใจ ใ ใจ จริงใจ เพื่อ ราง
รั ท ธาประชาชนแล คณะทำงานดาน ื ่ อ าร ั ง คม ซึ ่ ง มี
รอง า ตราจารยแพทย ญิงประ บ รี อึ้งถา ร เปนประธาน
คณะทำงาน ไดรับมอบใ ระดม มองเพื่อ ื่อใ แพทยกับภาค
ประชาชน ังคมไดมีค ามเขาใจกันและกัน ลดค ามขัดแยง
ที่เกิดจากมุมมองตาง จากขีดจำกัดของงานบริบาลทางการแพทย
พรอมคงไ ซึ่งทรั ต ระ างกัน ด ยค ามตั้งใจ ใ ใจ จริงใจ
จาก มาชิกแพทย ภาทั้งป ง
เนื่องด ยระยะเ ลาการทำงานและงบประมาณมีจำกัด
คณะทำงานตกลงกัน า เราจะใช ื่อที่งาย ๆ โดนใจคนทุก ัย
ั ใจที่จะ ื่อค ามจริงอันซอนอยูในเรื่องเลาผานตั ละครที่เปน
ทั้งคนไข รือแพทย ใน ถานการณจริงที่พ กเราประ บมาด ย
ตนเอง ใ กระจายออกตามปญ า นัก นาที่ประดานักเลง
คีย บอรดชอบละเลงตามค ามชุกของโรคที่ดูง าย ๆ แตทำไม
ตายไดทั้งที่อยูในมือ มอ ตั้งแต ันแรก ๆ นอกจากนั้น อยากเลา
ู กันฟง าก าจะ ราง มอขึ้นมาแตละคนนั้น ตองมีต นทุน
ของ มอจากภายในและแรงฝกปรือจากอาจารย ลาก ลาย
ทั้งอาจารยใ ญ อาจารยปจจุบันร มคนไขที่เปนครูด ย

TRUST

๔๗

และนี่คือที่มาของซีรี การตูนภาพนิ่ง ิบ องเรื่องราวจากราชวิทยาลัยแพทยเฉพาะทาง ดานตาง ๆ
มารวมกันเลาเรื่อง เ ริมถอยคำใ ถูกตองตาม ลักวิชาการ แตดรามานิด ๆ ตามเนื้อ า ที่อยากบอก ั้น ๆ
กระชับ และเปนที่นายินดีวา ลังจากการเผยแพรซีรี ฯ มีผูแชรไปประกอบเ ตุการณ ที่เกิดจริงดวย ดังนี้

๔๘

๕๐ ปี แพทยสภา

ตอนที่ ๑ ชีวิตกลางคืนของหมอผ่าตัด

ตอนที่ ๒ ไม่มีท่ย
ี ืน

ตอนที่ ๓ ใจร้าย-ใจดำ
TRUST
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ตอนที่ ๔ แค่เป็นไข้..ตายได้ไง

ตอนที่ ๕ คลอดลูก..ตายได้ไง

ตอนที่ ๖ ฉุกเฉิน..ฉุกเฉินกว่า

๕๐

๕๐ ปี แพทยสภา

ตอนที่ ๗ เปลี่ยนใจ

ตอนที่ ๘ แซงคิว

ตอนที่ ๙ โค้งสุดท้าย
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ตอนที่ ๑๐ คำถามคาใจ

ตอนที่ ๑๑ ระเบิดเวลา

ตอนที่ ๑๒ กว่าจะเป็นหมอ

๕๒

Animation ภาพการตูนเคลื่อนไหว โดย นพ.ศิริพัฒน โอกระจาง FB-@medinfographi
๕๐ ปี แพทยสภา

หลังจากไดเผยแพรการตูนแลว เราไดจัดทำขอเท็จจริงของการตูนในแตละตอนไวทั้ง 12 ตอน ดังนี้
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ประ บการณครั้งนี้ไดเรียนรูการทำงานเปนทีม
อีกแงมุม นึ่ง เปดแนวการเ นอ อภิปรายทางไลน
มเปนแพทย ภา ู ั ง คมยุ ค ๔.๐ ที ่ ต องขอบคุ ณ
นอกจากนอง ๆ จากราชวิทยาลัยที่ชวยปรับภาพใน
รายละเอียดใ มจริง ผูที่ ำคัญ ุดคือผูอยูเบื้อง ลัง
ภาพ ที่ช วยดานเทคนิคจัด ี จัดทา จนเคาะออกมา
ทาย ุ ด ไดถู ก ใจและถู ก ตอง ที ่ ำคั ญ ทั น ใจดี จ ั ง
โดยเฉพาะคุณชอผกา วิริยานนท ที่รัง รรคเนื้อ า
ออกมาไดตรงใจ
ทาย ุด ตองขอบคุณผู ที่ช วยแชรกระจายซีรี ออกไปตามที่ต าง ๆ ทางแพทย ทาง าธารณ ุขและทางประชาชน
มีคนชมเฉียดลานตอเรื่องและมีผูมาติดตามเพจของแพทย ภามากขึ้นมาก ๆ มกับคำวา
“แพทยสภากาวไกล ใสใจสังคม”

TRUST
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๓

ประวัติศาสตร์

ระบบบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุขของประเทศไทย

ืบเนื่องจาก าระครบรอบ ๕๐ ป แพทย ภา มีการแตงตั้ง คณะทำงาน ๕ ชุด และอนุกรรมการ ๒ ชุด เพื่อจัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ งการแพทยและประชาชน เปนการ ราง ค ามรักและค าม ามัคคี มานฉันท
ภายในชาติใ มากขึ้น ดังนั้นจึงประกา เจตนารมณ ำคัญ ดังขอค าม ั้นๆ า “Trust” มายถึง แพทย ภา จะ “ตั้งใจ”
“ใ ใจ” และ “จริงใจ” แก เพื่อนแพทย ประชาชน และประเท ชาติ โดยที่ นึ่งในคณะอนุกรรมการดังกลา คือ
คณะอนุกรรมการจัดทำนิทรร การ แพทย ภาร บร มขอมูลประ ัติ า ตรการแพทย มีนายแพทย ัลยเ ทย เลขะกุล
เปนประธานคณะอนุกรรมการทำงานประ ัติ า ตรการแพทยไทย ใ มี นาที่จัดทำ นัง ือ ประ ัติ า ตร และ
มุดภาพทางดานการแพทย และ าธารณ ุขของประเท ไทย
คณะอนุกรรมการทำงานประ ัติ า ตรการแพทยไทย เ ็น าเปนโอกา เ มาะที่จะคลี่คลายปริ นาที่มากำเนิด
แพทยแผนปจจุบันของประเท ไทย ที่ไมชัดเจนและคลุมเครือมา ตั้งแตอดีต จึงเ นอใ มีการชำระประ ัติ า ตร
การแพทยของไทยครั้งใ ญ โดยใ ืบคน ลักฐานเชื่อถือไดเทาที่มีอยู ทั้ง มดในปจจุบัน เพื่อไขปริ นากำเนิด
แพทยแผนปจจุบัน ร มทั้งประ ัติ า ตรค ามเปนมาของ ภาการแพทยอันเปนตน กำเนิดของแพทย ภา และ
แตงตั้งคณะทำงาน นัง ือ ประ ัติ า ตรการแพทยไทยและคณะทำงานจัดทำ มุดภาพการแพทยไทยขึ้น
คณะทำงาน นัง ือประ ัติ า ตรการแพทยไทย จึงร บร ม ขอมูลเอก ารที่เกี่ย ของจากแ ลงขอมูล ตาง ๆ
โดยมีขอกำ นด า ใ ใชเอก ารชั้นตนทางประ ัติ า ตร เพื่อใ ไดขอเท็จจริงที่ ถูกตองแมนยำ คัดลอก ขอค าม
ำคัญจากเอก าร นำมาเรียบเรียง อธิบายเ ตุการณ เพื่อรัก าค าม มายเดิม โดยที่ไมตีค าม และไม ิเคราะ
เพื ่ อ รั ก าค ามเปนกลางของขอมู ล จน ามารถชำระ เอก ารชั ้ น ตน าด ยระบบบริ ารราชการแผนดิ น
ดานการแพทย และ าธารณ ุขของประเท ไทยทั้งระบบอยาง มบูรณเปนครั้งแรก และ เรียบเรียงเปน นัง ือชื่อ
“ประวัติศา ตรระบบบริ ารราชการแผนดินดานการแพทยและ าธารณ ุขของประเทศไทย” ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
มีอยางเปนรูปธรรม ใน มัยรัช มัยของ พระบาท มเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู ัว

TRUST

๕๗

นัง ือนี้ไดเรียบเรียงแบบรายงาน ิจัย ประกอบด ย ๓ ภาค คือ
ภาค ๑ ทบท น รรณกรรม (Review Literatures) ไดแก บทค ามโดยอนุกรรมการฯ ลายทาน
ภาค ๒ ผลการ ิจัย (Study Results) ไดแก ประม ลเอก ารชั้นตน
ภาค ๓ ลักฐาน ิจัย ( Research’s Documents) ไดแก เอก าร ำคัญ
ภาค ๑ ความเปนมา เปนการอธิบายพื้นฐานค ามรูประ ัติ า ตรการแพทยตาง ๆ เชน การกำเนิด
การแพทยแผนปจจุบันของโลก การแพทยของไทยในอดีต มิชชันนารีกับงานดานการแพทยใน ยาม
และประ ัติค ามเปนมาของการตั้งโรงเรียนแพทยในประเท ไทย

โรงรัก าไข ที่ตั้งขึ้นชั่ ครา ครา เกิดโรคระบาด พ. . ๒๔๓๑

๕๘

๕๐ ปี แพทยสภา

าลารัก าผูป ย พระเจานองยาเธอกรม มื่นเท ะ ง โรปการ
โปรดใ ตั้งที่ตำบล ังเ ช ิ ยาราม ครา เกิดโรคระบาด พ. . ๒๔๓๑

พิธีเปดราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย เมื่อ พ. . ๒๔๔๔
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องผาตัดโรงกระโจม โรงพยาบาล ิริราช พ. . ๒๔๕๗

นิ ิต ญิงเตรียมแพทยรุนแรก ถายเมื่อ พ. . ๒๔๗๑ ใน องพักตึกอัก ร า ตร
จากซายไปข า เต็มด ง บุนนาค ม.ร. .นันทา ทองแถม ชด นิธิประภา
ม.ร. . ง รี เก ม รี ฉลอง ไกรจิตต และไทยเชียง อรุณลัก ณ

๖๐

แตที่ ำคัญคือการคนพบจุดเริ่มตนของการปฏิรูประบบราชการครั้งใ ญในรัช มัยพระบาท มเด็จพระ
จุลจอมเกลา เจาอยู ั ที่เริ่มจากการตั้งกรมท ารม าดเล็กราช ัลลภรัก าพระองค ตลอดจนยุทธ า ตร
การปฏิรูประบบราชการ ที่พลิกประ ัติ า ตรการปกครองของประเท ครั้ง ำคัญ
๕๐ ปี แพทยสภา

ภาค ๒ ประมวลเอกสารชั้นตน เปนการนำเ นอเรื่องรา ประ ัติระบบราชการแพทยของประเท ไทย
ด ยการเรียงลำดับเอก ารชั้นตนใน มัยรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๙ ตาม ัน/เดือน/ป ซึ่งปรับใ ตรงกับปปฏิทิน
ปจจุบัน เพื่อใ อยูบน Timeline เดีย กัน เปนการชำระเอก ารชั้นตน ดานการแพทยและ าธารณ ุขครั้งใ ญ
ที่ ุด นับตั้งแต ำนัก อจด มายเ ตุแ งชาติเปดใ บริการ ืบคนเมื่อ พ. . ๒๕๑๙ เปนตนมา

กอมิตีผูจัดการโรงพยาบาล
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กอมิตีผูจัดการโรงพยาบาล (ตอ)
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เรื่องโรงพยาบาล
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เรื่องโรงพยาบาล (ตอ)

๖๔
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ภาค ๓ เอกสารสำคัญ เปนเอก าร ำคัญมี ๓ ชุด คือ
“อนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕” ซึ่งกาชาด ากลประจำประเทศไทย ไดประ าน ืบคนและขอ ำเนาตนฉบับ
อนุ ัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕ จากคลังเอก ารจด มายเ ตุกาชาด ากล ณ กรุงเบิรน ประเทศ วิ เซอรแลนด

ปก นัง ืออนุ ัญญาเมืองเยนีวา ที่ ยาม งไปเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ (พ.ศ ๒๔๔๙)
TRUST
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ขอความในอนุสัญญา (ร.ศ.๑๒๕)

๖๖

๕๐ ปี แพทยสภา

ขอความในอนุสัญญา (ร.ศ.๑๒๕)

TRUST

๖๗

คุณเบอาท ชไวเซอร ผูอำนวยการ ำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ
คณะกรรมการกาชาดระ วางประเทศ (กาชาด ากล) ทูลเกลาฯ ถวาย ำเนาอนุ ัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕
แด มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี องคอุปนายิกา ภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๖๘

๕๐ ปี แพทยสภา

“โครงการจัดตั้งกรมสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒”
เปนเอก าร ำคัญที่แ ดงระบบราชการ าธารณ ุขแบบ Sanitary กอนการปฏิรูปใ เปนระบบราชการ
าธารณ ุขแบบ Public Health คือระบบแบบปจจุบัน เปน ลักฐาน ำคัญที่แ ดงวาระบบราชการ าธารณ ุข
แบบใ ม รือเรียกวา “การ าธารณ ุข (Public Health)” นั้นกำเนิดจากรากฐานอันแข็งแกรงของโครง ราง
ของระบบราชการ าธารณ ุขแบบเกา รือเรียกวา “การ ุขาภิบาล (Sanitary)” ที่จัดตั้งขึ้นใน มัยรัชกาลที่ ๕
“รายงานประชุมเสนาบดีสภา เรื่องรวมเมืองเปนมณฑลและเรื่องจัดการเทศาภิบาล”

การประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. ๒๔๓๘ การปกครองแบบเทศาภิบาล คือ ระบบการกระจายอำนาจปกครอง วนกลางไป ู วนภูมิภาค

TRUST

๖๙

หลักฐานที่คนพบใหม
นึ่ง ในการเรียบเรียงข มูลเ ก ารทางประวัติศา ตรครั้งนี้ มีการคนพบ ลักฐานใ ม ซึ่งจะเปนประโยชน
แก ลาย นวยงาน ามารถนำไปใชจัดทำประวัติศา ตร นวยงานใ มีความ มบูรณขึ้น เชน
- เ ก ารแ ดง าเ ตุที่มีการจัดตั้งระบบราชการแพทยแบบตะวันตกฝายพลเรื นในกระทรวงธรรมการ
- เ ก ารแ ดงจุดกำเนิดข งการแพทยแผนปจจุบันในระบบราชการฝายพลเรื นในกรมท ารม าดเล็กฯ
ซึ่งเปนการคนพบครั้งแรกในประวัติศา ตร
- รายงานประชุมก มมิตตีโรงพยาบาล จำนวน ๑๑ ครั้ง (จากทั้ง มด ๑๓ ครั้ง)
- เ ก ารชั้นตนแ ดงวา “การแพทยท าร”เปนระบบราชการแบบตะวันตกดานการแพทย ระบบแรก
ข งประเทศไทย ซึ่งพระบาท มเด็จพระจุลจ มเกลาเจา ยู ัวพระราชทานจัดตั้งขึ้นเมื่ พ.ศ. ๒๔๑๔

โรงพยาบาลท ารบก เมื่ พ.ศ. ๒๔๔๔

- เ ก ารชั้นตนคนพบใ มจำนวนมากข ง ภากาชาดไทย
- เ ก าร ำคัญข งการปฏิรูประบบราชการแผนดิน ใน มัยรัชกาลที่ ๕ ระ วาง พ.ศ. ๒๔๒๗ –๒๔๓๓

๗๐

๕๐ ปี แพทยสภา

ตึก ำนวยการ โรงพยาบาลจุ าลงกรณ พ.ศ.๒๔๕๗

โรงพยาบาลข ง ภากาชาด ยาม

TRUST

๗๑

นับเปนโชคดีของป งชนชา ไทย ที่มีพระม าก ัตริยที่ทรงพระปรีชา ามารถปกครองประเท ชาติ ใ พน
ิกฤติภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชกาลของพระบาท มเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู ั ที่ทรงมีพระ ิ ัยทั น
ที่ก างไกล นำพาประเท ยามใ มีค ามเจริญกา นา ด ยการปฏิรูปประเท ในแทบทุกดาน โดยมีพระบรม
ง านุ ง และขุนนางขาราชการร มเปนคณะทำงาน ขับเคลื่อนใ การปฏิรูปครั้งยิ่งใ ญนี้ างรากฐานที่มั่นคง
เชื่อมโยงเปนโครงขายการพัฒนาประเท ในดานตาง ๆ ทั้งการท าร การปกครอง การ ึก า การแพทยและ
การ าธารณ ุข จ บจนถึงปจจุบัน

TRUST

๗๓

๔

เหรียญที่ระลึก
เนื่องในวาระครบรอบ

เนื่องใน าระครบรอบ ๕๐ ป แพทย ภา ทางแพทย ภามีดำริในการจัดทำของ
ที่ระลึกมีการแตงตั้งคณะทำงานจัดทำของที่ระลึก โดยมีนายแพทย ัมพันธ คมฤทธิ์
เปนประธาน ซึ่งคณะทำงาน ไดเรียนเชิญทาน ั ดิ์ โชติพานิช อดีตประธาน าลฎีกา
เปนที่ปรึก าการจัด รางเ รียญที่ระลึก และมีบุคคล ำคัญในคณะทำงานนี้ ๒ ทาน คือ
นายแพทยถนอม บรรณประเ ริฐ และคุณรัชดา โชติพานิช ที่ทำใ คณะทำงานเ รียญ
ที่ระลึกทำงานไดเปนอยางดี และที่ชุดคณะทำงานฯ ได มีมติที่จะจัดทำเ รียญที่ระลึก ๑
ชุด ดังนี้
เ รียญที่ีระลึก ไดอัญเชิญพระ าทิ ลัก ณ มเด็จพระม ิตลาธิเบ รอดุลยเดช ิกรม
พระบรมราชชนก ประทับ ันขาง ที่ไมใครมีใครพบเ ็นกันทั่ ไป โดย ำเนาจากงาน
จด มายเ ตุและพิพิธภัณฑ คณะแพทย า ตร ิริราชพยาบาล ในชุดฉลองพระองคครุยแพทย
นดาน ลังเปนพระนามาภิไธย และขอค าม ๕๐ ป แพทย ภา พุทธ ักราช ๒๕๑๑-๒๕๖๑
ที่ขอบเ รียญ โดยมี ัตถุประ งคเพื่อนอม รำลึกในพระกรุณาธิคุณอัน ยิ่งใ ญที่พระองคมีตอ
การพัฒนาการ ึก าแพทยปจจุบัน และการ าธารณ ุขของประเท ไทยอยางอเนกอนันต
เ รียญที่ระลึกดังกลา จะเปนของที่มีคุณคาทางจิตใจ ใ นอมนำไปบูชา และเปน
เครื่องเตือนใจ ใ แพทยและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ดานการแพทยและการ าธารณ ุข
ประกอบกิจด ยค ามรับผิดชอบ มีคุณธรรม และซื่อ ัตยตอ ิชาชีพ ทุมเทการทำงานตาม
พระปณิธานของพระองค
ขณะนี้การจัดทำเ รียญที่ระลึกนี้ อยูในระ างการดำเนินการขอพระราชานุญาตจาก
มเด็จพระเจาอยู ั ม า ชิราลงกรณ บดินทรเทพย รางกูร ากไดรับพระราชานุญาต
แล จะไดดำเนิ น การ ั ่ ง ผลิ ต เ รี ย ญตอไป โดยกำ นดไ าจะผลิ ต ที ่ โรงก าปณใน
ประเท อั ง กฤ และมี ๓ ชนิ ด คื อ เ รี ย ญทองคำ เ รี ย ญเงิ น และเ รี ย ญบรอนซ
โดยรายไดจากการจำ นายเ รี ย ญที ่ ร ะลึ ก ในครั ้ ง นี ้ นำไป ราง อจด มายเ ตุ ข อง
แพทยและ รางพระพุทธรูปทรงเครื่องก ัตราธิราชถ ายแด มเด็จพระม ิตลาธิเบ ร
อดุลยเดช ิกรม พระบรมราชชนก
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ด้านหน้า

