
หมายเหตุแพทยสภา
1

แพทยสภา
หมายเหตุ

ปที่ ๕ ฉบับที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

µÔ´µÒÁ¢‹ÒÇÊÒÃ¡ÒÃà¤Å×่Í¹äËÇ¢Í§á¾·ÂÊÀÒä´Œ·Õ่ www.tmc.or.th
Facefook á¾·ÂÊÀÒ https://www.facebook.com/thaimedcouncil?ref=hl
áÅÐ We Love á¾·ÂÊÀÒ https://www.facebook.com/themedicalcouncil?ref=hl

à¾×่Í»ÃÐâÂª¹�¢Í§·‹Ò¹ã¹¡ÒÃÃÑº¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¨Ò¡á¾·ÂÊÀÒ 
ÊÁÒªÔ¡¤¹ã´ÂÑ§äÁ‹ä´Œá¨Œ§ÍÕàÁÅ�áÍ´à´ÃÊá¡‹á¾·ÂÊÀÒâ»Ã´µÔ´µ‹Í
µÒÁÅÔ§¡�¹Õ้ www.tmc.or.th/member_edit.php 

µÔ´µ‹ÍÊ‹§º·¤ÇÒÁ/¢ŒÍ¤Ô´àË็¹/¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðä´Œ·Õ่ 
email : prtmc.tmc@gmail.com

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



หมายเหตุแพทยสภา
3

	 วันเดือนปีผ่านผันนั้นเหลือเชื่อ	 ตะวันเรื่อแสงงามยามฟ้าสาง	 	

น�้าค้างวะวับวามยามรุ่งราง	 แดดจางจางสาดมาชายคาเรือน

เป็นวันที่ปีใหม่ได้มาถึง	 เป็นวันซึ่งสมมุติไว้ให้เสมือน

ผ่านฤดู	ผ่านห้วงหาว	ผ่านดาวเดือน	 เวลาเคลื่อนเลื่อนไปตามวัยวาร	

ไม่มีใครอาจหยุดฉุดรั้งไว้	 อันเกิดแก่เจ็บตายในสังขาร

แม้ลาภยศสรรเสริญเพลินดวงมาน	 ก็ผันผ่านไม่อาจรั้งยั้งไว้ชม

เวลาจึงล�้าค่าคณานับ	 แบ่งปันกับมนุษย์สุดเหมาะสม

ให้ได้ใช้ชีวาน่ารื่นรมย์	 ให้สังคมชื่นชมได้สมใจ

ให้พูดคิดท�าดีมีประโยชน์	 ให้ละโกรธซื่อตรงไม่หลงใหล	

ให้สร้างรักสร้างเมตตาปรานีไทย	 ให้สุมไฟแห่งความดีนี้ลุกลาม

ขอขอบคุณทุกคนที่มีความรัก	 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ไกรในโลกสาม	

โปรดอวยพรให้ท่านสุขในทุกยาม	 สมหวังตามที่ใฝ่ฝันทุกวันเทอญ

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยความรักและปรารถนาดี
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข 

บก.หมายเหตุแพทยสภา
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เรื่องน่าสนใจในฉบับ

¤³Ð¼ÙŒ̈ Ñ́ ·Òํ
ที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์

นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์

บรรณาธิการอ�านวยการ

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�านาจ กุสลานันท์

บรรณาธิการ

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

กองบรรณาธิการ

รศ. นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์

รศ. นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

นพ.สุชาติ เลาบริพัตร

น.ท. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

ศ. คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

นางพลอยรัตน์ พวงชมภู

นางสาวกรองแก้ว พรหมะวัน

พิสูจน์อักษร

พญ.นันทิยา ตัณฑชุณห์

เจ้าของ
ส�านักงานเลขาธิการแพทยสภา

ที่อยู่ : อาคาร ๖ ชั้น ๗ 
ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ

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

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

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

พ.ศ. ๒๕๒๗ ผูเ้ขยีนเป็นแพทย์ประจ�าบ้านสตู-ินรีเวช โรงพยาบาลศริริาช ตอนนัน้แพทย์
พยาบาลส่วนใหญ่กลัวไวรัสตับอักเสบบีมาก คนไข้เป็นโรคน้ีต้องคลอดห้องติดเชื้อ ปีต่อมา
เริ่มมีคนไข้โรคเอดส์มารักษา ต่อจากนั้นไม่มีใครกลัวตับอักเสบบีกันเลย กลัวโรคเอดส์แทน