ด้านหลัง

TRUST

๗๕

งานรื้อฟื้น
พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ

ศา ตรเมธีป ญญา เพ็ชรชู ครูแ งครูของวงการ
ศิลปะเมืองไทยไดเคยปรารภวา โรงเรียนเพาะชางนั้น
เปน ถาบันที่ ืบ านศิลปะ วิทยาการตาง ๆ ของกรมชาง
ิบ มู ทั้งงานปน งานวาด งานแกะ ลัก และอื่น ๆ ยกเวน
เพียงอยางเดียวที่ไมมีผูใด ามารถ ืบทอดไวไดเลย คือ
งาน ลอโล ะแบบโบราณ โดยเฉพาะกรรมวิ ธ ี ลอ
พระพุทธรูป ซึ่งในปจจุบันเปนงาน ลอพระพุทธรูปอยาง
ตะวันตกทั้ง ิ้น
เมื่อได ึก าลงลึกไปจึงพบ าภูมิปญญาในการ ราง
พระพุทธรูป โล ะแบบโบราณไดพัฒนาจนถึงระดับ ูง ุด
ใน มัยรัชกาลที่ ๔ โดย พระ ร ง เธอ พระองคเจาประดิฐ
รการ (พระนามเดิ ม ม.จ.ดิ ในพระเจาบรม ง เธอ
พระองคเจาด งจักร กรม มื่นณรงค ริรัก ) ผูบัญชาการ
กรมชาง ลอ และอธิบดีกรมชาง ิบ มู ในรัชกาลที่ ๕
ผู พัฒนาแมพิมพ ิน บู ล ดลาย ิจิตรแบบค ามลึก าม
มิติค ามละเอียด ูง แตภูมิปญญานี้ถูกปกปดไ เปนค ามลับ
เฉพาะ กุลชาง จน ิ้นพระชนมเมื่อ พ. . ๒๔๒๘ ลังจากนี้
แมพิมพ ิน บูล ดลาย ิจิตรของพระองคเจาประดิฐ รการ
มิไดถูกกลา ถึงอีกเลย และงาน รางพระพุทธรูปทรง
เครื่องตนอยางพระม าจักรพรรดิ ก็ไมมีผูใด ที่จะ ามารถ
รางใ เ มือนกับงานของชาง ล งในอดีตได ด ยขาด
ั ใจ ำคัญคือแมพิมพ ิน บู
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TRUST

๗๗

ถึงกระนั้นก็ตาม .ปญญา ก็มิไดย ท ไดร มกับ ลูก ิ ย ืบเ าะ จน ผ .นพ.ถน ม บรรณประเ ริฐ ไดพบกับ
ดร. าลเดมาร ซี ไซเล ร ผูที่ ึก าเรื่ งร ยพระพุทธรูป โบราณที่มีค ามเชี่ย ชาญมากที่ ุดในประเท กลา ถึง
แมพิมพ ิน บู ข ง กุลพัฒนางกูร า “ This is the only one collection in the world and is the tail of
history of one thousand years ” รางแรงบันดาลใจในการ คนค า ิจัย และไดรับค ามเมตตาจากพล.ต.
ม.ร. . ุภ ัฒย เก ม รี ปูชนียาจารยแ ง งการประ ัติ า ตร ไดแนะนำและ น ิธี ืบคนรายชื่ ชาง ล ง
ตล ดจนการคน า ลักฐานตาง ๆ มาประก บ และในที่ ุด คณะทำงานก็พบชุดแมพิมพ ิน บูที่ ิจิตรงดงาม
มากก าแมพิมพ ิน บู ื่น ๆ ที่ยัง ลงเ ลื ยูในปจจุบัน เปนมรดกตกท ดจากปูเจริญพัฒนางกูร แ งโรง ล
พัฒนชาง และเปนแมพิมพชุดที่ใชในการ รางภาพจับรามเกียรติ์ ข งที่ระลึกในงาน พระเมรุ มเด็จพระนางเจา
ุนันทากุมารีรัตน เมื่ พ. . ๒๔๒๓

ตั ยางแมพิมพ ิน บู

๗๘

๕๐ ปี แพทยสภา

า ตรเมธีปญญา เพ็ชรชู

.ปญญา จึงร บร มทุนทรัพย นตั และจาก ิ ยเกาที่ร มกันบริจาค เพื่ ฟนฟูงาน รางพระพุทธรูปทรงเครื่ งตน ยาง
พระม าจักรพรรดิ์ โดยใชกระบ นการ รางแบบโบราณ ผูกลายจากพระพุทธรูปทรงเครื่ งตนแบบ ๓ งค โดยมี พระพุทธ ชิรญาณ
พระพุทธรูปฉล งพระ งคข งพระบาท มเด็จพระจ มเกลาเจา ยู ั ที่ประดิ ฐาน ณ ัดบ รนิเ ฝมื ข งพระ งคเจา
ประดิฐ รการ เปน ลัก ร มทั้งพระพุทธม าจักรพรรดิ ัดนางน ง และพระฉล งพระ งคพระพุทธย ดฟาจุ าโลก ในพระ
ุโบ ถ ัดพระ รีรัตน า ดาราม
พระพุทธรูปทรงเครื่ งตน ยางพระม าจักรพรรดิ งคนี้ เปนปาง าม มุทร พระพักตร นาเท ดา (นาง) เครื่ งประดับ
และเครื่ งทรงซ นกัน 4 ชั้น ซึ่งถื เปนงานฝมื ระดับชาง ล ง ฐานย มุม ิบ งประดับเท ดา ครุฑ และ ิง โดยมีชาง
ุรพันธ ติชาตนันท โรง ล พัฒนชาง ดำเนินการขึ้นรูปและ ล คุณทิชากร งไ ิ าล กแบบผูกลายจากชุดแมพิมพ
แตดำเนินการยังไมแล เ ร็จ .ปญญา ถึงแกกรรมกะทัน ันด ยโรค ั ใจลมเ ล เมื่ ันที่ ๒๖ ิง าคม พ. . ๒๕๕๙ ต มา
นางกมลรัตน เพ็ชรชู ภรรยา .ปญญา และทายาท ได ืบ านปณิธานข ง .ปญญา จนแล เ ร็จ นับเปนงานฟนฟูกระบ นการ
ล พระพุทธรูปทรงเครื่ งแบบโบราณที่มีค าม ิจิตรบรรจง ประณีตงดงาม ซึ่ง ายไปก าร ยปได ำเร็จ และตัด ินใจม บใ
แกแพทย ภา
นับเปนมรดกทางภูมิปญญาที่ทรงคุณคา ยางยิ่ง ที่ทางแพทย ภาจะไดรับผลงานชิ้น ุดทายที่ า ตเมธีปญญา เพ็ชรชู
ฝากไ ใ แกแผนดิน และเพื่ จะไดดำเนินการในขั้นต นต ไป คื งานตกแตง ปดท ง ลงยาราชา ดี และประดับ ัญมณี เพื่
ใ เปนพระพุทธรูปทรงเครื่ งตน ยางพระม าจักรพรรดิที่มีค าม ิจิตรงดงาม แ ดงถึงภูมิปญญาชางไทยใน ดีตได ยาง
มบูรณ
เรียบเรียงโดย รัชดา โชติพานิช

TRUST
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๘๐

๕๐ ปี แพทยสภา

๕

กิจกรรม

แพทย์อาสาแพทยสภา

เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปแพทย ภา ไดมีกิจกรรม
เพื ่ อ าธารณประโยชนเกิ ด ขึ ้ น มากมายในป ๒๕๑๖ นี ้
นึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้น คือ กิจกรรมแพทยอา าแพทย ภา
โดยมี พลอากาศตรีนายแพทยอิทธพร คณะเจริญ เปนประธาน
คณะทำงาน แพทยอา าจัดขึ้นเพื่อชวยเ ลือดาน การแพทย
ตอประชาชน โดยแบงเปน มวดดังนี้

TRUST
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หมวดที่ 1 โครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจพระภิกษุสงฆ์ โดยประกอบด้วย

๑.๑ โครงการ นวยแพทยอา าตรวจรัก าพระภิก ุ งฆ ณ วัดราชบพิธ ถิตม า ีมาราม
จัดขึ้นใน ันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ไดเริ่มตนจัดโครงการ น ยแพทย า าตร จรัก าพระภิก ุ งฆ
ณ ัดราชบพิธ ถิตม า รีมาราม จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย แพทย ภา และนัก ึก า
ลัก ูตรประกา นียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย ำ รับผูบริ ารระดับ ูง รุนที่ ๖ โดยมี .เกียรติคุณ
นพ.เก ม ัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย เปนประธานในพิธี พร มด ย พลโท
นายแพทยพีระพล ปกป ง ประธานนัก ึก าฯ รุ นที่ ๖ เปน ั นาคณะในการจัดโครงการครั้งนี้
ซึ่ง ัตถุประ งคข งโครงการครั้งนี้ เพื่ เปนการนำร งการใ การรัก าพระภิก ุ งฆ เพราะการเขาถึง
การรัก าข งพระภิก ุ งฆ จะทำไดยากก าประชาชนทั่ ไป จึงไดมีโครงการนี้ขึ้นมา และยังเปนการ
รางกุ ล ีกทาง นึ่งด ย ซึ่งตล ดโครงการ มีผูเขารับการรัก าทั้งภิก ุ งฆและประชาชนทั้ง ิ้น ๙๖ ราย

๘๒

๕๐ ปี แพทยสภา

๑.๒ โครงการ นวยแพทยอา าตรวจรัก าพระภิก ุ งฆ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรร าม าวชิราลงกรณ
จัดขึ้นใน ันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๑๖ โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย แพทย ภา และนัก ึก า
ลัก ูตรประกา นียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย ำ รับผูบริ ารระดับ ูง รุนที่ ๖ โดย กพื้นที่
ถ ายการตร จ ุขภาพพระภิก ุ งฆ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรร าม า ชิราลงกรณ โดยมี .เกียรติคุณ
นพ.เก ม ัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย เปนประธานในพิธีพร มทั้งถ ายค ามรู
แกพระภิก ุ งฆที่เขารับการตร จ ซึ่งภายในโครงการมีทั้งการตร จ ุขภาพ การ นการช ยกูชี ิต
(CPR) และม บ ุปกรณการ ึก าและเครื่ งกี าแกเด็กนักเรียนในพื้นที่ โดยตล ดโครงการมีการตร จ
รัก าพระภิก ุ งฆ ๔๐๐ รูป
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๑.๓ โครงการ นวยแพทยอา า ปธพ. ัญจร
จัดขึ้นระ าง ันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย แพทย ภา และ
นัก ึก า ลัก ูตรประกา นียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย ำ รับผูบริ ารระดับ ูงรุนที่ ๕ (ปธพ.๕)
ไดจัดโครงการแพทยอา า ปธพ. ัญจร ณ ไรเชิญตะ ัน จัง ัดเชียงราย โดยมี .นพ. ม ักดิ์ โล เลขา
รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทยและที่ปรึก าแพทย ภา เปนประธานในพิธีและมี
พระม า ุฒิชัย ชิรเมธี ( . ชิรเมธี) ไดแ ดงธรรมและใ พรแกคณะผูจัดโครงการ ภายในโครงการ
มีการถ ายการตร จ ุขภาพพระภิก ุ งฆและประชาชนในพื้นที่ มอบอุปกรณทางการแพทยแกคน
พิการ อีกทั้งยังมีการ อนการกูชี ิต (CPR) แกพระภิก ุ งฆและ ามเณรภายในไรเชิญตะ ัน ซึ่งตลอด
โครงการไดทำการตร จ ุขภาพทั้ง ิ้น ๔๗๗ ราย และมีผูเขาร มโครงการทั้ง ิ้น ๙๖๔ ราย

๘๔

๕๐ ปี แพทยสภา

๑.๔ โครงการ นวยแพทยอา าตรวจรัก าพระภิก ุ งฆ ณ วัดอรุณราชวราราม
จัดขึ้นใน ันที่ ๒๐ พฤ ภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเ ลา ๐๖.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เพื่อถ ายเปนพระกุ ลแด มเด็จพระอริย ง
าคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) มเด็จพระ ังฆราช กลม า ังฆปริณายก โดยมูลนิธิ ธรรมาภิบาลทางการแพทย แพทย ภา
กรมแพทยท ารเรือโดยโรงพยาบาล มเด็จพระปนเกลา และนัก ึก า ลัก ูตรประกา นียบัตรธรรมาภิบาลทาง
การแพทย ำ รับผูบริ ารระดับ ูง รุนที่ ๖ ไดดำเนินการจัดโครงการ น ยแพทยอา าถ ายการตร จ ุขภาพใ กับ
พระภิก ุ งฆ เพื่อถ าย พระกุ ล มเด็จพระอริย ง าคตญาณ มเด็จพระ ังฆราช กลม า ังฆปริณายก (อัมพร
อมฺพโร) จำน น ๕๐๐ รูป โดยพระภิก ุที่เขารับการตร จ ุขภาพจำน น ๘ รายการ ไดแก ตร จป า ะ ค ามดัน
เจาะเลือด ตร จคลื่น ั ใจไฟฟา EKG ตร จX-ray ตร จ ูคอจมูก ตร จ ายตา และตร จฟน ซึ่งถือ าครั้งนี้เปนครั้ง
พิเ ที่ มอมา าพระถึงที่ โดยพระภิก ุที่จะเขารับการตร จ ุขภาพขอใ งดน้ำ อา ารตั้งแตเ ลา ๒๓.๐๐ น.ของ ันที่
๑๙ พฤ ภาคม เพื่อที่จะทำการตร จ ุขภาพใน ันและเ ลา ดังกลา ทั้งนี้ าก ัดใดจะ งพระภิก ุมาเขารับการตร จ
ุขภาพขอใ งรายชื่อพระภิก ุใน ังกัด กลับมายัง ัดอรุณราช รารามภายใน ันที่ ๑๙ พฤ ภาคมนี้ อยางไรก็ตาม
โครงการดังกลา ถือ าเปน ประโยชนตอพระ งฆ ในการ งเ ริมการดูแล ุขภาพ ที่ ำคัญพุทธ า นิกชนและคณะแพทย
ยังไดร ม รางค ามดีถ ายเปนพระกุ ลแด มเด็จพระ ังฆราชด ย อยางไรก็ตาม าก ัดใด นใจตร จ ุขภาพโดย
ไมเ ียคาใชจาย โครงการแพทยอา าถ ายการตร จพระภิก ุ งฆ ัดอรุณ ันที่ ๒๐ พฤ ภาคม ๒๕๖๑ ผล รุป จำน น
พระ งฆที่เขารับการตร จ ุขภาพ ดังนี้ พระ งฆ ๓๖๔ รูป ามเณร ๓๑๓ รูป ประชาชน ๖๔ คน ฉีด ัคซีน ๖๗๐ คน
จำน นที่ อน CPR ก า ๒๐๐ คน
TRUST
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๑.๕ โครงการ นวยแพทยอา าตรวจรัก าพระภิก ุ งฆ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเ ก
จัดขึ้นใน ันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเ ลา ๐๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อถ ายเปนพระกุ ลแด
มเด็จพระอริย ง าคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) มเด็จพระ ังฆราช กลม า ังฆปริณายก โดยมูลนิธิ
ธรรมาภิบาลทางการแพทย แพทย ภา กรมแพทยท ารบกและนัก ึก า ลัก ูตรประกา นียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย ำ รับผูบริ ารระดับ ูง รุนที่ ๔ ไดดำเนินการจัดโครงการ น ยแพทย
อา าถ ายการตร จ ุขภาพใ กับพระภิก ุ งฆ เพื่อถ ายพระกุ ล มเด็จพระอริย ง าคตญาณ
มเด็จพระ ังฆราช กลม า ังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) จำน น ๒๒๒ รูป/คน โดยพระภิก ุที่เขารับ
การตร จ ุขภาพ ไดแก ค ามดัน เจาะเลือด ตร จคลื่น ั ใจไฟฟา (EKG) ตร จ X-ray ตร จ ู ตร จ ายตา
ตร จฟน และฉีด ัคซีนไข ัดใ ญ โดยมี .เกียรติคุณ นพ.เก ม ัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาล
ทางการแพทย เปนประธานในพิธี โดยโครงการดังกลา ถือ าเปนประโยชนตอพระ งฆ ในการ งเ ริม
การดูแล ุขภาพ ที่ ำคัญพุทธ า นิกชนและคณะแพทย ยังไดร ม รางค ามดีถ ายเปนพระกุ ล
แด มเด็จพระ ังฆราชด ย
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๑.๖ โครงการ นวยแพทยอา าตรวจรัก าพระภิก ุ งฆ ณ วัดม าธาตุยุวราชรัง ฤ ฎิ์
จัดขึ้นใน ันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเ ลา ๐๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อถ ายเปนพระกุ ลแด
มเด็จพระอริย ง าคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) มเด็จพระ ังฆราช กลม า ังฆปริณายก โดยมูลนิธิ
ธรรมาภิบาลทางการแพทย แพทย ภา กรมแพทยท ารบกและนัก ึก า ลัก ูตรประกา นียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย ำ รับผูบริ ารระดับ ูง รุนที่ ๖ นำโดย พลโท นพ.พีระพล ปกปองประธาน
นัก ึก า ไดดำเนินการจัดโครงการ น ยแพทยอา าถ ายการตร จ ุขภาพใ กับพระภิก ุ งฆ เพื่อ
ถ ายพระกุ ล มเด็จพระอริย ง าคตญาณ มเด็จพระ ังฆราช กลม า ังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)
โดยพระภิก ุที่เขารับการตร จ ุขภาพ ไดแก ตร จป า ะ ค ามดัน เจาะเลือด ตร จคลื่น ั ใจไฟฟา
(EKG) ตร จX-ray ตร จ ายตา และฉีด ัคซีนไข ัดใ ญ โดยมี .ดร.นพ.ประ ิทธิ์ ัฒนาภา นายก
แพทย ภา และรองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย เปนประธานในพิธีถ ายการตร จ
พระ งฆ ตลอดโครงการได มีการตร จรัก า ๒๕๐ ราย
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๑.๗ โครงการ นวยแพทยอา าถวายการตรวจ ุขภาพพระภิก ุ งฆ ณ วัดยานนาวา
จัดขึ้นใน ันที่ ๕ ิง าคม ๒๕๖๑ เ ลา ๐๕.๐๐ -๑๒.๐๐ น. เพื่ ถ ายเปนพระกุ ลแด มเด็จ
พระ ริย ง าคตญาณ ( ัมพร มุพโร) มเด็จพระ ังฆราช กลม า ังฆปริณายกพระ ังฆราช จัดโดย
มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย แพทย ภา และนัก ึก า ลัก ูตรประกา นียบัตรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย รุนที่ ๒ นำโดย นพ.เจ ฎา โชคดำรง ุข ประธานนัก ึก าฯ โดยมีเปา มายตร จ ุขภาพ
ใ กับคณะพระภิก ุ งฆ ามเณร จำน น ๒๕๐ รูป และเจา นาที่ ัด จำน น ๕๐ คน ประก บด ย
การตร จเลื ด ตร จ ุขภาพทั่ ไป ตร จ ู ค จมูก ตร จ ุขภาพช งปาก ทำฟน ตร จคลื่นไฟฟา
ั ใจ การตร จเ กซเรยทร ง ก และ นการปม ั ใจกูชีพ (Basic CPR) ใ กับพระภิก ุ งฆ ามเณร
และบุคลากรใน ัด พร มทั้งถ ายภัตตา ารแด พระภิก ุ งฆและ ามเณร ตล ดจน ม บเครื่ งกระตุก
ั ใจ (AED) จำน น ๑ เครื่ ง

๘๘

๕๐ ปี แพทยสภา

๑.๘ โครงการ นวยแพทยอา าถวายการตรวจ ุขภาพ พระภิก ุ งฆ ณ วัดโ ธรวรารามวรวิ าร
จัง วัดฉะเชิงเทรา
จัดขึ้นใน ันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย แพทย ภา และคณะ
นัก ึก า ลัก ูตรประกา นียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย รุ นที่ ๑ (ปธพ.๑) นำโดย นพ.กำพล
พลั ินทร กรรมการผูจัดการกลุมโรงพยาบาลจุ ารัตน ในฐานะประธาน ปธพ.๑ พร มด ยนัก ึก า
ปธพ.๑ ร มกับโรงพยาบาลพุทธโ ธร ไดจัดโครงการแพทย า าตร จ ุขภาพพระภิก ุ งฆ ภายใต
โครงการ ปธพ. ั ญ จร เพื ่ ถ ายเปนพระกุ ลแด มเด็ จ พระ ริ ย ง าคตญาณ ( ั ม พร มฺ พ โร)
มเด็จพระ ังฆราช กลม า ังฆปริณายก
โดยไดมีการจัดคลินิกบริการทางการแพทย ลายแขนง าทิ บริการเจาะเลื ด ตร จ ุขภาพทั่ ไป
และตร จโรคเฉพาะทาง ีก ลาย าขาเชน จัก ุ ั ใจ กระดูก ผิ นัง โรคภูมิแพ ัลยกรรม ตล ดจน
การรับคำปรึก าจากแพทย ดำเนินการโดยแพทยผูเชี่ย ชาญ พร ม งต การรัก า ยางต เนื่ งที่
รพ.พุทธโ ธร โดยมีพระภิก ุ ามเณร และแมชี ก า ๔๐๐ รูป เขารับบริการ น กจากนี้ยังมีการจัด
ทีมแพทยไป นการทำ ัตถการกูชีพ (CPR) เบื้ งตน และการเตรียมค ามพร ม ากเกิดเ ตุการณ
ฉุกเฉิน ใ กับ ามเณรก า ๕๐ รูป โดยมี นายช น ลีกภัย ดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะนัก ึก า
ปธพ.๑ เขาร มกิจกรรมด ย
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๘๙

หมวดที่ ๒ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ น ยแพทย า าเฉพาะทางร มใจเฉลิมพระเกียรติ มเด็จพระเจา ยู ั ม า ชิราลงกรณ บดินทรเทพย
รางกูร ครั้งที่ ๒ ไดจัดขึ้นในระ าง ันที่ ๔-๖ พฤ ภาคม ๒๕๖๑โดยไดรับการ นับ นุนจากทุกภาค น เพื่ ยนระยะ
เ ลาในการร เขารับการรัก าโรคเฉพาะทางข งผูป ยในจัง ัดลพบุรีและจัง ัดใกลเคียง ตามโรคที่ ำร จค าม
ต งการพื้นที่มาล ง นาโดยจัดคลินิกแพทยเฉพาะทาง าขาตาง ๆ จำน นก า ๒๐ คลินิก าทิ คลินิกมะเร็งเตานม
คลินิกโรค ั ใจและ ล ดเลื ด คลินิกระบบประ าท คลินิกทันตกรรม คลินิก ูค จมูก คลินิก ูตินรีเ ช คลินิก ัลยกรรม
งกล งระบบทางเดิน า าร คลินิกโรคผิ นัง คลินิกตร จ ภาพแล คัดกร งโรคทั่ ไป คลินิกเทคนิคการแพทย
น ยรับบริจาคโล ิต คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิก กุมารและเด็ก น คลินิกกาย ุปกรณ คลินิก ูนยรัก าค ามพิการ
เคลื่ นที่ คลินิกข เขาเ ื่ มและเ ช า ตรฟนฟูและ แพทยแผนไทยและฝงเข็ม เปนตน ไมนับร มการผาตัด ู และใ
เครื่ งช ยฟงไปแล ๖๐ ราย งกล งทางเดิน า าร ๒๐๐ ราย ตร จคัดกร งโรค ล ดเลื ด ม ง ๑๐,๐๐๐ ราย
ขณะนี้รัก าคนไขไปก า ๑๐,๐๐๐ราย ผาน ๔ โรงพยาบาล
น กจากนี้ยังมีกิจกรรม ตร จเช็ค ุขภาพพระภิก ุ งฆ พร มถ ายภัตตา าร ๔๒๐ รูป น CPR กูชีพน ด ั ใจ
ผายป ดเปา มาย ๔,๘๐๐ ราย ม บขาเทียม ๑๐๐ ขา และ รถเข็นใ คนพิการก า ๑๐๐ คน ม บทุนการ ึก าใ
เด็กนักเรียนเรียนดีแตยากจนจำน น ๑๕๐ ทุน ม บ ุปกรณกี าใ โรงเรียน ๑๕ แ ง ตล ดจนมีกิจกรรมบนเ ที
ข งที่ระลึก โรง า าร และบูธใ ค ามรูตาง ๆ ไมต งเ ียคาใชจายใด ๆ ซึ่งทั้ง มดนี้เปนงานข งนัก ึก าใน ลัก ูตร
ปธพ.๖ ทั้ง ายแพทย และ าย นับ นุนการแพทย ร มกับผูมีจิต า า ลาย น ยงานตล ดจนจัง ัดลพบุรี

๙๐

๕๐ ปี แพทยสภา

หมวดที่ ๓ โครงการแพทย์อาสาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

โครงการ "เกื้ รักใ แบงปน" ณ ถาน งเคราะ เด็กชายบานปากเกร็ด ังกัดกรมกิจการเด็กและเยา ชน จัดโดย
กรม งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชี ิตคนพิการ กระทร งการพัฒนา ังคมและค ามมั่นคงข งมนุ ย ร มกับ มูลนิธิธรรมา
ภิบาลทางการแพทย. ลัก ูตร ปธพ. ชมรม ปธพ. และแพทย ภา โดยงาน น นา จะเริ่มตั้งแต ันที่ ๒ - ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑ และ ันงาน จะเปน ันที่ ๑๔ ก.ค. ทั้งการตร จ ุขภาพ ฉีด ัคซีน แกน ง ๆ และเจา นาที่ ในบานปากเกร็ด
ทั้ง ๑๖ บาน ก า ๕ พันคน และมีการบริจาค ุปกรณที่จะทำใ ชี ิต
น งๆ ในบานปากเกร็ดมีคุณภาพชี ิตที่ดีขึ้น ร มทั้งมีการปรับปรุงโครง รางเพื่ ใ ภาพแ ดล มในการ ยูในบาน
มีคุณภาพ และเ ื้ ต ุขภาพที่ดีขึ้น โดยกิจกรรมโครงการฯ โดยมีการตร จรัก า เด็กที่มีค ามพิการซ้ำซ น ติดเตียง
ผูร มโครงการนำเครื่ งมื แลป มาทำการเจาะเลื ด พร มทีมแพทยเขามา านผลเลื ด เพื่ ตร จ
๑. คาระดับน้ำตาลกลูโค (Fasting blood sugar)
๒. คาระดับค ามเขมขนข งเลื ด (Hemoglobin)
๓. คาตร จระดับเม็ดเลื ดแดง ัดแนน (Hematocrit)

TRUST

๙๑

อีกทั้งนำเครื่องเอ็กซเรยเคลื่อนที่ เขาตร จค ามผิดปกติของทร งอก ตลอดจนนัก ึก า ปธพ.๖ ไดเขาร มตร จ
รัก า โดยตลอดโครงการจะมีทีมตาง ๆ เขามาร มตร จรัก านอง ๆ ในบานปากเกร็ด ที่เปนเด็กดอยโอกา ในการรัก า
ใ มี ุขภาพดีขึ้น จากโครงการนี้

๙๒

๕๐ ปี แพทยสภา

หมวดที่ ๔ โครงการแพทย์อาสาลาว

โครงการแพทยอาสาแพทยสภาชวยผูประสบภัย สปป.ลาว
ตามที่เกิดภัยพิบัติเขื่อนเซเปยน-เซน้ำนอย แตก ในแข งอัตตะปอ ทางตอนใตของ ปป.ลา นั้น
เปน ิกฤตการณครั้งใ ญที่ รางค ามเ ีย าย บาดเจ็บ พิการ และ ูญเ ียชี ิตของประชาชนของ
ปป.ลา จำน นมาก นายกแพทย ภาจึงไดมอบ ใ ำนักงานเลขาธิการแพทย ภาจัดตั้ง "โครงการ
แพทยอา า แพทย ภา ช ยผูประ บภัย ปป.ลา " ขึ้นใน ันที่ ๒๖ กค.๒๕๖๑
ทางโครงการ จึงไดขอเปดรับ มัครแพทยอา า ที่ประ งคอา าออก น ยช ยเ ลือไ ล ง นา
ซึ่งแบงพื้นที่การเขาช ยเ ลือ ออกเปน
๑. จัง ัดอุบลราชธานี เพราะเปนจัง ัดที่ติดกับ ถานที่เกิดเ ตุ
๒. พื้นที่ ฝง ปป.ลา
๓. ไดทั้ง องแบบ
โดยตลอดทั้งโครงการ ไดมีผูเขาร มโครงการเปนจำน นทั้ง ิ้นก า ๒๐,๐๐๐ ราย โดยทุกโครงการ
ไดรับการ นับ นุนจากทุกฝายเปนอยางดี และขอขอบคุณทุกทานที่ นับ นุนโครงการแพทยอา า
แพทย ภา ๕๐ ป ใ บรรลุตามเปา มาย
TRUST

๙๓

กระทรวงสาธารณสุข

๙๔

๕๐ ปี แพทยสภา

๖

โครงการ

หมอชวนวิ่ง

ในโอกา ครบ ๕๐ ป แพทย ภา วั น ที ่ ๙ ตุ ล าคม
๒๕๖๑ ประจวบกับครบ ๑๐๐ ป ของการ าธารณ ุขไทย
คณะกรรมการแพทย ภา มุ งมั ่ น จะ รางศรั ท ธาของ
องคกรวิชาชีพตอประชาชน จึงมีดำริใ จัดกิจกรรมครั้ง
ยิ่งใ ญขึ้น คือ “โครงการ มอชวนวิ่ง” โดยมี นายแพทย
ัมพันธ คมฤทธิ์ เปนประธานอนุกรรมการจัดโครงการ
เพื ่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ มเด็ จ พระม ิ ต ลาธิ เ บศร
อดุ ล ยเดชวิ ก รมพระบรมราชชนก พระบิ ด าแ งการ
แพทยไทยขึ้น
“โครงการ มอช น ิ่ง” จึงไดเกิดขึ้นด ยเ ตุผล ภาพ
ของโรงพยาบาลมี แ ต ค ามแออั ด มี ก ารรอคอยของ
ประชาชนที่รอรับการดูแลรัก าจาก มอ ภาพที่ประชาชน
เฝารอที่จะพึ่งแตยา พึ่ง มอและพึ่งโรงพยาบาล และตั เลข
การใชบริการ OPD ๒๐๐ ลานครั้งตอปเมื่อ ๑๐ ปที่แล และ
๓๐๐ ลานครั้งในปจจุบัน งบประมาณที่เพิ่มขึ้นทุกป อีกทั้ง
การเขา ู ั ง คมของผู ู ง อายุ จ ะเปนภาระตอประเท ใน
อนาคตอยางแนนอน
โครงการ มอช น ิ่ง เพื่อ รางปฏิ ัมพันธระ าง
มอกับประชาชนครั้งยิ่งใ ญที่ ุดในประ ัติ า ตรทาง
การแพทยไทย โดยมีเปา มายเพื่อใ ประชาชนไดตระ นัก
ในการดู แ ล ุ ข ภาพของตนเอง ด ยแน คิ ด Health
Yourself ุขภาพเปนของทุกคนและทุกคนตอง รางเอง
ซึ่ง ิธีที่ง ายที่ ุดที่ มอจะเชิญช นประชาชนดูแล ุขภาพ
ตนเองนั้นก็คือ การออกกำลังกาย การ ิ่งจึงเปนตั แทนของ
การออกกำลังกายที่ตรงเปา มายที่ ุดในขณะนี้
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๙๖

๕๐ ปี แพทยสภา

TRUST

๙๗

ภาคกลาง

สถิติที่เป็นประวัติศาสตร์

ทางการแพทย์

๓

ประเด็น

๑. ผูเขารวมโครงการนี้ไมต่ำกวา ๕๐๐,๐๐๐ คนซึ่งจะเปน ถิติโลก
๒. รูปแบบการวิ่งที่เริ่มจากขอบชายแดนของประเทศทั้ง มด ๑๕ าย ลักจาก
ทุกทิศทุกทางตั้งแตตนวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่อุโมงคเบตงมงคลฤทธิ์ อ. เบตง
จ. ยะลา และมาบรรจบพบกันวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่กระทรวง าธารณ ุข
๓. มอทั้งประเทศ มอในที่นี้ มายถึงนายแพทย แพทย ญิง ทันตแพทย เภ ัชกร
พยาบาล ผูชวย เจา นาที่โรงพยาบาล มออนามัย มอชาวบาน อ ม.
และเจา นาที่ของ นวยงานทางการแพทยทั้ง มดจากทุกภาค วนทั้งภาครัฐ
และเอกชน ชวนประชาชนทั้งประเทศวิ่งรวมแลวประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
ซึ่งจะเปน ถิติโลกเชนเดียวกัน

ภาคเหนือ

๑๐๒

๕๐ ปี แพทยสภา
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ภาคใต้

๑๐๖

๕๐ ปี แพทยสภา

ทุกท่านจะมาทำหน้าที่สำคัญ
คือ เปนผู อำนวยการวิ่งของแตละ าย ซึ่งจะตองควบคุม รวบรวม
ความเปนทีมเดียวกันของแตละจัง วัดที่จะ งคทาตอกัน และมารวมกัน
ที่กระทรวง าธารณ ุขใน ตอนบายของวันอาทิตยที่ ๒๕ พฤศจิกายน
อยางไรรอยตอทั้ง ๗๗ จัง วัด โดยมี นายแพทย าธารณ ุขจัง วัดทุก
จัง วัด ทานผู อำนวยการโรงพยาบาล ศูนยโรงพยาบาลทั่วไปทุกแ ง
เจา นาที่ ที่รับผิดชอบและตัวแทนดานการออกกำลังกายของทุกจัง วัด
ไดรับขอมูลไดรับการชี้แจงโดยการเรียกประชุมทั้งประเทศ

TRUST

๑๐๗

ภาคอีสาน

๑๑๐

๕๐ ปี แพทยสภา

นัก ิ่งจากชายขอบของประเท จะถือคทา
ซึ่งออกแบบไ อยาง ยงาม และบรรจุม ล าร
ักดิ์ ิทธิ์จากทุก ารทิ มา งตอกันในแตละ
จัง ัด และมีพิธีการมอบตอคทาที่เ ทีในตอน
เย็นของทุกจัง ัด มีกิจกรรมร มกับประชาชน
ลายพันคน และที่ ำคัญอยางยิ่งคทาที่บรรจุ
ม ล าร ักดิ์ ิทธิ์จากทุกทิ ทุกทางทั่ ประเท
จะตองเชื ่ อ มตอกั บ ผื น ดิ น โดย ผู ิ ่ ง มาตลอด
เ นทาง ไมมี ก ารนำขึ ้ น รถ รื อ พา นะใดใด
ทั ้ ง ิ ้ น อั น จะท ี ค ู ณ ค าม ั ก ดิ ์ ิ ท ธิ ์ ด ยพลั ง
รัทธาของ มอและประชาชนใ ม ล ารนั้นคูค
รที ่ จ ะมาบรรจุ ไ ในพระพุ ท ธรู ป ประจำ
แพทย ภา ที ่ ไ ดเตรี ย มไ อยาง ิ จ ิ ต รบรรจง
ประดิ ฐานไ ที่แพทย ภา ซึ่งเปน ิริมงคลแ ง
การแพทยไทย

ด ย ำนึ ก ในพระม ากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ของ มเด็ จ พระม ิ ต ลาธิ เ บ ร อดุ ล ยเดช ิ ก รม
พระบรมมราชชนก พระบิดาแ งการแพทยไทย ด ยเ ็นถึงประโยชนอันเอนกอนันตของ
ค าม ัมพันธที่ดีระ าง มอกับประชาชน ด ยค ามเชื่อ า ุขภาพนั้นตอง รางด ย
ตนเอง และด ยเชื่อมั่นใน รัทธา ในค าม ามารถในค ามดีของบุคลากร มอ ของประเท
นี้ ยังรักและ งประชาชนตลอดไป โครงการนี้เกิดการตื่นตั ของบุคคลากรทางการแพทย
ที่จะเปนผูนำในการดูแล ุขภาพและ ราง ุขภาพของตนเอง เชน มี โลแกน า “ผูวาฯ พา
เดิน หมอชวนวิ่ง” “หมอชวนมา ผูวาฯ พาวิ่ง” “พวกเราตองไปซอม วิ่งออกกำลังกาย
ไมงั้นจะอายประชาชน” เกิดเ ตุการณที่ประทับใจ ภาพและคลิป ิดีโอที่งดงามมากมายใน
โครงการยังจัดใ มีการประก ดภาพถายในขณะ ิ่งที่แ ดงถึงค าม ุข ค ามรัก ค าม
ามัคคีที่ทุกคนไดเขาร มในกิจกรรมนี้
TRUST

๑๑๑

ภาคตะวันออก

๑๑๒

๕๐ ปี แพทยสภา

TRUST

๑๑๓

ภาคตะวันตก

๑๑๔

๕๐ ปี แพทยสภา

TRUST

๑๑๕

โครงการหมอชวนวิ่งอาศัยปรัชญาการทำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ( MOPH )
Mastery
บุคลากรทางการแพทยจะตอง รางวินัยควบคุมตนเองที่จะดูแล ุขภาพ
เพื่อเปนตัวอยางของประชาชน

Originality

ความคิดที่ ราง รรคเปนนวัตกรรมใ มที่ไมเคยมีในประวัติศา ตร
การแพทยไทยมากอน

People center

ผลที่ได ุดทายคือประโยชนของประชาชนโดยประชาชนเปนศูนยกลางของ
วัตถุประ งคทั้งมวลของโครงการ มอชวนวิ่ง

Humility

ไมมีการ ั่งการใดใดเปนไปโดย มัครใจ การเขา าประชาชน
การเชิญชวนประชาชนเปนไปอยางออนนอมเขาถึง

วนแทนวางคทา ๑๙ คทา เปนรูปตัว C มายถึง continuity ความตอเนื่องในการดูแล ุขภาพของตนเอง ลังจาก
โครงการ มอชวนวิ่ง
จากการดำเนินงานที่ผานมาในระยะเวลา ลายเดือน โครงการ มอชวนวิ่งกอใ เกิดความรวมมือ ราง รรคกิจกรรม
อันยิ่งใ ญในทุกจัง วัด และทุกภาคของประเทศไทยซึ่งเปนประโยชนตอระบบ ุขภาพของประชาชน ชาวไทยทั้ง
ประเทศ มอชวนวิ่งจึงเปนการจุดประกาย การเริ่มตนใ มอกับประชาชน ันมาดูแล ุขภาพรวมกัน ดวยพระบารมี
ของ มเด็จพระเจาอยู ัวพระบารมีของพระบิดาแ งการแพทยไทย มเด็จพระม ิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนกและ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงคุมครองใ โครงการ มอชวนวิ่ง ามารถผานปญ า
และอุป รรคไดอยางราบรื่น ประ บความ ำเร็จไดอยางดียิ่ง
TRUST

๑๑๗

๑๑๘

๕๐ ปี แพทยสภา

๗

แพทยต้นแบบ

ความสำเร็จที่แทจริง มิใชอยูที่การเรียนรูเทานั้น
แตอยูที่การประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกมวลมนุษยชาติ
พระราโชวาทใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ภาพถาย : นพ.จอมพล มุสิกวงศ