พ.ศ. ๒๕๒๘ มีอลัตราซาวนด์ใช้ตรวจการต้ังครรภ์และโรคทางสูต-ินรเีวช หนึง่ปีหลงัจากนัน้ 
การตรวจภายในใหญ่ที่ท�าโดยหัวหน้าภาคฯ เพื่อตัดสินการผ่าตัดหายไป หมดยุคสมัยของการเจาะเข้า cul de sac ผ่าน
ช่องคลอดกรณีท้องนอกมดลูก, ฉีดสีเข้ามดลูกเอกซเรย์ตรวจหาครรภ์ไข่ปลาอุก, เอกซเรย์ครรภ์แฝด 

พ.ศ. ๒๕๓๐ คนไทยมีอัตราเกิดร้อยละ ๒-๓ คลอดตามธรรมชาติร้อยละ ๗๕-๘๐ สูติแพทย์ยังขาดแคลน การรับ
ฝากคลอดพเิศษในโรงพยาบาลรัฐถือเป็นเร่ืองปกต ิหมอทัว่ไปผ่าตดัคลอดได้ ยงัมคีนคลอดกบัหมอต�าแย มะเรง็ปากมดลูก
เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของหญิงไทย ปีนี้ได้จัดตั้งวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (เปลี่ยนเป็นราชวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖) เด็กหลอดแก้วคนแรกของไทยได้ก�าเนิดที่ รพ.จุฬาลงกรณ์

พ.ศ. ๒๕๓๔ กรมอนามัยสนับสนุนโครงการสายสัมพันธ์แม่ลูกผ่านบันไดสิบขั้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประสบความ
ส�าเร็จมาถึงปัจจุบัน ขณะอัตราผ่าคลอดทะยานขึ้นเรื่อย ๆ จนชนร้อยละ ๔๐-๕๐ และยังไม่หยุด

พ.ศ. ๒๕๓๘ คดีฟ้องร้องมารดาและลูกตายจากการคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง สู้คดีนาน ๑๙ ปี ศาลฎีกา
สั่งจ่าย ๘.๓ ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี คดีนี้ท�าให้เฝ้าคลอดอย่างระมัดระวังมากข้ึน

พ.ศ. ๒๕๔๐ นยิมผ่าตดัส่องกล้องทางสตู-ินรเีวช นยิมรบับริการเทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพันธุ ์เช่น ท�าเดก็หลอดแก้ว 
อุ้มบุญ จนสถานพยาบาลบางแห่งท�าเป็นธุรกิจ

พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�าเนิด สปสช. มี ม. ๔๑ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นส�าหรับผู้ได้รับความเสียหายจากบริการ พบว่า 
คดีเกี่ยวกับการคลอดสูงสุด ตั้งแต่ปีนี้การฟ้องร้องคดีทางการแพทย์ในศาลสูงขึ้นอย่างเห็นชัด จากปีละไม่ถึง ๑๐ คดี 
มาเป็น ๒๐-๓๐ คดี โดย ๑/๓ ของคดีเป็นคนไข้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก ม. ๔๑ มาก่อน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ สูติ-นรีแพทย์เรียนต่ออนุสาขามากขึ้น การคลอดและการผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชนลดลงฮวบฮาบ 
จ�านวนผูป่้วยส่งต่อเข้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากขึน้ ส่วนหนึง่เป็นผลกระทบจากคดทีีเ่กดิขึน้ ณ จงัหวดันครศรธีรรมราช
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ได้ด�าเนนิคดทีางแพ่งต่อกระทรวงสาธารณสขุและด�าเนนิคดทีางอาญาต่อแพทย์ผูร้กัษาผูป่้วยโดยตรง

พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน การประกันวิชาชีพแพทย์แพร่หลายโดยเฉพาะภาคเอกชน มีความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน 
สื่อมีอิทธิพลสูง รัฐสนับสนุนการผลิตหมอเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นผู้ป่วยเขียนพินัยกรรม
ปฏิเสธการรักษาหรือ Living will มากขึ้น ในภาครัฐขาดแคลนแพทย์ท่ีถูกฟ้องร้องสูงและงานหนัก (เช่น สูติแพทย์ 
ศัลยแพทย์) ผลิตแพทย์ใหม่ปีละประมาณ ๒,๕๐๐ คน ลาออกปีละ ๙๐๐ คน 