TRUST

๑๑๙

แพทยตนแบบ
ใน าระที่แพทย ภาก ตั้งมาได ๕๐ ป คณะกรรมการแพทย ภาไดเ น ใ มีการ รร าแพทย
ตนแบบ (Outstanding Achievement Doctor) ใ แกแพทยที่ทำดีมีค ามโดดเดนในดานตางๆ
เพื่ เปนการใ ราง ัลและชมเชยแกแพทยทานนั้นขณะที่แพทยทานนั้นยังมีชี ิต ยู และเปนแบบ ยาง
ที่ดีใ แกแพทยรุนต ไป ลักเกณฑในการพิจารณา คื แพทยที่จะไดรับการ รร าต งเปน มาชิก
แพทย ภาและยังมีชี ิต ยู เปนผู ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและไมเคยถูกลงโท ทางจริยธรรมข ง
แพทย ภา เคยประก บ ิชาชีพเ ชกรรมดานการ แพทยมาไมน ยก า ๓ ปและมีค าม ามารถ
ในเชิง ิชาการ บริ าร ิจัย น ัตกรรม ิลป ัฒนธรรม รื มีค ามกลา าญเ ีย ละค าม ุขข งตน
ใ ผู ื่น โดยมีค ามโดดเดนในดานนั้นๆ เปนที่ย มรับ ยางก างข าง มค รเปนแบบ ยางใ แก
แพทยในการทำงานใ มีคุณคาใ เกิดประโยชนแก งการแพทยและประชาชนทั่ ไป แพทยที่ไดรับ
การเ น ชื่ จะต งไมเปนกรรมการแพทย ภา รื คณะ นุกรรมการ รร าแพทยตนแบบข ง
แพทย ภาและต งไมเคยรับราง ัลใด ๆ ข งแพทย ภามาก น
คณะ นุกรรมการ รร าประก บ ด ยกรรมการแพทย ภา ผู แทนคณบดีคณะแพทย า ตร
ผูแทนแพทย มาคมฯ ผูแทน มาคมโรงพยาบาลเ กชน ประธานชมรมนายแพทย าธารณ ุขจัง ัด
ประธานชมรมโรงพยาบาล ูนย/โรงพยาบาลทั่ ไป ประธานชมรมโรงพยาบาลชุมชน นุกรรมการได
งแบบเ น ชื่ ใ น ยงานตางๆ เชน คณะแพทย า ตร ราช ิทยาลัย งคกรทางการแพทยทั้ง ภาครัฐ
และเ กชน ื่ ม ลชน ชมรมกี า ชมรมนักเขียนและ มาคม ิ ยเกา/คณะ/ ิทยาลัยแพทย ฯลฯ
เ น ชื่ มา นุกรรมการไดแบงกลุมรายชื่ ที่เ น มาเปน ๔ กลุม คื
กลุม ิชาการ/ ิจัย/บริ ารทางการแพทย ที่เปนที่ย มรับในระดับนานาชาติ รื โดดเดนและเปน
ประโยชน ยางก างข าง กลุมที่ งเปนกลุม น ัตกรรมที่เปนประโยชนทั้ง นที่เกี่ย ข งกับการ
แพทยและดาน ื่นๆ กลุม ามเปนดาน ิลป ัฒนธรรม/นักกี า/ ังคม/นักเขียน/นักร ง/นักแ ดง /
นักการเมื งการปกคร ง/เ ร ฐ า ตร า นาและ ื่น ๆ กลุม ุดทายดานน ก ายการแพทย เชน
นักบริ าร/ นักธุรกิจ/นัก ิชาการ มีผูเ น ชื่ มากก าร ยทาน นุกรรมการเ น ใ มีแพทยตนแบบ
๒๕ ทาน
เนื่ งจากพระราชบัญญัติ ิชาชีพเ ชกรรมฉบับปจจุบันเริ่มใชเมื่ พ. .๒๕๒๕ และต งการใ มี
ผูไดรับการคัดเลื กมีคุณ มบัติดีจริงๆ นุกรรมการและกรรมการแพทย ภาไดคัดเลื กเ ลื ๒๕ ทาน
ค ามจริงมีแพทยที่มีค าม ามารถ โดดเดนในดานตางๆ น ก งการแพทย ีกมากมายที่ขาดคนเ น
ชื่ ใ บางทานก็ไม ยากใ ถูกเ น ชื่ เกรง าจะมีผลกระทบต การดำเนินชี ิตใน นาคต แพทยทั้ง
๒๕ ทานไดมาใ ัมภา ณและบันทึกภาพไ ที่แพทย ภา แพทย ภาไดประกา รายชื่ เปนทางการ
เมื่ ันที่ ๙ ิง าคม พ. . ๒๕๖๑ และจะ มีพิธีประกา เกียรติคุณและม บราง ัลใน ันที่ ๙ ตุลาคม
พ. . ๒๕๖๑ ซึ่งเปน ัน ครบร บ ๕๐ ป ข งการก ตั้งแพทย ภา แพทย ภา ยากใ ทานที่ทำดีทุกทาน
ไดรับค ามชื่นชมและไดรับกำลังใจจาก มาชิกขณะที่มีชี ิต ยู ถาเราชื่นชม ลังจากทานเ ียชี ิตไปแล
ทานจะไมทราบ าการกระทำข งทานมีคนชื่นชม น กจากนี้แพทยรุน ลังยังจะไดเ ็นตั ยางข ง
แพทยที่ทำดีที่เขา รูจักและติดตามเปนตั ยางได ัง าการมีแพทยตนแบบจะทำใ เกิดแรงบันดาลใจ
ใ แพทยรุน ลัง ปฏิบัติตามใน นาคต

๑๒๐

ศ. เกียรติคุณ นพ. มศักดิ์ โล เลขา
ประธานคณะอนุกรรมการ รร าแพทยตนแบบ
๕๐ ปี แพทยสภา

สารบัญ
นายแพทยกิตติพร ตันตระรุงโรจน
า ตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเกรียง ักดิ์ จีระแพทย
า ตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยไกร ิทธิ์ ตันติ ิรินทร
นายแพทยคำน ณ ึ้งชู ักดิ์
า ตราจารย กิตติคุณ นายแพทยจรัญ ม าทุมะรัตน
า
า
า
า
า

ตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเจริญ โชติก ณิชย
ตราจารย กิตติคุณ นายแพทยช ลิต งจริต
ตราจารย กิตติคุณ นายแพทยประม ล ีรุตมเ น
ตราจารย กิตติคุณ นายแพทยประพันธ ภานุภาค
ตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยประเ ริฐ ท งเจริญ

122
124
126
128
130
132
134
136
138
140

พลเรื ตรี นายแพทยปโยร ปรียานนท
พันเ ก นายแพทยพง ักดิ์ ตั้งคณา
า ตราจารย นายแพทยพิภพ จิรภิญโญ
า ตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยพูนพิ มาตยกุล
แพทย ญิงพันทิ า ินรัชตานันท

142
144
146
148
150

พันโท นายแพทยภาคย โล ารชุน
า ตราจารย นายแพทยภิเ ก ลุมพิกานนท
า ตราจารย เกียรติคุณ แพทย ญิงภัทรพร ิ รางกูรฯ ยุธยา
า ตราจารย นายแพทยยง ภู ร รรณ
นายแพทย ีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย

152
154
156
158
160

พลตรี นายแพทย ยม น้ำฟา
นายแพทยเ ถียร ตรีทิพย าณิชย
า ตราจารย กิตติคุณ นายแพทย ุทธิพร จิตตมิตรภาพ
นายแพทย ุนทร ันตรเ น
แพทย ญิง มรา มลิลา

162
164
166
168
170

TRUST

๑๒๑

นายแพทยกิตติพร ตันตระรุงโรจน
อายุ ๖๔ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากประเทศฟลิปปน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕
วุฒิบัตร าขาศัลยศา ตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
นัง ืออนุมัติ าขาเวชศา ตรครอบครัว เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕

อำน ยเพลงคณะนักรองประ านเ ียง

๑๒๒

๕๐ ปี แพทยสภา

เปนตั แทนประเท ไทยเขาร มประชุม
World Choir Council ที่เมือง Sochi ประเท รั เซีย

ถายภาพร มกับคณะนักรองประ านเ ียง The Bangkok
Voices ซึ่งเปนคณะนักรองประ านเ ียงที่เปนผูกอตั้งขึ้น
และอำน ยเพลงจนถึงปจจุบัน และเปนคณะฯ ที่เคยไดรับ
การจัดอันดับโดยมูลนิธิแ งประเท เยอรมันเปน
อันดับที่ ๑๒ ของโลก

กำลังเลนออรแกนปลอง (Pipe Organ)

เปนตั แทนประเท ไทยเขาร มประชุม
World Choir Council ที่เมือง Sochi ประเท รั เซีย

ผลงานดีเดน
เปน าทยากรและนักแตงเพลงที่นำคณะนักรองประ านเ ียง นพลู และคณะนักรองประ านเ ียง
"Bangkok Voice" ไปแ ดงที่ตางประเท ลายแ ง ร มทั้งนำคณะนักรองประ านเ ียง "Bangkok
Voice" ไปเขาร มแขงขันกับประเท ตางๆ และ ามารค าเ รียญทองได
แรงบันดาลใจในการทำงาน
นใจเรื่องดนตรีมาตั้งแตเปนเด็ก เมื่อมาเรียน มอ และเปน มอแล ยังใชดนตรีเปนเครื่องช ยแกไข
ค ามเครียด ซึ่งไดผลดี ามารถทำงานทางการแพทยไดดีขึ้น ช ยคนไขไดอยางปลอดโปรง
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ทำงานทุกอยางเต็มที่ี เมื่อไดรับมอบ มายตองทำใ ดีที่ ุด
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ในดานการเปนแพทย ภูมิใจทุกครั้งที่รัก าผูป ยแล ายจากการเจ็บป ย
ในดานดนตรีไดรับการปลูกฝงตั้งแตเด็ก และเปนผูบุกเบิกการขับรองประ านเ ียง

TRUST

๑๒๓

ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเกรียงศักดิ์ จีระแพทย
อายุ ๗๑ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตรศิริราชพยาบาล พ.ศ.๒๕๑๕
วุฒิบัตร าขากุมารเวชศา ตร พ.ศ.๒๕๑๙
นัง ืออนุมัติอนุ าขา กุมารเวชศา ตรทารกแรกเกิดและปริกำเนิด พ.ศ.๒๕๔๗

ผู ยูเคียงขางข งการทดแทนคุณแผนดิน นำน ัตกรรมการใ นมแมและแม
ราช ง จักรีและโรงพยาบาล ิริราช
มี นร มดูแลลูกใน ภิบาลทารกแรกเกิด
า ตราจารย ดร. ีณา จีระแพทย
ไปพัฒนาใ ประเท ินโดนีเซีย (๒๕๔๗)
า ตรจารย ระดับ๑๑ คณะพยาบาล า ตร
จุ าลงกรณม า ิทยาลัย

๑๒๔

๕๐ ปี แพทยสภา

ครู… ชางเจียระไนเพชรใ แกแผนดิน
แพทยประจำบานและเฟลโล แ ดงค าม
กตัญ ูเมื่ ิ้น ุดการเปน าจารย attending
ดูแลและรัก าทรัพยากรมนุ ยที่มีคา
ใน ทารกแรกเกิด

ราง ัลม า ิทยาลัยม ิดล ราง ัล ิ่งประดิ ฐ
ไดรับพระราชทานจากพระ ัตถข งพ ล ง พ. . ๒๕๓๔

เครื่ งราช ิ ริยาภรณ เ รียญดุ ฎีมาลา
เข็ม ลิ ป ทิ ยา าขาแพทย า ตร ประจำป พ. . ๒๕๕๘

ผลงานดีเดน
เครื่ ง งไฟ ำ รับรัก าภา ะตั เ ลื งในทารกแรกเกิด นุ ิทธิบัตรเลขที่ ๖๒๓
เครื่ งใ ค าม บ ุนทารกแรกเกิดโดยการแผรัง ี
แรงบันดาลใจในการทำงาน
ในฐานะกุมารแพทยพบ า ทารกแรกเกิดจำน นมากเจ็บป ยด ยภา ะที่ป งกันได และไมค รเ ีย
ชี ิตเลย จึงมาคิด าค รพัฒนาการแพทย าขาทารกแรกเกิดที่ป งกันได เชนภา ะ ุณ ภูมิกายต่ำ
ภา ะตั เย็น ทำใ ลูก บ ยุด ายใจ ทำใ เปนค ามพิการทาง ม งไดและเ ียชี ิต เพราะ าการ
ขาดแคลน ุปกรณ เราไมมีตู บที่จะเคลื่ นยายทารก และภา ะตั เ ลื งเปนจำน นมากต ง ยูใน
ทารกแรกเกิดเพราะตั เ ลื ง จึงคิด าเราต งพึ่งพา ุปกรณการแพทยที่เราผลิตเ ง จึงผลิต ุปกรณ
โดยดัดแปลงข งใชประจำบานก น ต มาเริ่มคิด ราง ุปกรณเ งใน พ. .๒๕๒๙ คื เครื่ งใ ค าม บ ุน
โดยการแผรัง ี
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ต งตระ นักการทำค ามดีต งทำด ยใจ ไม ัง ิ่งต บแทน เราคนเดีย ไม ามารถทำงานคนเดีย ได
ต งแบงปน ต งทำใ ทีมเกิดกำลังใจเชนเดีย กับเราแล ต ง รางข ัญและกำลังใจแกพยาบาล
การลดงาน เปนตน
ความภาคภูมิใจในผลงาน
การที่ไดทดแทนคุณแผนดิน พระม าก ัตริย พระคุณข งพ ล งทำใ เราไดมีโ กา ตามร ยพระบาท
ทานช ยดูแลทรัพยากรข งทาน ไดรับพระราชทานราง ัลม า ิทยาลัยม ิดล าขา ิ่งประดิ ฐคิดคน
ใน พ. .๒๕๒๙และ พ. .๒๕๓๔ และใน พ. .๒๕๕๘ ทานไดพระราชทาน เ รียญดุ ฎีมาลา เข็ม ิลป ิทยา
าขาแพทย า ตร ประจำ พ. .๒๕๕๘ ำ รับผูที่มีค ามกลา ใชปญญาช ยพัฒนาประเท ชาติใ ทัดเทียม
กับนานาประเท

TRUST

๑๒๕

ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร
อายุ ๗๔ ป จบแพทย า ตรบัณฑิตจากคณะแพทย า ตร ิริราชพยาบาล พ. . ๒๕๑๑
ปริญญาดุ ฎีบัณฑิต (โภชนาการ) ถาบันเทคโนโลยีแ งแม ซาชูเซทท (MIT) ประเท รัฐอเมริกา ๒๕๑๖
ประกา นียบัตรแพทยประจำบานเฉพาะเด็ก จากโรงพยาบาลเด็กเมืองบอ ตัน
ม า ิทยาลัยฮาร ารด รัฐอเมริกา ๒๕๑๗
นัง ืออนุมัติ าขากุมารเ ช า ตร เมื่อ พ. . ๒๕๒๐

การแลกเปลี่ยนประ บการณในการแกไขค าม ิ โ ย
การขาดอา ารและค ามไมมั่นคงทางดานอา ารที่เอธิโอเปย

๑๒๖

๕๐ ปี แพทยสภา

แ ดงถึงครอบครั ที่อนอุนร มถึงรุน ลาน

รับพระราชทานเ รียญดุ ฎีมาลา เข็ม ิลป ทิ ยาจาก
พระบาท มเด็จพระเจาอยู ั รัชกาลที่ ๙ พ. .๒๕๔๖

รับพระราชทานชอดอกไมจาก
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี
ในโอกา ไดรับราง ัลนานาชาติ พ. . ๒๕๕๖

ผลงานดีเดน
การ ึก า ิจัยและประเมินคุณคาทางโภชนาการของเด็กและ ตรีมีครรภ อา ารเด็กที่มีอาการอุจจาระ
ร งและการแกปญ าทางโภชนาการของประเท อา ารเ ริม ำ รับทารกและเด็กออน ัยเรียน
แรงบันดาลใจในการทำงาน
เมื่อเปนเด็กเรียน นัง ือดีเลยคิด าจะเรียน นัง ือใ เต็มที่ เพื่อมี ิชาชีพที่ ามารถช ยตนเองและ
ครอบครั ได ไมเคยคิดร่ำร ยเรื่องเงินทอง แรงบันดาลใจที่ ำคัญที่ ุดคือ การทรงงานของพระบาท
มเด็จพระเจาอยู ั รัชกาลที่ ๙ และ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงงาน นัก
และพัฒนางานใ ดีขึ้นตลอดเ ลา
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ตองทำงานด ยค าม ุข เรื่องค ามเครียดตอง า ิธีการดูแลใ ไดโดยใช ลักธรรมในพระพุทธ า นา
เปนผูใ มากก าผูรับ เรื่องครอบครั ตองอยูอยางมีค าม ุข และเจริญรอยตามพระราชดำรั ของ มเด็จ
พระราชบิดาที่ า ทำงานเพื่อประโยชนของคน นร มคน มูมาก แล ผลประโยชนของ นตนจะตามมา
เรียนรูตลอดเ ลา เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
เมื่อทำงานตองทำงาน นัก ใ มีคุณภาพและเปนประโยชนตอ นร ม
ตองใช ามัญ ำนึกคูกับค ามรูและปญญา
ทำงานด ยค ามซื่อ ัตยตอตนเองและเพื่อนร มงาน
ตองมีค ามเชื่อมโยงกับคนอื่นไดในทุกระดับ
ความภาคภูมิใจในผลงาน
การทำงานดานอา าร โภชนาการ อา ารใช ำ รับแม ำ รับลูก จนมี นแกปญ าดานโภชนาการ
ในประเท ไทยได จนเปนที่ยอมรับไดรับราง ัลบุคคลทางดานโภชนาการที่ประ บค าม ำเร็จ คนที่ ๘
ของโลก และไดเผยแพร ิธีการแกปญ าเรื่องขาดโภชนาการในทุกภูมิภาคทั้งเอเซีย และแอฟริกา
มีค ามภาคภูมิใจ ูง ุดเมื่อไดถ ายงาน มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี ค บคูกับการ
เรียนรูการทรงงานของพระองคทาน
TRUST

๑๒๗

นายแพทยคำนวณ อึ้งชูศักดิ์
อายุ ๖๓ ป
จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตรศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๒
นัง ืออนุมัติ าขาเวชศา ตรปองกัน แขนงระบาดวิทยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

มัยเปนแพทยประจำโรงพยาบาล มเด็จพระยุพราช
กระน น ทำ นาที่รัก าผูป ยทุกดาน

๑๒๘

๕๐ ปี แพทยสภา

เมื่อเปนผูอำน ยการ ำนักระบาด ิทยา
รางเ ริมเครือขายนักระบาด ิทยารับมือโรคอุบัติใ ม
และเชื่อมตอกับเครือขายตางประเท

อา ัยเครือขายระบาด ิทยาช ยเจรจา
เฝาระ ังค บคุมโรคในเ ตุการณ
งทีมแพทยและ าธารณ ุข เขาไปช ยพมา ม าอุทกภัยของประเท ไทย
เมื่อเกิดเ ตุการณ Cyclone Nagris

ลังเก ียณร มงาน
ดาน รางเ ริม ุขภาพ
ค บคุมปจจัยเ ี่ยงที่ทำราย ังคม

ผลงานดีเดน
ทำงานบริ ารเปนนักระบาด ิทยาเรื่อยมาจากระดับปฎิบัติการมาเปน ั นาโครงการฝกอบรมแพทย
ดานระบาด ิทยา เปนผู อำน ยการ ำนักระบาด ิทยาจนกระทั่งเก ียณอายุราชการในป ๒๕๕๘ ใน
ตำแ นงผู ทรงคุณ ุฒิ ปจจุบันเปนกรรมการผู ทรงคุณ ุฒิด านการ งเ ริม ุขภาพ ของ ำนักงานการ
รางเ ริม ุขภาพ ( ) และที่ปรึก ากรมค บคุมโรค
แรงบันดาลใจในการทำงาน
ไดอานชี ประ ัติของนายแพทยอัลเบิรต ชไ เซอร ชา ออ เตรีย-เยอรมัน ซึ่งเปน มอ อน า นาคริ ต
ที่มาเรียนแพทยตอนอายุมากแล เพื่อไปทำงานช ยเ ลือผูคนในท ีปแอฟริกา จึงเกิดค ามประทับใจใน
การเปน มอ ตอนเรียนที่คณะแพทย า ตร ิริราชไดเ ็นแบบอยางที่ดีของอาจารยแพทยจำน นมาก
ที ่ เ ปนผู นำทางดานจิ ต ใจ มี ค ามโอบออมอารี เ ็ น อกเ ็ น ใจคนไข และซื ่ อ ั ต ยซื ่ อ ตรงตอ ิ ช าชี พ
มีจริยธรรม ูง และเมื่อออกไปใชชี ิตในชนทบทและเมื่อทำงานไดมีโอกา พบแพทยที่อุทิ ตนการทำงาน
เพื่อชา บาน ลายทาน ดังนั้นตนแบบแพทยที่ดีจึงมีทั้งที่เปนอาจารย รุนพี่ เพื่อนๆ และรุนนองๆ จำน น
มากที่ช ย ลอ ลอมใ เปนแพทยที่ดีได
ปรัชญาการดำเนินชีวิต
"ทำชี ิตใ มีคุณคาและมีค าม มายในทุกๆ ัน" "พระเจา รางเรามาพรอมกับมอบภารกิจบางอยาง
พรอมกับประทานพร รรคเล็กๆ มาใ เรามี นาที่นำพร รรคนั้นมาพัฒนาใ เต็ม ักยภาพ เกิดเปน
พรแ ง ใชเปนเครื่องมือในการนำค ามรักและ ันติไป ูชี ิตของเพื่อนมนุ ยคนอื่นๆ ในทุกๆ ัน ตาม
พระประ งคของพระเจา"
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ไดแก การทำงานดานการปองกันค บคุมโรค คือ
๑) านตอการฝก อนแพทยทางดานระบาด ิทยา Field Epidemiology Training Program
๒) จัดระบบการเฝาระ ังโรคเอด ในช งที่โรคเริ่มระบาดในประเท ทั้งการ ำร จการติดเชื้อ
และการ เฝาระ ังพฤติกรรมค ามเ ี่ยง
๓) รางเครือขายทีมงานเฝาระ ัง อบ นเคลื่อนที่เร็ รือ SRRT (Surveillance and Rapid
Response Team) ใ มีประจำทุกอำเภอเพื่อเฝาระ ังและค บคุมโรคไข ัดนก ไข ัดใ ญ
๒๐๐๙ และโรคอุบัติ ใ มตางๆ
๔) ริเริ่มใ มีเครือขาย น ยฝกอบรมระบาด ิทยาของกลุมประเท ASEAN+3 FETN
(Field Epidemiology Training Program) และการเฝาระ ังโรคในเขตลุมน้ำโขง
(Mekong Basin Disease Surveillance)
TRUST

๑๒๙

ศาสตราจารย กิตติคุณ นายแพทยจรัญ มหาทุมะรัตน
ายุ ๖๙ ป จบแพทย า ตรบัณฑิตจากคณะแพทย า ตรจุ าลงกรณม า ิทยาลัย พ. .๒๕๑๖
ุฒิบัตร าขา ัลย า ตร กใ เมื่ พ. .๒๕๒๑
นัง ื นุมัติ าขา ัลย า ตรตกแตง กใ เมื่ พ. .๒๕๓๑
การ ึก าต ตางประเท โดยทุน มูลนิธิ านันทม ิดล: Certiﬁcate in Plastic Surgery and
Craniofacial surgery, Australian Craniofacial Center, Adelaide, Australia
Certiﬁcate in Plastic Surgery and Craniofacial surgery,Nassua County Medical Center,
and NYU Medical Center , New York U.S.A.

นมั การ มเด็จพระ ังฆราช
ทำบุญ ดพระ ภิธรรมถ าย รัชกาลที่ ๙ ัดราชบพิธ

๑๓๐

๕๐ ปี แพทยสภา

ถ ายบังคมลาไป กึ าตางประเท
โดยทุน านันทม ิดล

รับพระราชทานราง ัล
ม ิดลบีบรา น

รบพระราชทานฯ กิตติคุณ
จุ าลงกรณม า ิทยาลัย ๒๕๕๔

ผลงานดีเดน
จัดตั้ง ูนยแกไขค ามพิการบนใบ นาและกะโ ลก ีร ะโรงพยาบาลจุ าลงกรณ ภากาชาดไทย และ
การคิดคนการผาตัดโรคง งชาง โดย ิธีเรียก า “จุ าเทคนิค”
แรงบันดาลใจในการทำงาน
การผาตัดแกไขค ามพิการบนใบ นาและกะโ ลก ีร ะชนิดรุนแรงทำไดยากมาก ในประเท ไทย
ยังไมมีใครทำ เมื่ ไดรับพระราชทานทุน านันทม ิดลไป ึก าต ในตางประเท ที่ประเท
เตรีย
และประเท รัฐ เมริกา พระเจา ยู ั ในรัชกาลที่ ๙ ตรั บ ก า “.. ยาไปเรียน ยางเดีย ใ ไปดู
บานเมื งเขาด ยจะไดเ ามาพัฒนาประเท ” และตรั า “..ในทุนนี้ไมมีการเซ็น ัญญา ถากลับมาแล
ทำงานรับราชการก็จะดีที่ ุด ถาทำงานเ กชนถื าช ยคนไทยด ยกัน แตถาไมกลับมาถื ามี ิชา
เลี้ยงตน” จึงไดน มนำใ เกลา าจะต งกลับมาในประเท ไทย
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
พระเจา ยู ั ในรัชกาลที่ ๙ ตรั า “การทำงาน ต งทำงาน ยางมีค าม ุข การที่มาช ยฉันทำงานจะ
ไมไดรับ ิ่งต บแทน ะไรนะ แตจะไดรับ ิ่งต บแทนคื ค าม ุขข งประชาชน” เพราะเปนงานที่ต ง
ทำเปนทีม โดย าขา ิชาชีพ จึงบ กทีมงาน า คนไขข งเรายากจน แตทุกคนมีค าม ุขที่ไดช ยคน
ยากจน ลักการทำงานใช ลักการขาดทุนคื กำไร ในชี ิตการเปนแพทยคื การขาดทุนแรงกาย ยานับ
เปนเงิน ก็จะเขามาเ งโดยเราไมรูตั ใ ใชชี ิตที่พ ดีและมีคุณคา ยูในตำแ นง ะไรใ ทำใ ดีที่ ุด
คร บครั ต งดูแล ยา ุดโตงไปดานใดดาน นึ่ง และ นเรื่ งกี าก็ ยาลืม กกำลังกายช ยในเรื่ ง
ุขภาพกายและใจ
ความภาคภูมิใจในผลงาน
การที่ไดกลับมารับใชคนไทยเปนแพทยไทย และไดจัดตั้ง ูนยแกไขค ามพิการบนใบ นาและกะโ ลก
ีร ะโรงพยาบาลจุ าลงกรณ ภากาชาดไทย จนกระทั่งป พ. .๒๕๔๘ จัดตั้งเปน ูนย มเด็จพระเทพรัตนฯ
แกไขค ามพิการบนใบ นาและกะโ ลก ีร ะ รพ.จุ าลงกรณ ภากาชาดไทย ในเ ลาต มา ีก ยาง
นึ่งคื การคิดคนการผาตัดโรคง งชาง โดย ิธีเรียก า จุ าเทคนิค

TRUST

๑๓๑

ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเจริญ โชติกวณิชย
อายุ ๘๓ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตรศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔
Diplomate, American Board of Orthopaedic Surgery เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
นัง ืออนุมัติ าขาออรโธปดิก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖

เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ
Council members ผูแทนจาก มาชิก
44ประเท Asia Paciﬁc. ในฐานะเปน
President, Asia Paciﬁc Orthopedic
Association. ที่ประเท ินเดีย

๑๓๒

๕๐ ปี แพทยสภา

ภาพ มูข ง Chief delegates จากประเท ตางๆในกลุมประเท Asia Paciﬁc
ในขณะที่มีการประชุมใ ญ ที่ประเท ินเดีย เมื่ พ. . ๒๕๕๕

ไดรับเลื กปนนายก มาคมแพทย รโธปดิค
แ งประเท ไทย (ราช ิทยาลัยแพทย รโธปดิค
แ งประเท ไทย) ใน พ. .๒๕๓๕ ถึง ๒๕๓๗

ไดรับพระราชทานปริญญาแพทย า ตรดุ ฏีบัณฑิต
กิตติม ักดิ์ จากม า ิทยาลัยม ิดล
เมื่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

ผลงานดีเดน
ไดรับราง ัล าขา ิ่งประดิ ฐคิดคนที่เปนประโยชนแ งชาติ จาก ภา ิจัยแ งชาติ ๒ ครั้งใน พ. .๒๕๒๕
และ ๒๕๒๖ คื เรื่ งการผลิตกระดูกและเนื้ เยื่ ำ รับปลูกขามคนที่เตรียมโดย ิธีเย็นแ ง และ
ผลิต ม น ร งค ำ รับข ต กระดูกค เ ื่ ม
แรงบันดาลใจในการทำงาน
ค ามตั้งใจเปนแพทยเพื่ ช ยเ ลื คนป ยที่ ยูตางจัง ัด
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
เลนกี าเพื่ ุขภาพแข็งแรง ไมดื่ม ุรา ไม ูบบุ รี่ รับประทาน า ารที่ถูก ุขลัก ณะ
ตั เราเปนคนกำ นดตั เราเ ง เมื่ เราทำ ะไรไปแล มีค ามผิดพลาดเราต งรูจักแกไข
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ไดรับราง ัลจาก ภา ิจัยแ งชาติ ิ่งที่ผลิต กมาแล เปนตนแบบใ ไปผลิตซ้ำขายในท งตลาด
ามารถผลิตเครื่ งมื แพทย ง กไปขายตางประเท ไดซึ่งมีค ามแข็งแรงก าข งที่ผลิตจากตาง
ประเท ด ย

TRUST

๑๓๓

ศาสตราจารย กิตติคุณ นายแพทยชวลิต อองจริต
ายุ ๘๗ ป จบแพทย า ตรบัณฑิตจากคณะแพทย า ตร โรงพยาบาลจุ าลงกรณ
ม า ิทยาลัยแพทย า ตร พ. . ๒๔๙๘
ไดรับทุน BRITISH COUNCIL SCHOLARSHIP ไป ึก าต ทาง ัลยกรรม ั ใจและทร ง ก
ณ ประเท ราช าณาจักร ึก า ัลยกรรม ั ใจและทร ง กที่ CARDIO THORACIC INSTITUTE,
UNIVERSITY OF LONDON และ โรคเกี่ย กับป ด (DISEASES OF THE CHEST)
ที่เมื ง CARDIF, UNIVERSITY OF WALES
ไดรับทุน CHINA MEDICAL BOARD OF NEW YORK ( าขาข งทุน ROCKY FELLER FOUNDATION)
ไป ึก า ัลยกรรม ั ใจ FELLOWSHIP ที่ MAYO CLINIC, ROCHESTER, MINN., U.S.A.
นัง ื นุมัติ นุ าขา ายุร า ตรโรค ั ใจ เมื่ พ. . ๒๕๓๑
นัง ื นุมัติ าขา ัลย า ตรทร ง ก เมื่ พ. . ๒๕๒๐

๑๓๔

๕๐ ปี แพทยสภา

คนไขผา ั ใจรายแรก

รับพระราชทานราง ัล ม ิดล บี บรา น

มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา ฯ ยามบรมราชกุมารี
ทรงเ ด็จเยี่ยม คนไขที่ผาตัดเปลี่ยน ั ใจคนแรก ำเร็จ
ที่ ICU โรงพยาบาลจุ าลงกรณ ๒๒ ธัน าคม ๒๕๓๐

ผลงานดีเดน
ประ บค าม ำเร็จในการผาตัดเปลี่ยน ั ใจครั้งแรกข งประเท ไทย และเ เชียตะ ัน กเฉียงใต
คนไขคนแรกที่ทำใ มีชี ิตทำการงานและการใชชี ิต ยางปกติจนปจจุบันไดนานถึง ๓๑ ป แล
นานที่ ุดในการเปลี่ยน ั ใจ ข งเ เชีย และ ีก ๑ ปขาง นาจะเปน ถิติโลก
แรงบันดาลใจในการทำงาน
ำเร็จการ ึก าที่คณะแพทย า ตร โรงพยาบาลจุ าลงกรณ เมื่ พ. .๒๔๙๙ ไดรับการบรรจุใ เปน
าจารย ที่ น ย ัลยกรรมและผาตัดเปลี่ยน ั ใจ ได ึก าการผาตัดรัก าโรค ั ใจ และการเปลี่ยน
ั ใจ ซ มลิ้น ั ใจ มา ยาง ม่ำเ ม เมื่ มีการปรับปรุงดานเทคนิค การลดการต ตานข งรางกาย
ต ัย ะใ ม จึงตั้งโครงการ าทุน รางทีม โดยผู ำน ยการโรงพยาบาลจุ าลงกรณ และคณบดี
คณะแพทย า ตรจุ าลงกรณม า ิทยาลัย ใ การ นับ นุน ีกทั้งยังไดรับการ นับ นุนดานกฎ มาย
จากคณบดีคณะนิติ า ตร จึงไดมีการนำทีมไปฝกที่ประเท ังกฤ จนกระทั่ง ามารถทำการผาตัด
เปลี่ยน ั ใจได
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
เดินทาง ายกลาง ไมมากไปน ยไป เลี้ยงดูคร บครั ใ ดีที่ ุดเปนประโยชนต ประเท ชาติ ม งโลกใน
แงดี มีมนุ ย ัมพันธที่ดีทุกระดับ เมื่ ตั้งใจจะทำงาน ิ่งใดต งมุงมั่นแน แนจน ำเร็จ ไม าจะมีปญ า
ุป รรคใด ๆ
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ไดริเริ่มผาตัดเปลี่ยน ั ใจเปนคนแรกประเท ไทย และเ เชียตะ ัน กเฉียงใต และการไดรับราง ัล
ม า ิทยาลัยม ิดล บีบรา น เพื่ การแพทยและ าธารณ ุขไทย ประจำ พ. . ๒๕๓๗ เปนผู เริ่มตน
นำการใช ัย ะจากผู ป ย ม งตาย ในการปลูกถาย ัย ะ ซึ่ง ภากาชาดไทยจึงไดมีการตั้ง ูนย
รับบริจาค ัย ะ โดยการที่ ม งตาย กาน ม งตาย ยาง ิ้นเชิงนั้น คื การ ิ้น ุดชี ิต และแพทย ภา
ไดมีประกา ข ปฏิบัติเกี่ย กับเรื่ งการใช ัย ะข งผู ป ย ม งตาย ำ รับการปลูกถาย ัย ะ
ซึ่งเปนข ปฏิบัติมาจนทุก ันนี้ ค ามภาคภูมิใจที่ ุดคื การช ยชี ิตผูป ย ใ มีชี ิตที่ดีขึ้น ทุเลา รื
ายจากการเจ็บป ย
TRUST

๑๓๕

ศาสตราจารย กิตติคุณ นายแพทยประมวล วีรุตมเสน
ายุ ๘๒ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตร โรงพยาบาลจุ าลงกรณ
ม าวิทยาลัยแพทยศา ตร พ.ศ. ๒๕๐๖
วิทยาศา ตรม าบัณฑิต ม าวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เมื่ พ.ศ. ๒๕๑๒
นัง ื นุมัติ าขา ูติศา ตรและนรีเวชวิทยา เมื่ พ.ศ. ๒๕๒๐

๑๓๖

๕๐ ปี แพทยสภา

รับพระราชทานปริญาบัตรแพทย า ตรดุ ฎีบัณฑิตกิตติม ักดิ์

ผลงานดีเดน
รางเด็ก ลอดแก คนแรกของไทย
แรงบันดาลใจในการทำงาน
"แรงบันดาลใจในการเปนแพทย เนื่องจากตอนเด็กนองไม บาย ทองร ง คุณแมใ ไปตาม มอ
มอที่มาเปน มอพื้นบาน นองทองร งมาก ุดทายเ ียชี ิต" "ตอมาอีกช งมีอ ิ าตกโรคระบาดที่
จัง ัด ุพรรณบุรี ลุงของผมเ ียชี ิต จึงคิด าชี ิตถามีโอกา อยาก า นทางช ยเ ลือดูแลผู ป ย
ที่ชนบท"
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
เปนแบบเรียบงาย อะไรก็ไดที่ไมเดือดรอนกับใคร ไมอยากจะมีของมาก ขอใ มีใช ไมตองการ ะ ม
โดยคิดเ มอ าตองคุมคา
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ที่ม า ิทยาลัยเพนซิลเ เนีย ใน พ. .๒๕๑๒ มีการบรรยาย า การ องกลองในชองทองเปนเรื่องทำได
เอาไขจากรังไขไปโดยใชกลองได ในขณะนั้นที่ องปฏิบัติการมีการเพาะเลี้ยงตั ออนจาก นู ำเร็จ
จึงทำใ เกิดค ามประทับใจ ฝงใจที่ทำงาน ซึ่งเปนการช ยเ ลือผูมีบุตรยาก

TRUST

๑๓๗

ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร. นายแพทยประพันธ ภานุภาค
ายุ ๗๔ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตร จุ าลงกรณม าวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๑
Ph.D. Microbiology / Immunology – University of Colorado, USA
Diplomates, American Boards of Internal Medicine, Allergy and Clinical Immunology
นัง ื นุมัติ าขา ายุรศา ตร เมื่ พ.ศ. ๒๕๒๔
นัง ื นุมัติ นุ าขา ายุรศา ตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันทางคลินิก เมื่ พ.ศ. ๒๕๔๗

ไปเที่ย ตางประเท กับภรรยา (พญ. อุราภรณ ภานุภาค)

๑๓๘

๕๐ ปี แพทยสภา

ภรรยา ลูก า ลูกเขย และ ลานชาย ๓ คน

การทด อบ ัคซีนเอด
ครั้งแรกในประเท ไทย ๒๕๓๗

รับพระราชทานปริญญา
แพทย า ตรดุ ฎีบัณฑิต
กิตติม ักดิ์ ๒๕๕๘

รับ Honorable Doctorate
degree in Medical Science
จาก University of New South
Wales ๒๕๖๑

ผลงานดีเดน
เปนผู ินิจฉัยคนไขเอด ๒ รายแรกในประเท ไทย และทด อบยาตานไ รั เอด ครั้งแรกในประเท ไทย
ร มทั้งไดทด อบ ัคซีนเอด รายแรกในประเท ไทย กอตั้งคลินิกนิรนามของ ภากาชาดไทย ซึ่งเปน
คลินิกที่ใ คำปรึก าและตร จเชื้อเอด โดยค าม มัครใจแ งแรกของเอเชีย พ. . ๒๕๓๙ มีโครงการ
ช ยลดการติดเอด จากแม ูลูก และโครงการคืนชี ิตใ พอแมเพื่อลูกนอยที่ปลอดเอด โดยเปนการ
นำเงินบริจาคของประชาชนเพื่อซื้อยาใ กับแม ลังคลอด และ ามีที่ติดเชื้อเอด เพื่อใ คนเ ลานี้มี
ุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชี ิตที่ดี ามารถเลี้ยงดูลูกตอไปได
แรงบันดาลใจในการทำงาน
า ตราจารย กิตติคุณ นายแพทย ุภ ัฒน ชุติ ง เปนอาจารยตนแบบ เนื่องจากทานบอกเรา ารัก า
คนไขตองเปรียบเ มือนการรัก าญาติพี่นองเรา
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ตองพยายามทำใ ดีที่ ุด เพื่อเกิดประโยชนกับบุคคลอื่นมากที่ ุด เมื่อไปกราบทูลลา พระบาท มเด็จ
พระเจาอยู ั รัชกาลที่ ๙ เพื่อไปเรียนตอทุนอานันทม ิดล พระองคทานตรั า พ กเธอยัง นุมยัง า อยู
ยังทำงานไดอีกมาก นตั ฉัน ( มายถึงพระองคทาน) ยังอีก ๑๐ ก าป ก็จะเก ียณอายุแล ปรากฏ า
พระองคทานทรงงานมาจนถึงพระชนมายุก า ๘๐ พรร า พ กเราเปนประชาชนทั่ ไปจึงตองทำงาน
รับใชประเท ชาติใ มากที่ ุด
ความภาคภูมิใจในผลงาน
เรื่องเอด ตั้งแต ินิจฉัยผูป ย องรายแรกของประเท ไทย พ. .๒๕๒๘ จนกระทั่งถึงขณะนี้ไดทำเรื่องเอด
มาถึง ๓๐ ก าปแล เ ลาที่ทำเรื่องเอด ไมไดทำเรื่องการรัก าพยาบาลอยางเดีย แตตองแกปญ า
ดาน ังคม ดานจิตใจด ย จึงได รางคลินิกนิรนาม เพื่อใ คนกลาเขามาตร จ ปญ าเรื่องชายมีเพ
ัมพันธกับชาย มีคลินิก ุขภาพชาย มีคลินิกคนขามเพ มาใชบริการ ร มทั้งการปองกันคนที่มี
พฤติกรรมเ ี่ยงไมใ มีการติดเชื้อ โดยพระเจา ร ง เธอ พระองคเจาโ ม ลี พระ รราชาทินัดดามาตุ
จึงมีพระอนุญาตใ ใชกองทุนพระ รราชาทินัดดามาตุเพื่อช ยลดการติดเอด จากแม ูลูกได
TRUST