ปีใหม่มาถึงแล้ว...ท�าอย่างไรแพทย์เราจึงจะมีความสุขท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับคนไข้ที่สูงขึ้น
เรื่อย ๆ ….งานประกวดเรื่องเล่าของแพทยสภาที่ผ่านมาสรุปได้ว่า แพทย์ที่คนไข้รักและศรัทธาคือคนที่เอาใจเขามาใส่
ใจเรา ส่วนงานวิจัยพบว่า แพทย์ที่มีความสุข คือ แพทย์ที่มีสุขภาพดี ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ ไม่มีหนี้ มีเงินออม 
โดยจ�านวนเงนิไม่ได้เป็นสดัส่วนกบัความสขุ ทกุรายมศีรทัธา มเีป้าหมายในชวีติ รกัในวชิาชพี และมคีวามเชือ่ทางศาสนา 
เช่น ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว 

ขอให้แพทย์ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้และทุกปีตลอดไป

อนึ่ง บก. ขอเรียนว่าหมายเหตุแพทยสภาปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ หน้า ๔ ซึ่งมีรูปประกอบที่มีลายน�้าของ Shutter 
stock นั้นได้ผ่านการซื้อลิขสิทธ์ิของโรงพิมพ์แล้ว แต่โรงพิมพ์ได้น�าภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาลง กองบรรณาธิการ
หมายเหตุแพทยสภาขอบพระคุณสมาชิกแพทยสภาที่ช่วยตรวจสอบ

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

บก.หมายเหตุแพทยสภา 

หนา

บรรณาธิการแถลง พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓
บรรณาธิการแถลง ๔
สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ๕ 
สารจากนายกแพทยสภา ๘
สารจากเลขาธิการแพทยสภา ๙
สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา ๑๐
ปูชนียาจารย์ ๑๒
หมอกับกฎหมาย    ๑๓
ข้อคิดข้อเตือนใจ ๑๔
Global Medicine ๑๕
ข่าว-กิจกรรมแพทยสภา ๑๖
โตะข่าวแพทยสภา ๑๘



หมายเหตุแพทยสภา
5

สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๑ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอภิบาล

ให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา 
ทุกประการ

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เนือ่งในศภุมงคลสมยัข้ึนปีใหม่นี ้ผมขออาราธนาคณุส่ิงศกัดิสิ์ทธิท้ั์งหลายทีท่่านสมาชกิแพทยสภาศรทัธา
และนบัถอื ขอได้โปรดคุม้ครองดแูลให้ท่านสมาชกิและครอบครวัประสบแต่สิง่ดงีาม ห่างไกลจากโรคภยัไข้เจบ็
และภยันตรายทั้งปวง บรรลุความส�าเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม สิ่งใดที่เป็นกุศลและมุ่งหวัง ขอให้ได้สิ่งนั้น
ทุกประการ

ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายกแพทยสภา

เน่ืองในศุภวาระดิถีข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพสักการะ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะกรรมการและสมาชิกแพทยสภา 
ทุกคน ประสบความสุขสวัสดี มีความเจริญรุ่งเรือง ถึงพร้อมด้วยก�าลังกาย ก�าลังใจ และก�าลังสติปัญญา เพื่อ
เป็นก�าลังส�าคัญในการรักษามาตรฐานแห่งวิชาชีพ น�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชนสืบไป

นายแพทย์เจษฎา  โชคด�ารงสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เนือ่งในวาระดถิขีึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช ๒๕๖๑ ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย
ได้โปรดอภิบาลให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูลผลในส่ิงที่ดีงาม  
จะท�างานสิ่งใดก็ส�าเร็จราบรื่น ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริ เพื่อ 
ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้สถิตสถาพรตลอดไป

นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย

ความลับของการรักษาคนไข้นั้น คือ “ความรักคนไข้”
สุขกายและสบายใจตลอดปี ๒๕๖๑ ครับ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมาชิกแพทยสภาทุกคนเคารพนับถือ เดชะพระบารมี 
อันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร โปรดดลบันดาลประทานพร 
ให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ คิดหวังสิ่งใด ขอให้ส�าเร็จลุล่วงตามที่ปรารถนาทุกประการ

พลโท สาโรช เขียวขจี
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
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ในวาระดถิขีึน้ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอมวลสมาชกิแพทยสภาทกุคนร่วมจติร่วมใจสบืสานพระราชปณธิาน
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพของสังคมไทยสืบต่อไป

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สวสัดปีีใหม่ ๒๕๖๑ แก่สมาชกิแพทยสภาทกุคน ขออาราธนาส่ิงศกัดิสิ์ทธิท์ัง้หลายได้โปรดอ�านวยอวยพร 
ให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย 
ในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ท่านสมาชิกแพทยสภาและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าท่ี 
การงาน ตลอดจนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยและภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง ตลอดท้ังปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ด้วยเทอญ 