๑๓๙

ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ
อายุ ๘๕ ป จบแพทย า ตรบัณฑิตจากคณะแพทย า ตร ิริราชพยาบาล เมื่อ พ. . ๒๕๐๐
ปริญญาแพทย า ตรดุ ฎีบัณฑิต ม า ิทยาลัยฮัมบ รก พ. .๒๕๐๕
ประกา นียบัตรเ ช า ตรเขตรอนและปร ิต ิทยาทางการแพทย
Bernhard-Nocht Institut, ฮัมบ รก พ. .๒๕๐๔
นัง ืออนุมัติ าขาเ ช า ตรปองกัน แขนงเ ช า ตรการเดินทางและทองเที่ย เมื่อ พ. . ๒๕๕๖

๑๔๐

รัฐมนตรี าการกระทร ง าธารณ ุข
แ ดงค ามยินดีที่ไดรับแตงตั้งเปน
ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณ ุฒิ
โรคติดตอแ งชาติเปนคนแรก
ตามพรบ. โรคติดตอแ งชาติ ๒๕๕๘
ันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
๕๐ ปี แพทยสภา

รับราง ัลนัก ิทยา า ตรการแพทย
เกียรติย ประจำป ๒๕๕๙
เมื่อ ันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

ภาพลูกและ ลาน “ครอบครั ทองเจริญ”
เมื่อ ันที่ ๑๓ เม ายน ๒๕๖๐

รับพระราชทานเ รียญดุ ฎีมาลา เข็ม ิลป ิทยา
เมื่อ ันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔
รับพระราชทานราง ัลชัยนาทนเรนทร
นักการ าธารณ ุขดีเดน ประเภท ิชาการ
ประจำป ๒๕๖๐ เมื่อ ันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ พระตำ นักมิตราภิรมย พระที่นั่งอัมพร ถาน
รับโลราง ัลผูทำคุณประโยชนใ แกการ าธารณ ุข
ดานค บคุมปองกันโรค เมื่อ ันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ผลงานดีเดน
เปนผูทรงคุณ ุฒิที่มีค ามรูและค ามเชี่ย ชาญเปนอยาง ูง มีงาน ิจัยดานโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรคที่เกิดจากเชื้อไ รั ที่เปนปญ าทาง าธารณ ุขของประเท ไทย เชน โรคเอด โรค ัดเยอรมัน
ไข ัดนกและโรคซาร (SARS) โรคตาแดงชนิดใ ม และไ รั ตับอักเ บ ร มทั้งโรคพิ ุนัขบามาก า ๔๐ ป
แรงบันดาลใจในการทำงาน
อาจารยที่เปนตนแบบคือ า ตราจารย เกียรติคุณ เรือโท นายแพทยอ ย เกตุ ิง และ า ตราจารย
เกียรติคุณ นายแพทย ุด แ ง ิเชียร ทั้ง องทาน เปนคนที่อุทิ ตนในการ อน การทำ ิจัย ค ามรูที่ไดมา
จะไดมา ิเคราะ ังเคราะ ใ รูจริง เมื่อรูแล ตองเผยแพรใ คนรอบขางรูด ย อาจจะเขียน นัง ือ
ใชภา างายๆ ใ ชา บานเขาใจ
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ระมัดระ ังเรื่องการใชจาย บังคับตนเองใ อยูในกรอบค ามพอดี ค ามพอเพียง ทำงานตรงตอเ ลา
ไมเคย ยุดพักรอน ไปประชุมเ ร็จกลับมาทำงานตอ
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ใชเงินจากแ ลงทุน ิจัยไมมาก แต ามารถ ิจัยจนเปนผล ำเร็จและเปนประโยชนตอประเท ชาติ

TRUST

๑๔๑

พลเรือตรี นายแพทยปโยรส ปรียานนท
ายุ ๖๐ ป จบแพทย า ตรบัณฑิตจากคณะแพทย า ตร จุ าลงกรณม า ิทยาลัย พ. . ๒๕๒๕
ประกา นียบัตร ีร ะและค ประเท ญี่ปุน เมื่ พ. . ๒๕๓๐
ประกา นียบัตร ัลยกรรมตกแตงเ ริมค ามงาม ประเท ญี่ปุน เมื่ พ. . ๒๕๓๐
ุฒิบัตร ัลยกรรมตกแตงและแกไขค ามพิการ ประเท ญี่ปุน เมื่ พ. . ๒๕๓๑
ประกา นียบัตร ัลยกรรมตกแตง Mt.Sinai Medical Center., N.Y., M.S.A.
Cornell University N.Y. เมื่ พ. . ๒๕๓๑
ประกา นียบัตร โรงเรียนเ นาธิการท ารเรื เมื่ พ. . ๒๕๓๔

พล.ร.ต. ญิง พฤดี อุด นุน ภริยา นพ.ปโยร

๑๔๒

๕๐ ปี แพทยสภา

นพ.ปโยร ปรียานนท กับการออก
น ยแพทยเคลื่อนที่ในและตางประเท

รับราง ัลม ิดล-บีบรา น
าขาการแพทยและ าธารณะ ุขไทย ๒๕๔๑
จากพระบาท มเด็จพระเจาอยู ั ร.๙

รับราง ัลคนดี ังคมไทยกับคุณแม ินทรา ปรียานนท

การทำผาตัดด ยแ งเลเซอรถ าย
พระบาท มเด็จพระเจาอยู ั รัชกาลที่ ๙
ใ ทรงทอดพระเนตร

ผลงานดีเดน
การทำมูลนิธิด งแก ใน ังฆราชูปถัมภ และเปนแพทยอา าช ยเ ลือผูป ยในภัยพิบัติตาง ๆ
แรงบันดาลใจในการทำงาน
เปนผูทำงานที่ชอบการช ยเ ลือผูป ยและผูประ บภัยตางๆ ไดมีโอกา ถ ายงาน มเด็จพระเจาอยู ั
ในรัชกาลที่ 9 จึงอยากจะดำเนินตามรอยพระบาทพระองคทาน
มีนายแพทย ัลยเ ทย เลขะกุล ซึ่งเปนประธานมูลนิธิ ู คอ จมูก ชนบท เปนตนแบบของออก น ยแพทย
เคลื่อนที่ แตตอมาทราบ าการดูแลดานรางกายอยางเดีย ไมเพียงพอ ตองดูแลดานจิตใจด ย มูลนิธิฯ
จึงมีการทำดาน า นา การ ึก า และดูแลภัยพิบัติตาง ๆ
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รูจักการใ อภัยแกกัน และทำอะไรก็ไดที่เปนการตอบแทนคุณแผนดิน
ความภาคภูมิใจในผลงาน
การเปนแพทยที่ดีใน นาที่การงาน นอกเ นือที่เปนแพทยแล ไดไปทำงานที่มูลนิธิด งแก เมื่อเกิด
ภัยพิบัติต าง ๆ ทำงานเพื่อประเท ชาติ งเ ริมการ ึก าในชนบท งเ ริม า นาและการรับใช
พระราช ง

TRUST

๑๔๓

พันเอก นายแพทยพงศศักดิ์ ตั้งคณา
อายุ ๖๕ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตร ม าวิทยาลัยเชียงใ ม พ.ศ.๒๕๒๑
วุฒิบัตร าขาโ ต ศอ นา ิกวิทยา พ.ศ.๒๕๒๗
นัง ืออนุมัติ อนุ าขาศัลยศา ตรตกแตงและเ ริม รางใบ นา พ.ศ.๒๕๔๙

อบรมนักเรียนนัก ึก าเรื่องบุ รี่และยาเ พติด

๑๔๔

๕๐ ปี แพทยสภา

งานแจก ับปะรดเพื่อช ยชา น ับปะรด มิ.ย.- ก.ค. ๖๑

ถ ายค ามรูพระ งฆ ามเณร

อบรมคุณธรรมจริยธรรมใ นักเรียน

งานเซ็น ัญญาร มกัน รางธงฉับพรรณรัง ีที่ใ ญที่ ุดในโลก

ผลงานดีเดน
เปน ิ ท ยากรบรรยายที ่ ท ำใ คนมี ธ รรมะ ใ แกองคกรตางๆ เปนพิ ธ ี ก รรายการ ชอง ๓ ชอง ๕
ชอง ๗ ชอง ๑๑ เปน ิทยากรและเจาของรายการ ด บาย ๆ คลายเครียด
แรงบันดาลใจในการทำงาน
เปนแพทยแล ทำไมจึงเปนนักบรรยายเชิงธรรมะ แมประ บค าม ำเร็จในชี ิตการทำงานมากมาย
แตยังมีค ามทุกข จึงไดฟงธรรมะที่พระอาจารย ง น จันท ังโ เมื่อเปลี่ยนชี ิตตนเอง ค ามทุกขใน
ชี ิตก็ ายไปโดย ิ้นเชิง จึงไดเริ่มบรรยายธรรมะ โลกมนุ ยเรามีโลกทางกาย มีโรคทางจิตมีแพทยรัก า
ทางกายและจิตใจ นโรคทางจิต ิญญาณเปนกันทุกคน แตมีคนเขาใจนอย จึงเปลี่ยนเปนแพทยทาง
จิต ิญญาณ มาบรรยาย มาบอกถึงค ามเปนแพทยที่ไมตองการเงินเปนใ ญ
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
คือใชธรรมะ การที่ไดเ ็นค ามเปนที่ ุดของตั เรา เราตองเ ็นตั เองกอน แตเดิมมาเปน ัลยกรรมตกแตง
ใบ นาเพราะเงิน แตปจจุบันไมใชเรื่องเงินแตเปนเรื่องธรรมมะ ธรรมะจึงประเ ริฐที่ ุด เปน มอ
อยางไรใ มีค าม ุข ใครเอาเงินเปนเปา มายในชี ิตคนนั้นจะทุกข เปนแพทยถาผูป ย ายจากค าม
เจ็บป ยจะเกิดค ามภูมิใจ ค ามปติจะเกิดขึ้น อยาลืมค ามเปนแพทย อยาลืมค ามเปนจิต ิญญาณ
ของแพทย
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ภาคภูมิใจที่เปนแพทยทางจิต ิญญาณ ทำอยางไรใ คนพนทุกข ไมโกรธ ไมโลภ เราไมทะเลาะกัน
ระ างบุคคล า นา โลกจะมีค าม ุข รัก าจิต ิญญาณของแพทยและการรัก าจิต ิญญาณของ
คนไข เพราะโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นเปนโลกแ งกรรมทั้งนั้น ทำอยางไรใ คนเปนโรคนอยลง

TRUST

๑๔๕

ศาสตราจารย นายแพทยพิภพ จิรภิญโญ
อายุ ๖๖ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตร โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๒๐
วุฒิบัตร าขากุมารเวชศา ตร ออกใ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔
นัง ืออนุมัติ อนุ าขากุมารเวชศา ตรโภชนาการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๔๖

๕๐ ปี แพทยสภา

ผลงานดีเดน
ผลิตนม ำ รับทารกที่แพนมวัว เปนนมจากเนื้อไก และนมขาวอะมิโน
แรงบันดาลใจในการทำงาน
ไดมีการรวบรวมความรู พื้นฐานทั้ง มด และทำวิจัยเพื่อพิ ูจนวา ิ่งนั้นถูกตอง ในเวลาเกือบ ๒๐ ป
ไดพิ ูจนแลววา นมจากเนื้อไก และนมขาวอะมิโนที่เราทำเองมีประ ิทธิภาพดีกวานมจากกรดอะมิโน
ที่ทำในตางประเทศ ของที่ผลิตขายกันทั่วโลก
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
การดำเนินชีวิตตองใ ดาน วนตัว ดานครอบครัว และการงาน ผ มผ านตลอดเวลา งานทุกงานที่ทำ
ที่ อน ความรูที่ไดมา ประ บการณ และวิจัย พิ ูจน จึงจะมั่นใจวาถูกตอง และการทำงานตองเขาไป
ถึงจุดของตนเ ตุของปญ าใ ได
ความภาคภูมิใจในผลงาน
นมจากเนื้อไกที่ชวยทำใ เด็กแพนมวัว ามารถดื่มได และไดทำนมขาวอะมิโนใ กับเด็กแพนมทุกชนิด
ก็ไดดื่มนมขาวอะมิโน ซึ่งดีกวานมกรดอะมิโนที่ขายกันทั่วโลก จึงมั่นใจและภูมิใจมากเนื่องจากเกิดจาก
ผลงานนั้นเกิดขึ้นใน ถาบันที่ตนเองทำงาน และเกิดขึ้นในประเทศไทย ินคาไปขายทั่วโลก

TRUST

๑๔๗

ศาตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล
อายุ ๘๑ ป จบแพทย า ตรบัณฑิตจากคณะแพทย า ตร ิริราชพยาบาล เมื่อ พ. . ๒๕๐๖
M.A. Communication Disorders , Temple University, U.S.A เมื่อ พ. . ๒๕๑๑
ประกา นียบัตรชั้น ูง ลังปริญญา าขา ู คอ จมูก University of Pennsylvania เมื่อ พ. . ๒๕๐๘
นัง ืออนุมัติ าขาโ ต อ นา ิก ิทยา เมื่อ พ. . ๒๕๑๕
ิลป า ตรดุ ฎีบัณฑิต กิตติม ักดิ์ ดุริยางค ิลป รีนครินทร ิโรฒ ประ านมิตรเมื่อ พ. . ๒๕๓๗

รับราง ัล ุกรีเจริญ ุข พ. .๒๕๒๒

๑๔๘

๕๐ ปี แพทยสภา

รอง ารภีกับณัชชา

นพ.พูนพิ พญ.พันทิ า
ที ีชอง ๙ บางลำพู

รับเ รียญดุ ฎีมาลา มี.ค.๒๕๕๘

กลอน ดดอก รอย ัก าการโภชนาการกิน

ผลงานดีเดน
เปนแพทยทาง ู คอ จมูก มีผลงานดานโ ต ัมผั ิทยา (andiology) และการฝกพูด (speech training)
โดยเปดการฝกอบรมบุ ค ลากรดานนี ้ เ ปนครั ้ ง แรกในไทย นอกจากนี ้ ม ี ค าม นใจทางดนตรี ไ ทย
และดนตรี ากล มีผลงานทางดนตรีไทยมากมายเปนที่ประจัก
แรงบันดาลใจในการทำงาน
เปนแพทย ู คอ จมูก เมื่อไปถึงประเท รัฐอเมริกา ไดดูงานการไดยิน ำ รับเด็กเล็ก ซึ่งมีปญ าพูด
ไมปกติ เลยตัด ินใจ ึก าดานการไดยิน การพูด และ ำเร็จปริญญาโท ซึ่งในปนั้นพระบาท มเด็จ
พระเจาอยู ั ในรัชกาลที่ ๙ เ ด็จพระราชดำเนินประเท รัฐอเมริกา และเอกอัครราชทูตไดตาม
ตนเองไปเลนดนตรีไทยเพื่อถ าย
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ใชปรัชญาคำ อนของ มเด็จพระบรมราชชนก กลา คือ ขอใ ถือประโยชน นตนเปนที่ อง ประโยชน
ของเพื่อนมนุ ยเปนกิจที่ นึ่ง ซื่อ ัตย มือ ะอาด ระมัดระ ังเรื่องการใชเงินในขณะที่ตนเองดำรงดำแ นง
เปนผูบริ าร ทำใ ทุกคนที่อยูด ยกันมีค าม มัคร มาน ามัคคี โดยรับประทานอา ารร มกับเพื่อน
ร มงาน ลูกนอง มีอะไรก็ขอรองกันไดใน งอา าร
ความภาคภูมิใจในผลงาน
มีค ามภาคภูมิใจที่เกิดใน กุล อมาตยกุล และการเปน ิ ยเกาของม า ิทยาลัยม ิดล เปนครูของ
คณะแพทย า ตรโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ลูก ิ ยรัก ไ เนื้อเชื่อใจไปมา า ูประจำ เปนผูเก็บเรื่องรา
และบทค ามดานประ ัติ า ตรทางดนตรี ซึ่งอยูในคอมพิ เตอรที่บุคคลยัง ามารถใชอางอิงได เปน
ดนตรี ิทยา ของเอเชีย ของโลก จัดตั้ง อง มุดดนตรีขึ้นในอาคาร ำนัก อ มุดม า ิทยาลัยม ิดล
เพื่อนอมเกลานอมกระ มอมถ ายเปนพระราชกุ ลเนื่องในมงคล โรกา ที่ มเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ ยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และเปนการ นับ นุนการเรียนการ อน
การคนค า ิจัยทางดนตรี และเพื่ออนุรัก มรดกทาง ัฒนธรรมดนตรีไทย

TRUST

๑๔๙

แพทยหญิงพันทิวา สินรัชตานันท
อายุ ๖๘ ป จบแพทย า ตรบัณฑิตจากคณะแพทย า ตร ม า ิทยาลัยเชียงใ ม พ. . ๒๕๑๘
ุฒิบัตร าขาจัก ุ ิทยา เมื่อ พ. . ๒๕๒๒
ประกา นียบัตรโรงเรียนการประชา ัมพันธ ผูดำเนินรายการ ิทยุ พ. . ๒๕๓๓
นิติ า ตรบัณฑิต ม า ิทยาลัย ธรรม า ตร พ. . ๒๕๔๙

พญ. พันทิวา รองเพลง

๑๕๐

๕๐ ปี แพทยสภา

ผลงานดีเดน
รองเพลง "เทพธิดาดอย" และ เพลง “คนจนไมมี ิทธิ์” ไดรับรางวัลทีวีตุ กตาทองม าชน ๒ ปซอน
แผนเ ียงทองคำพระราชทาน าขานักรองยอดนิยม พ.ศ. ๒๕๒๔ และ ๒๕๒๕รางวัลพระพิฆเนศทอง
๒๕๓๕
แรงบันดาลใจในการทำงาน
เรื่องการรองเพลงเปนมาตั้งแตเด็กอยูแลว เริ่มตนการรองเพลงประกวดระดับม าวิทยาลัยในตำแ นง
นักรองนำวงดนตรีคณะวิทยาศา ตร The Science ไดรับรางวัลวงดนตรีชนะเลิศของม าวิทยาลัย
เชียงใ ม พ.ศ.๒๕๑๓ จากการชักนำไปออกรายการรองเพลงทีวีชอง4 บางขุนพร ม โดย ศ.นพ.พูนพิศ
อมาตยกุล บันทึกเ ียงรองเพลงไทยเดิมชุดลาวดวงเดือน เปนครั้งแรก และ ชุดที่ องคือเพลงของ
ว.วัชญาน ชุด เธอรักฉันอยางไร
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ดวยความรักการรองเพลงเปนทุนเดิม เมื่อมีโอกา ทำงานที่ชอบ จึงตั้งใจทำงาน ใ ผลงานออกมาดี
ยอมรับการติชม อน ั่งจากผูรู ผูอาวุโ ดวยใจคารวะ
ความภาคภูมิใจในผลงาน
เพลงเทพธิดาดอย ซึ่งเปนผลงานของ วรา วรเวช (นพ.วราวุธ ุมาวงศ) เปนเพลงยอดนิยม ตลอด ลาย
ิบป เพลงคนจนไมมี ิทธิ์ ซึ่งไดรางวัลเพลงแผนเ ียงทองคำพระราชทาน เปนผลงานของ วรา วรเวช
เรียบเรียงเ ียงประ านโดย พิมพปฏิภาณ ศิลปนแ งชาติ และยังไดรับรางวัลนักรองยอดนิยม ทีวีตุกตา
ทองม าชน จัดโดย นัง ือพิมพบานเมือง และ ุดทายไดมีโอกา รองเพลงเทิดพระเกียรติ เพลงพระราชนิพนธ เพลงฝน ลวงพระราชทาน วาระม ามงคลทุกป อนพัฒนาบุคลิกภาพ รวมกิจกรรมศิลปะ
บำบัด เดินทางไปตางจัง วัดกับอาจารยแพทยจิตเวชและศิลปนนักรอง นักวาด เพื่อถายทอดใ เยาวชน
TRUST

๑๕๑

พันโท นายแพทยภาคย โลหารชุน
อายุ ๔๐ ป จบแพทย า ตรบัณฑิตจาก ิทยาลัยแพทย า ตรพระมงกุฎเกลา
ลัก ูตร งทางอากา AIRBORNE (รร. พ.) รุนที่ ๒๒๙
ลัก ูตรจูโจม RANGER (รุนทั่ ไป) รร.ร. ร. รุนที่ ๘๖
ลัก ูตรนักทำลายใตน้ำจูโจม (มนุ ยกบ) SEAL/UDT รุนที่ ๓๔
ลัก ูตรรีคอน RECON รุนที่ ๓๘
ลัก ูตรการปฏิบัติการพิเ SPECIAL OPERATION รุนที่ ๖ (คอมมานโด รุนที่ ๑๗ + พีเจ รุนที่ ๙)
เ นาธิการท ารบก ชุดที่ ๙๑

๑๕๒

๕๐ ปี แพทยสภา

ผลงานดีเดน
เปนแพทยไทยที่เ ี่ยงชีวิตดำน้ำในถ้ำเพื่อชวยเ ลือเด็กนักฟุตบอลและโคช ทีม มูปา ๑๓ คน
ออกจากถ้ำ ลวง ขุนน้ำนางนอน เชียงราย ป ๒๕๖๑
แรงบันดาลใจในการทำงาน
ไดเ ็นคุณพอคุณแมเปน มอวาทานไดชวยเ ลือคน พอ ายปวยก็มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความ ุข เปน ิ่งที่เ ็น
มาตั้งแตเด็กเลยอยากเปน มอ แตพอมาเปนแพทยท ารตองชวยเ ลือคนที่มีภัยในพื้นที่ยากลำบาก
จึงเรียน ลัก ูตรทางท ารใ แข็งแรง แข็งแกรง และทำงานไดตาม นาที่ที่ไดรับมอบ มาย
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ในแตละวันตองพัฒนาตนเองใ ได อยางนอยเล็กนอยก็ยัง ะ มไปเรื่อย ๆ ไมวาจะเปนดานไ น ๆ ก็ตาม
ดานความรู ความ ามารถ ดานจิตใจ มีความภูมิใจที่เปนแพทยและเปนท ารดวย นาที่ของ มอท าร
คือไปชวยเ ลือผู ปวย รือผู ที่ไดรับ และบาดเจ็บในพื้นที่ที่ยากลำบาก เมื่อปฏิบัติ นาที่ตามวัตถุ
ประ งคการเปนแพทยท ารคือ ิ่งที่ภูมิใจที่ ุด ทำ นาที่ของเราใ ดีที่ ุด ไดรับมอบ มายอะไรทำใ
ดีที่ ุด
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ที่ภาคภูมิใจที่ ุดคือ ที่ไปดำน้ำในถ้ำ ลวงดูแลนอง ๆทีม มูปา เพราะเปนภารกิจที่ยากลำบากและเ ี่ยง
ตอชีวิต เมื่อไดรับภารกิจก็คือวาทำใ ดีที่ ุดในขณะนั้น เวลาที่เจอปญ า อุป รรคก็แกเปนเฉพาะ
เ ตุการณไป

TRUST

๑๕๓

ศาสตราจารย นายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท
อายุ ๖๕ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตร โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๑๙
วุฒิบัตร าขา ูติศา ตรและนรีเวชวิทยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
นัง ืออนุมัติ อนุ าขาเวชศา ตรมารดาและทารกในครรภ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
M.S. (Clinical Epidemiology) University of Pennsylvania เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
Certiﬁcate in Training Skill in Reproductive Health Johns Hopkins University เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
Certiﬁcate in Strategic Leadership Johns Hopkins University เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓

การประชุมลดการผาตัดคลอดที่ไมจำเปน

๑๕๔

๕๐ ปี แพทยสภา

กับครอบครั

รับพระราชทานราง ัล า ตราจารย ิจัยดีเดน ก

งาน ันแมดีเดนแ งชาติ ๒๕๖๐
ค ามร มมือระ างคณะแพทย า ตร
ม า ิทยาลัยขอนแกนกับ Imperial College, UK

ผลงานดีเดน
เปนอาจารยในคณะแพทย า ตร ม า ิทยาลัยขอนแกน ที่เปนนัก ิชาการ มีงาน ิจัยมากมาย และ
ไดรับราง ัลนัก ิจัยดีเดนของม ิทยาลัยขอนแกน และ ภา ิจัยแ งชาติ
แรงบันดาลใจในการทำงาน
เมื่อเปนนักเรียนที่โรงเรียนเซนตคาเบรียล ไดพบทาน า ตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอารี ัลยะเ ี
ซึ่งเปน ิ ยเกาโรงเรียนเซนตคาเบรียล ซึ่งโรงเรียนเชิญไปแจกราง ัลใ เด็กนักเรียนที่เรียนดี จึงรู ึก
ประทับใจ ทานเปนแบบอยางทั้งครูแพทยและเปนแพทยด ย เปนแรงบันดาลใจใ เรียนแพทย และ
อีกทาน นึ่งคือ า ตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทย รา ุธ ุมา ง เปนครูแพทยที่จับมือตนเอง
ทำคลอด และเปนตนแบบใ เราตองเปนครูแพทยที่ดีแบบทาน และอีกทาน นึ่งคือ า ตราจารย
เกียรติคุณ นายแพทยกำแ ง จาตุรจินดา เปนผูใ ผมทำ ิจัย แตขณะนั้นทำไม ำเร็จ เปนเรื่องที่ติดใจ
พอมีโอกา จึงไดทำเรื่อง ิจัยที่อาจารยได ั่ง อน
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
เปนแบบอยางที่ดีใ คนอื่น ยึดถือเรื่องเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีคุณธรรม จริยธรรม มีปฏิ ัมพันธ
กับผูร มงาน เปนตั อยางที่ดีกับแพทยรุนนอง การตรงตอเ ลา ทุมเทการทำงานอยางยิ่งไม าเรื่องใด
เรื่อง นึ่ง ทำแล ตองทำใ ดีที่ ุด
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ดีใจที่มีโอกา ไดไปทำงานที่คณะแพทย า ตรม า ิทยาลัยขอนแกน ภูมิใจในเรื่องการดูแลผู ป ย
ทำคลอดมา ลายพันราย บางครั้งผูป ยเจอทัก าคุณ มอนี่ลูกคุณ มอนะ เราภูมิใจที่เราเปนคนทำคลอด
ทุมเททั้งกายและใจในการดูแลผูป ย

TRUST

๑๕๕

ศาสตราจารย เกียรติคุณ แพทยหญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

อายุ ๘๕ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตรศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๔๙๗
Certiﬁcate in Pediatrics
(Graduate School of Medicine University of Pennsylvania, U.S.A) พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๓
D.Sc.(Med.) Pediatrics
(Graduate School of Medicine University of Pennsylvania, U.S.A) พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๖
Certiﬁcate in Clinical and Research Fellow in Hematology
(The Children’s Hospital of Philadelphia, University of Pennsylvania, U.S.A)
พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๖
นัง ืออนุมัติ อนุ าขาโล ิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
นัง ืออนุมัติ าขากุมารเวชศา ตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙
นัง ืออนุมัติ าขาโล ิตวิทยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

๑๕๖

๕๐ ปี แพทยสภา

ผลงานดีเดน
มีผลงาน ิจัยโรคเลือดออกงายใน มองทารก เปนผู คนพบโรคนี้ใน พ. .๒๕๐๖ และไดรายงานโรคนี้
เปนคนแรกได ึก าคนค า ิจัย โรคไขเลือดออก โรคฮีโมฟเลีย โรคธาลั ซีเมีย ระบบบริการโล ิตและ
การผลิตผลิตภัณฑโล ิต การปองกันการแพรเชื้อเอด จากการรับเลือด
แรงบันดาลใจในการทำงาน
บุคคลตนแบบของอาจารย ไดแก มเด็จพระราชบิดา ทานอาจารย ุด แ ง ิเชียร ทานอาจารยอ ย
เกตุ ิง และทานอาจารยกำธร ุ รรณกิจ ทานเปนคุณอา เปนผูที่แนะนำใ มาเรียนแพทย
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ใชชี ิตแบบพอเพียงและเรียบงาย ใชค ามรู ที่ตนมีทำคุณประโยชนเปนแบบอยางที่ดีแกลูก ิ ย
และ ังคม ทำงานด ยค ามรัก ค ามมุมานะและอุต า ะ ใ ค ามเคารพนับถือคนอื่นและเปนกันเอง
และมีค าม ามัคคีกันในการทำงาน
ความภาคภูมิใจในผลงาน
การทำงานที่ไดรับราง ัลม ิดล - บี บรา น และไดรับราง ัล ปาฐกถา ุด แ ง ิเชียร ป ๒๕๔๙ คณะแพทยา ตรและ ิริราชพยาบาลบรรยายเรื่อง “จากงาน ิจัย ู การรัก าผู ป ย ู นโยบายระดับชาติและ
นานาชาติ” และราง ัลจากตางประเท International Medal Award “Henri Chaigneau 1995”
French Association of Hemophiliacs ซึ่งเปนคนแรกจากประเท เอเชียแปซิฟกที่ไดรับราง ัลนี้ และ
ในพ. .๒๕๔๗ไดรับราง ัล“International Health Care Volunteer Award 2004 of the World
Federation of Hemophilia” จากองคการฮีโมฟเลียโลก
TRUST

๑๕๗

ศาสตราจารย นายแพทยยง ภูวรวรรณ
ายุ ๖๗ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตรจุ าลงกรณม าวิทยาลัย
วุฒิบัตร าขากุมารเวชศา ตร พ.ศ.๒๕๒๒
นัง ื นุมัติ นุ าขากุมารเวชศา ตรโรคทางเดิน า ารและโรคตับ พ.ศ.๒๕๔๗
Research fellow, King's College Hospital Medical School, London, UK

บรรยากา การทำงานแลกเปลี่ยนค ามรู
ทาง ิชาการงาน ิจัย ที่ ูนยเชี่ย ชาญ
เฉพาะทางดานไ รั ิทยาคลินิก
จุ าลงกรณม า ิทยาลัย
งาน ิจัยทางดาน ัคซีนป งกันโรค
ไ รั ตับ ักเ บบี

๑๕๘

๕๐ ปี แพทยสภา

บรรยายทาง ิชาการในงานประชุม ิชาการระดับนานาชาติ

รับพระราชทานราง ัลและเกียรติบัตรผลงาน ิจัยดีเดน
เงินทุนรัชดาภิเ ก มโภชน จุ าลงกรณม า ิทยาลัย
ประจำป พ. . ๒๕๓๔ จากพระบาท มเด็จพระปรมินทร
ม าภูมิพล ดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ไดรับพระราชทานราง ัลม า ิทยาลัยม ิดล บี บรา น
เพื่ การแพทยและ าธารณ ุขไทยประจำป พ. . ๒๕๔๖
จาก มเด็จพระเทพรัตน ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี

ผลงานดีเดน
เปนผูทุมเทใ กับการเรียนการ น งาน ิจัย และบริการ ยางต เนื่ งตล ดระยะเ ลา ๓๕ ป ใน าขา
โรคตับในเด็กใ กับนัก ึก าแพทย นและดูแลนิ ิตปริญญาโท และเ ก และ ลังปริญญาเ ก ทางดาน
Molecular Biology และไ รั ิทยา แพทยประจำบาน ทั้งในคณะแพทย า ตร โรงพยาบาลจุ าลงกรณ
และม า ิทยาลัย ตาง ๆ ในประเท ไทย มีผลงาน ิจัยทางดานโรคตับ ไ รั ิทยา ไข ัดใ ญ ยางต เนื่ ง
เปนที่ย มรับในระดับนานาชาติในเรื่ ง ไ รั ตับ ักเ บ และการป งกัน โดยเฉพาะการป งกันด ย
ัคซีน งาน ิจัยเรื่ งโรคตับในเด็กและการ ึก าในแน ลึก ิทยา า ตรการแพทย ณูชี ิทยาทางการ
แพทย ไดรับราง ัลผลงาน ิจัยดีเดน จากจุ าลงกรณม า ิทยาลัยใน พ. . ๒๕๓๔ ผลงาน ิจัยดีเยี่ยม
จาก ำนักงาน ภา ิจัยแ งชาติ ในป พ. . ๒๕๓๖ ราง ัลนัก ิจัยดีเดนแ งชาติใน พ. . ๒๕๔๐ และไดรับ
พระราชทานราง ัลนัก ิทยา า ตรดีเดนข งไทย ข งมูลนิธิ งเ ริม ิทยา า ตรและเทคโนโลยี ในพระ
บรมราชูปถัมภ เมื่ ป พ. . ๒๕๔๐ ราง ัลม า ิทยาลัยม ิดล-บี บรา น เพื่ การแพทยและ าธารณ ุขไทย
ประจำป พ. . ๒๕๔๖ ร มถึงงาน ิจัยทางดานไ รั ิทยา โดยเฉพาะไข ัดใ ญ ไข ัดนก และไ รั
ชนิดตาง ๆ ในประเท ไทย
แรงบันดาลใจในการทำงาน
พี่ชายเปนคนพลักดัน เพราะเดิมที่ นใจเรื่ งข ง ิ กรมากก า พี่ชายบ ก าเปนน งเล็ก และใ เรียน
แพทย เพราะ า ิชาแพทยเปน ิชา ี เมื่ เขามาเรียนแพทยก็มีค ามมุงมั่น าต งเรียนใ ได แตเมื่
มาเรียนแล นุก ามารถผานทุกขั้นต นมาได ผลการเรียน ยูกลางๆ แตด ยค ามขยัน มุงมั่นก็ ามารถ
ผาน ุป รรคตางๆ และโชคดีที่ผ านขั้นต นตางๆ มาเปนด ยดี การใชทุนที่โรงพยาบาลจุ าลงกรณ
เปนกุมารแพทย ไดบรรจุที่นั้นพ ดี
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ค ามซื่ ัตย ค าม ดทน กตัญ ู
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ภาคภูมิใจในเรื่ งไ รั ตับ ักเ บ คื ประ บค าม ำเร็จไดเมื่ เราพูดถึงเรื่ ง ะไร ใ เราไดนึกถึงคน
คนนั้น ตารางการฉีด ัคซีนในประเท ไทยจึงไมเ มื นประเท ื่นมาจากงาน ิจัยที่ได ึก าและคนค า
ทำใ เปลี่ยนนโยบายและกำ นด ัคซีนข งประเท ไทยที่เ มาะ มโดยใชงาน ิจัยเปนตั นำ

TRUST

๑๕๙

นายแพทยวีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย
อายุ ๕๐ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตร ม าวิทยาลัยเชียงใ ม
Master of Science in Technology and Management (Finance) Mercer University
of Atlanta, GA, USA พ.ศ. ๒๕๓๘

๑๖๐

๕๐ ปี แพทยสภา

ผลงานดีเดน
เปนผูกอตั้งบริ ัท บรรจุภัณฑเพื่อ ิ่งแ ดลอมจำกัด(ม าชน) ตั้งแต พ. .๒๕๔๘ โดยเปนผูผลิตและจัด
จำ นาย ผลิตภัณฑบรรจุอา ารจากชานออยและเยื่อพืชธรรมชาติ ที่ปลอดภัย ทดแทนการใชโฟม
และพลา ติก ช ยลดปญ า ารพิ ที่ปลอดภัยตอ ุขภาพ ปรา จาก ารกอมะเร็งและ ารเคมีอันตราย
เปนมิตรกับ ิ่งแ ดลอม
แรงบันดาลใจในการทำงาน
ตอนเปนนัก ึก าแพทยทราบมา าปญ าเรื่อง ารพิ ในอา าร จากโฟม รือ ารจากพลา ติก ในฐานะ
ที่เรามีค ามรูดานนี้จึงเขามา ึก า มอ นใ ญเรียก าทำ The best คือการทำดีที่ ุด ำ รับคนไข
แตตั ผมเองนั้นทำ The most คือการทำใ คน นใ ญไดรับ ิ่งที่ดีด ย ทำใ ังคมใน นใ ญ
ขับเคลื่อน ุขภาพที่ดี
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
เชื่อในเรื่องของค ามเปนไปได ขนาดของค าม ำเร็จเทากับขนาดของค ามเชื่อ และงานที่ทำอยูคือ
มีคติ าชี ิตเดีย โลกใบเดีย จึงตองช ยกันดูแล
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ไดรับราง ัลชนะเลิ ุดยอดน ัตกรรมประเภทที่กอใ เกิดประโยชนตอเ ร ฐกิจ รือธุรกิจ คือเอา
ชานออย และเยื่อพืชธรรมชาติ มาเปนภาชนะ ทดแทนโฟมและพลา ติก ไมมี ารพิ และ ามารถ
ยอย ลายได และทำใ เก ตรกรไทยนำผลิตภัณฑที่เ ลือใชจากการเก ตรมาพัฒนาตอและ ราง
น ัตกรรมใ ม ใ แก ังคมด ย
TRUST

๑๖๑

พลตรี นายแพทยสยม น้ำฟา
ายุ ๘๕ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตรจุ าลงกรณ าวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๐๐
นัง ื นุมัติ าขา เวชศา ตรป งกัน แขนงเวชศา ตรการบิน เมื่ พ.ศ.๒๕๓๑

พลตรี นายแพทย ยม น้ำฟา กับภรรยา

๑๖๒

๕๐ ปี แพทยสภา

ท ารพลรมปา าย

ผลงานดีเดน
เปนแพทยอา ุโ ที่ทำงานกับกองทัพบกอเมริกา ทำงานเปนพลรมด ยค ามเด็ดเดี่ย กลา าญ และ
ดานเ ช า ตรการบิน เปนผู ตร จ ุขภาพนักบินและออกใบรับรอง ุขภาพของนักบินเพียงผู เดีย
ในประเท มีงาน อนนักเรียนแพทยท ารกระโดดรม
แรงบันดาลใจในการทำงาน
พลรมปา าย ุดยอด เปนเ มือนครอบครั การไดเปนพลรมการไดรบเคียงบาเคียงไ ลกับท าร ทำใ
เรารักประเท ชาติมากขึ้น ไดไปรบที่เกา ลี และไดไปรบที่ ประชาชาติ กลับมาไปเรียนพลรมจูโจม
และไป ัมมนาแพทย และไดไปปฏิบัติการพิเ โดดรมที่เบอรลิน กลับมาพอดีเ ช า ตรการบินตองการ
แพทยท ารบก จึง มัครไป เลยไดเปนแพทยเ ช า ตรการบินคนแรก ของกองทัพบก ยอมตายเพื่อ
ประเท ชาติ
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
เดินตามรอยพระบาท มเด็จพระเจาอยู ั ในรัชกาลที่ ๙ อุทิ ชี ิตและเลือดเนื้อเพื่อแผนดิน รูตั า
เปนขาแผนดินรับราชการท ารจึงทำงานด ยค าม ิริยะ อุต า ะ และเปนประโยชนตอประเท ไทยชาติ
ความภาคภูมิใจในผลงาน
การเปนพลรมปา าย ลพบุรี และการเปนแพทยเ ช า ตรการบินคนแรก ลอ ลอมจิตใจใ รักชาติ
ผูใตบังคับบัญชา และนักเรียนแพทย ามารถพัฒนาตนเองใ เปนแข็งแกรง มีจิตใจ และมีจิตใจที่กลา าญ
ในการช ยเ ลือประเท ชาติ
TRUST

๑๖๓

นายแพทยเสถียร ตรีทิพยวาณิชย
อายุ ๓๕ ป จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรยูโรวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๖๔

๕๐ ปี แพทยสภา

นัก ิ่งมาราธ นทีมชาติไทย ในกี าซีเกม ครั้งที่ ๒๙
ณ ประเท มาเลเซีย

ภาพการแขงขัน ิ่งมาราธ นซีเกม ป ๒๕๖๐
ณ ประเท มาเลเซีย

ทัพนักกรี าไทย ในกี าซีเกม ครั้งที่ ๒๙
ณ ประเท มาเลเซีย

ผลงานดีเดน
นักกรีฑา ิ่งมาราธ น ทีมชาติไทย ไดเขาแขงขันซีเกม ๒๐๑๗ ที่ประเท มาเลเซีย
แรงบันดาลใจในการทำงาน
เกิดจากเจ็บป ย มัยเปนนักเรียนแพทย เปนโรค Ankylosing Spondylitis ซึ่งเปนโรคข ักเ บเรื้ รัง
คื จะป ดกระดูก ป ด ลังมาก ิธีรัก า ลักคื การ กกำลังกาย ยาง ม่ำเ ม จึงเริ่ม ันมา ก
กำลังกายด ยการ ิ่ง ลังจาก ก ิ่ง าการดีขึ้นเรื่ ย ๆ จึงเ ็น า กี าเปนยา ิเ จริง ๆ
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
น มนำ ลักคำ นข งพระราชบิดา ข ใ ยึดถื กิจข งเพื่ นมนุ ยเปนกิจที่ นึ่ง ใ ยึดถื ประโยชน
นตนเปนกิจที่ ง การ ิ่งไดรับการปลูกฝงขณะเปนนักเรียนแพทย ขณะที่ไดรับการเปนนัก ิ่งใน
ทีมชาติไทยก็น มนำ ลักคำ นนี้ไปใช
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ในฐานะที่เปน ัลยแพทย เ ลาผาตัดแล ผูป ยดีขึ้นทันทีจะมีค ามภูมิใจในการรัก า ำ รับในการ ิ่ง
เปนครั้ง นึ่งที่ไดรับใชชาติ ในนามนักกรีฑาข งประเท ไทย
TRUST

๑๖๕

ศาสตราจารย กิตติคุณ นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ
ายุ ๖๒ ป จบแพทย า ตรบัณฑิตจากคณะแพทย า ตร จุ าลงกรณม า ิทยาลัย พ. . ๒๕๒๒
ุฒิบัตร าขา ัลย า ตร เมื่ พ. . ๒๕๒๘
ุฒิบัตร าขากุมาร ัลย า ตร เมื่ พ. . ๒๕๓๐
ประกา นียบัตรดาน ัลย า ตรทารกแรกคล ดและการผาตัดตับและทางเดินน้ำดีในเด็ก
ที่ Great Ormond Street Hospital และโรงพยาบาลคิง ค ลเลจ
ราช ิทยาลัยแ งล นด น ม า ิทยาลัยล นด น ประเท ังกฤ

ไดรับพระราชทาน “ า ตราจารยกิตติคุณ” จุ าลงกรณม า ิทยาลัย
จาก มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา ฯ ยามบรมราชกุมารี
๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๖๖

๕๐ ปี แพทยสภา

. กิตตคุณ นพ. ุทธิพร ในฐานะประธานราช ิทยาลัย ัลยแพทยแ งประเท ไทย ร มกับ ประธาน Royal College
of Surgeons of Edinburgh ถ าย ถานภาพ “ มาชิกกิตติม ักดิ์ – Honorary Fellow Royal College
of Surgeons of Edinburgh ” แด มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา ฯ ยามบรมราชกุมรี

ผลงานดีเดน
ผลักดันใ เกิดการปฏิรูประบบ ิจัย ยางต เนื่ ง มี นทำใ มีการยุบร มคณะกรรมการ ิจัยแ งชาติ
๓ คณะที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่ ใ เกิดเ กภาพทางนโยบาย และช ย างแน ทางและขับเคลื่ น
ใ เกิดการปฏิรูปการ ึก า เปนเลขาธิการ ช. ในปพ. .๒๕๕๓-๒๕๕๘
แรงบันดาลใจในการทำงาน
การทำเพื่ ประโยชนข งผูป ย เมื่ มีงานที่ไดรับม บ มาย รื งานที่รับผิดช บก็ทำใ ดีที่ ุด และเมื่ ใด
ที่เราตั้งใจทำงานเราจะเ ็น นทาง รื ทำ ิ่งที่ทำใ ดีขึ้นก าเดิม
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ต งคิดก นแล ทำ และทำเ ร็จแล ใ คิดต ต งมีการ างแผนล ง นา น กจากนี้ยังนำ ลักการ
ทรงงาน พระบาท มเด็จพระเจา ยู ั ใน ล งรัชกาลที่ ๙ มา ึก าและเปนแบบ ยางในการทำงาน
เมื่ ไมเกี่ยงงานเราจะเ ็นโ กา และถาเราไดรับโ กา นั้น จะทำใ เราก างข างขึ้น ีก ยาง นึ่ง
จะใ ค าม ำคัญข งทีม ที่ทำใ งานประ บผล ำเร็จมากขึ้น และเมื่ งานผล ำเร็จแล ต งแบงค าม
ช บใ ทุกคนในทีมด ย
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ไดมีโ กา ช ยพัฒนาและบุกเบิก ิธีการผาตัดรัก าเด็กจนกระทั่งปจจุบันนี้ ิธีการผาตัดและรัก าเด็ก
เทียบเทาตางประเท น กจากงานดานการแพทย ไดช ยในการพัฒนาดานการ ุดม ึก า และการ ิจัย
ยากฝากน ง าน กจากดาน ิชาการดานแพทยแล เราต งรูก าง รูลึกรูจักใชประโยชนใ ดี และ
ยาลืมเรื่ ง ุขภาพ กกำลังกาย ต งดูแล ุขภาพข งตนเ งด ย
TRUST

๑๖๗

นายแพทยสุนทร อันตรเสน
ายุ ๗๗ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตรจุ าลงกรณม าวิทยาลัย
Certiﬁcate in Broncho Laryngology, Temple University, Philadelphia(USA) พ.ศ. ๒๕๑๕
Certiﬁcate in Soft Tissue Surgery, Mount Sinai Hospital(USA) พ.ศ. ๒๕๑๖
Certiﬁcate in Basic Science, New York University (USA) พ.ศ.๒๕๑๗
Certiﬁcate in Surgery of the Paranasal-Sinuses, Mount Sinai Hospital(USA) พ.ศ.๒๕๑๘
Diploma American Board in Otolaryngology, Brooklyn Eye and Ear Hospital,
New York(USA) พ.ศ. ๒๕๑๘
วุฒิบัตร าขา โ ต ศ นา ิกวิทยา พ.ศ. ๒๕๑๙
นัง ื นุมัติบัตร นุ าขาศัลยศา ตรตกแตงและเ ริม รางใบ นา พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๖๘

๕๐ ปี แพทยสภา

ผาตัด ู ในประเท พมาและภูฏาน

เขาเฝา มเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ ๙

ไดรับราง ัลจาก AAO-HNS

ผาตัดในจีน

ผลงานดีเดน
ผูริเริ่มโครงการ น ยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อรัก าโรค ูร มกับนายแพทย ัลยเ ทย เลขะกุล ทั้งยังร ม
ออกเดินทางไปตาม ถานที่ต างๆ ทั้งในประเท และตางประเท ไดแกพมา ลา เขมร เ ียดนาม จีน
อินเดีย บังคลาเท ภูฏาน เคนยา จนกระทั่งปจจุบันโครงการนี้ดำเนินการมาร ม ๔๐ ป และยังดำเนินการ
อยูอยาง ม่ำเ มอ ไดรับการยอมรับทาง ิชาการอยางก างข างทั้งในประเท และตางประเท
แรงบันดาลใจในการทำงาน
ไดออก น ยแพทยเคลื่อนที่พอ. . และ น ยแพทยเคลื่อนที่ของกรมการแพทย กลับมาจากตางประเท
ร มกอตั้งมูลนิธิ ู คอ จมูก มัครเปนแพทยอา าของ มเด็จยา และ น ยแพทย ล ง เปนที่ปรึก า
องคการอนามัยโลกเ ็น าประเท รอบรอบมีป ญ าเรื่อง ูเปนจำน นมาก และมีประ บการณ
ในเมืองไทยมากจึงจัดทีมไปตร จ ร ม ๔๐ ป
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
ตรงตอเ ลา รับผิดชอบตอ นาที่ที่ทำ ทำแล ตองทำใ เต็มที่ ดูผลกระทบของ นร มและบุคลากร
รอบรอบที่เราทำด ย เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโท
ความภาคภูมิใจในผลงาน
อยางแรกเปนผูกอตั้งแผนก ูคอจมูก โรงพยาบาลราช ิถี ทำผลงาน ิชาการคนแรกที่ได ซี ๑๑
รับราง ัลบุคคลดีเดนของชาติ าขาพัฒนาการ ังคม (ดานพัฒนาคุณภาพชี ิต) คณะกรรมการเอกลัก ณ
ของชาติ ำนักนายกรัฐมนตรี รับราง ัล Humanitarian Award จาก American Academy of OtolaryngologyHead and Neck Surgery
TRUST

๑๖๙

แพทยหญิงอมรา มลิลา
อายุ ๘๓ ป จบแพทยศา ตรบัณฑิตจากคณะแพทยศา ตรศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๑
Diplomate American Board of Pediatrics พ.ศ. ๒๕๐๑
Ph.D. าขา รีรวิทยา จาก Medical College of Pennsylvania พ.ศ. ๒๕๑๒
ปฏิบัติธรรมกับทานอาจารยพระอาจารย ิง ทอง ธมฺมวโร วัดปาแกว จัง วัด กลนคร
และทานพระอาจารย ลวงตาม าบัว ญาณ ัมปนโน วัดปาบานตาด จัง วัดอุดรธานี

๑๗๐

๕๐ ปี แพทยสภา

ผลงานดีเดน
ไดรับรางวัล ตรีดีเดนในพระพุทธศา นา จากองคการ ประชาชาติ ในวัน ตรี ากล ประจำป ๒๕๔๙
ใช ลักธรรมมาเยียวยาผูปวยระยะ ุดทายแทนยา อนใ ผูปวยเรียนรูเรื่อง ติและ มาธิ
แรงบันดาลใจในการทำงาน
เริ่มดวยคุณพอ อนระ วางไปโรงเรียนคุณพอขับรถไป ง ชวงที่อยูในรถเปนชวงที่ไดคุยกับทาน
ตอมาเริ่มรู ึกวา ิ่งที่คุณพอพูดเปนการ อน คือการฟง ทานชี้ใ เ ็นวาบุคคลกับเรื่องเปนคนละอยางกัน
ปรัชญาการดำเนินชีวิตและ ปรัชญาการทำงาน
คนเราตองมี นาที่ อะไรที่เปนงานเฉพาะ นา ใ เราพอใจใน ิ่งที่อยูเฉพาะ นาเราเทานั้น
ความภาคภูมิใจในผลงาน
ภูมิใจทุกอยาง ไมวาจะดี รือไมดี
TRUST

๑๗๑

พิธีประกาศเกียรติคุณ
และมอบรางวัลแพทย์ต้นแบบวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ในวาระ ำคัญครบ ๕๐ ปแพทย ภา คณะกรรมการแพทย ภา ไดมีมติใ จัดงานครบ 50 ปแพทย ภา
ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ องประชุม ยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ซอยศูนยวิจัย
ภายใตแนวคิด “Trust” แพทย ภา ตั้งใจ ใ ใจ จริงใจ ซึ่งแพทย ภาไดจัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบ
รางวัลแพทยตนแบบ

การประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแพทยตนแบบเปน วน นึ่งของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ ใน วน
ของแพทยตนแบบนี้มีศา ตราจารยเกียรติคุณนายแพทย มศักดิ์ โล เลขา เปนประธานในพิธี นายแพทย
ัมพันธ คมฤทธิ์ และแพทย ญิงชัญวลี ศรี ุโข เปนพิธีกร

๑๗๔

๕๐ ปี แพทยสภา

เริ่มตนดวยคณะนักรองประ านเ ียงของนายแพทยกิตติพร ตันตระรุงโรจน (แพทยตนแบบ) ขับรองเพลง
ตอนรับแพทยตนแบบและผูรวมงานในพิธีอันทรงเกียรตินี้
ถัดไปเปนวิดีทัศน ั้นๆ แ ดงความในใจและปรัชญาการทำงานของแพทยตนแบบทั้ง 25 ทาน ซึ่งแพทย
และ าธุชนทุกคน ามารถรับทราบและนำไปปฏิบัติได เพื่อความกาว นาของชีวิตและวิชาชีพ

แพทย ญิงพันทิวา ินรัชตานันท แพทยตนแบบที่ไดพระราชทานรางวัล แผนเ ียงทองคำในอดีต
ไดรับเชิญใ รองเพลงที่ รางชื่อเ ียงใ ทาน ซึ่งนำความชื่นชมและใ ความ ุขแกทุกคนไดเปนอยางดี
TRUST

๑๗๕

ศา ตราจารยเกียรติคุณนายแพทย มศักดิ์ โล เลขา ไดมอบโลเชิดชูเกียรติ แกแพทยตนแบบ

๑๗๖

๕๐ ปี แพทยสภา

ศา ตราจารยเกียรติคุณนายแพทย มศักดิ์ โล เลขา ไดมอบโลเชิดชูเกียรติ และรองศา ตราจารย
แพทย ญิงประ บศรี อึ้งถาวร มอบชอดอกไมใ แกแพทยตนแบบทุกทาน

พันเอกนายแพทยพงศศักดิ์ ตั้งคณา แพทยตนแบบ กลาวความในใจแทนแพทยตนแบบ และ
พูด Talk Show ตาม มควรแกเวลา แลวจึงถายภาพ มูรวมกัน
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เรื่องจากปก

๘

อาคารใหม่แพทยสภา

การกอสรางอาคารสภาวิชาชีพปจจุบัน ไดรับงบประมาณ
จากรั ฐ บาล โดยรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงสาธารณสุ ข
(นายแพทยประดิษฐ สินธวณรงค) ไดเสนอคณะรัฐมนตรี
และผานการอนุมัติ
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนอาคาร ภาวิชาชีพ ๑๔ ชั้น
พื้นที่ใช อย ๒๖,๐๓๐ ตารางเมตร ในวงเงิน ๓๕๗.๘ ลานบาท
รางบนที่ ๒.๒๔ ไร บริ ัท เอ ซี เอ บี จำกัด เปนผูออกแบบ
อาคารนี้ การประกวดราคาเพื่อกอ รางเ ร็จเรียบรอย เมื่อ ๒๓
พฤ ภาคม ๒๕๕๗ เปนเงิน ๓๙๙.๑ ลานบาท ูงกวางบประมาณ
แตต่ำกวาราคากลาง ซึ่งกำ นดโดยกรรมการกำ นดราคากลาง
ซึ่งมีเลขาธิการแพทย ภาเปนประธาน แพทย ภาตองรับภาระ
๔๑.๓ ลานบาท เพื่อใ การกอ รางเริ่มตน และแลวในที่ ุด
อาคาร ภาวิชาชีพก็แลวเ ร็จ เมื่อตนป ๒๕๖๑ แตการตกแตง
ภายในควรจะเรียบรอยภายในป ๒๕๖๒
อาคารนี้เปนอาคารที่ งางามมากของกระทรวง าธารณ ุข
ามารถอำนวยความ ะดวกใ กับ มาชิกแพทย ภาที่มีกวา
๖๐,๐๐๐ คน ไดเปนอยางดี และรองรับภารกิจ ำคัญตาง ๆ
ของแพทย ภาไดอีกมากมาย รวมทั้งภารกิจของราชวิทยาลัย
ตาง ๆ ดวย
ในปนี้ ๒๕๖๑ แพทย ภามีอายุครบ ๕๐ ป เมื่อวันที่ ๙
ตุลาคม แพทย ภาไดจัดทำบุญที่อาคารใ มนี้ดวย
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ประกาศแพทย ภา
ที่ ๑๒๘/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำเ รียญที่ระลึกในโอกา ครบรอบ 50 ปแพทย ภา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แ งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ และมติ
คณะกรรมการแพทย ภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติใ แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทำของที่ระลึกในโอกา ครบรอบ ๕๐ ปแพทย ภา จึงขอแตงตั้งคณะทำงาน
จัดทำเ รียญที่ระลึกในโอกา ครบรอบ ๕๐ ปแพทย ภา ดังรายนามตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายแพทยนายแพทย ัมพันธ คมฤทธิ์
นายแพทยภาคภูมิ ุปยพันธุ
คุณรัชดา โชติพานิช
นายแพทยถนอม บรรณประเ ริฐ
นางทรรศนีย นาควิเชตร
นาง ุกัญญา แ งพลอย

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

นาที่ รวบรวมขอมูล ออกแบบ เพื่อจัดทำเ รียญ มเด็จพระม ิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรม
ราชชนกและเ รียญรัชกาลที่ ๙
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(นายแพทยประ ิทธิ์ วัฒนาภา)
นายกแพทย ภา
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ประกาศแพทยสภา
ที่ 140 /2561
เรื่อง แพทยตนแบบของแพทยสภา (Outstanding Achievement Doctors)
ในโอกา ที่แพทย ภาครบรอบ ๕๐ ป ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้ คณะกรรมการแพทย ภาเ ็น
ควรใ มีการ รร าแพทยตนแบบเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใ แกแพทยรุนตอไป การ รร าแพทยตนแบบ
ของแพทย ภามี ลักเกณฑในการพิจารณา รร า คือ
“แพทยที่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำงานดานการแพทยมาไมนอยกวา ๓ ป และมีความ
ามารถในเชิงวิชาการ, บริ าร, วิจัย, นวัตกรรม, ศิลปวัฒนธรรม รือมีความกลา าญเ ีย ละความ ุข
ของตนใ ผูอื่น” โดยมีความโดดเดนในดานนั้นๆ เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง มควรเปนแบบอยาง
ใ แกแพทยในการทำงานใ มีคุณคาใ เกิดประโยชนแกวงการแพทยและประชาชนทั่วไป
คณะอนุกรรมการ รร าแพทยตนแบบของแพทย ภาไดดำเนินการ รร าบุคคลผู มควรไดรับ
การยกยองเปนแพทยตนแบบ จาก นวยงานและองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนำเ นอคณะ
กรรมการแพทย ภาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๙ ิง าคม ๒๕๖๑ มีมติเ ็นชอบ
และใ ประกาศรายนามแพทยตนแบบของแพทย ภา จำนวน ๒๕ ทาน ดังรายนามตอไปนี้
• นายแพทยกิตติพร ตันตระรุงโรจน
• ศา ตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเกรียงศักดิ์ จีระแพทย
• ศา ตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยไกร ิทธิ์ ตันติศิรินทร
• นายแพทยคำนวณ อึ้งชูศักดิ์
• ศา ตราจารย กิตติคุณ นายแพทยจรัญ ม าทุมะรัตน
• ศา ตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเจริญ โชติกวณิชย
• ศา ตราจารย กิตติคุณ นายแพทยชวลิต อองจริต
• ศา ตราจารย กิตติคุณ นายแพทยประมวล วีรุตมเ น
• ศา ตราจารย กิตติคุณ นายแพทยประพันธ ภานุภาค
• ศา ตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยประเ ริฐ ทองเจริญ
• พลเรือตรี นายแพทยปโยร ปรียานนท
• พันเอก นายแพทยพงศศักดิ์ ตั้งคณา
• ศา ตราจารย นายแพทยพิภพ จิรภิญโญ
• ศา ตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล
• แพทย ญิงพันทิวา ินรัชตานันท
• พันโท นายแพทยภาคย โล ารชุน
• ศา ตราจารย นายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท
• ศา ตราจารย เกียรติคุณ แพทย ญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
• ศา ตราจารย นายแพทยยง ภูวรวรรณ
• นายแพทยวีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย
• พลตรี นายแพทย ยม น้ำฟา
• นายแพทยเ ถียร ตรีทิพยวาณิชย
• ศา ตราจารย กิตติคุณ นายแพทย ุทธิพร จิตตมิตรภาพ
• นายแพทย ุนทร อันตรเ น
• แพทย ญิงอมรา มลิลา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ ิง าคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ิง าคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ศาสตราจารย ดร.นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา)
นายกแพทยสภา
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