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ กรมแพทย์ทหารอากาศมุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์ยุทธการและบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนมีความสงบสุข ปลอดภัย และพร้อมให้การสนับสนุนแพทยสภา 
ต่อไป

พลอากาศโท นิรันดร พิเดช
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดคุ้มครอง
และดลบันดาลให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีพลังกาย 
พลังใจที่จะท�าประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนสังคมไทยอย่างสืบเนื่องต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธารา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ กระผมของอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
ในสากลโลกทีท่กุคนเคารพนบัถอื ได้โปรดดลบนัดาลให้ท่านและครอบครวัประสบแต่ความสขุ ความเจรญิ มสีขุภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ อุดมไปด้วยจตุรพิธพรชัย ส�าเร็จในทุกสิ่งที่ท่านมุ่งหวังไว้ทุกประการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ ๒๕๖๑ ผมขอส่งความปรารถนาดีแด่สมาชิกแพทยสภาทุกคน ขออาราธนาคุณ 
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลประทานพรให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนประสบแต่ความสุข  
ความเจริญ สุขกาย ใจ เจริญก้าวหน้า ปลอดภัย และโชคดีตลอดไป

ดอกเตอร์ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย อีกทั้ง 
พระบารมีของสมเด็จพระบรมราชชนก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สมาชิกแพทยสภาทุกคน พร้อมทั้ง
ครอบครัว จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความส�าเร็จ 
ในสิ่งที่ดีงามสมปรารถนาทุกประการ ตลอดปีใหม่นี้ครับ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีใหม่ย่างเข้ามาพาสดใส จิตใจเบิกบานคิดการใด ๆ ที่ดีงามให้สมประสงค์ สุขภาพกายใจจิตดีดังหวัง 
ไม่พะวง ไม่มีภัยอันตรายมาผจญทั้งครอบครัว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ขออวยพรให้สมาชิกแพทยสภาทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ ๒๕๖๑ และตลอดไป 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 

คณบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศภุฤกษ์ดถิขีึน้ปีใหม่นีผ้มขออาราธนาคณุพระธาตดุอยสเุทพและสิง่ศกัดิสิ์ทธิท์ัง้หลาย จงดลบนัดาลให้สมาชกิ
แพทยสภาและครอบครัวประสบแต่ความสุข สมบูรณ์ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบารมสีิง่ศักดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีท่่านนบัถือและบารมอีงค์พระมหาธาตเุมืองนครศรีธรรมราชจงดลบนัดาลให้
ท่านประสบสุข มีโชคชัยทุกประการ

นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
คณบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“เกิดข้ึน ตั้งอยู่ เจริญต่อไปไม่หยุดยั้ง” ครับ ขอให้ปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้เป็นปีที่ดีส�าหรับเพื่อน/พี่/น้องแพทย์ 
ทุก ๆ คนครับ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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สิ่งที่คู ่ขนานกับไปกับการเปลี่ยนแปลงของวงการแพทย์
และการสาธารณสุขของประเทศคือการปรับปรุงการด�าเนินการ
ของแพทยสภา ซึ่งได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินการและการประชุม
มากขึน้ รวมทัง้มแีผนงานสร้างฐานข้อมลูกลางของสมาชกิแพทยสภา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีทันสมัยและถูกต้อง ในขณะเดียวกันแพทยสภา
มีโครงการที่จะสื่อให้สังคมได้เข้าใจลักษณะการปฏิบัติงานของ
แพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพและการบริบาลผู้ป่วยภายใต้
สถานการณ์ที่การจัดสรรทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ให้แพทย์และ
สถานพยาบาลไม่สามารถด�าเนินการได้ตามที่ควรเป็น การเปิด
ช่องทางและโอกาสให้สมาชิกแพทยสภาสามารถให้ข้อเสนอแนะ
ในการด�าเนินการของแพทยสภา การปรับปรุงการด�าเนินการของ
แพทยสภาเหล่านีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ลดช่องว่างระหว่างแพทยสภา
กับแพทย์และสังคม เสริมสร้างความไว้วางใจของสังคมต่อแพทย์
ทีม่จีรรยาบรรณแห่งวชิาชพี กจิกรรมหลากหลายประเภททีแ่พทยสภา 
จะจัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในวาระที่แพทยสภามีอายุ ๕๐ ปี 

จะสร ้ า งความชั ด เจนและ
ส่งเสรมิให้บรรลวัุตถปุระสงค์ 
เหล่านี้

เ น่ืองในโอกาสที่ป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าลงัจะสิน้สุดลง

และปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าลัง
จะเร่ิมต้นน้ีน่าจะเป็นช่วง
เวลาที่ดีที่จะได้ทบทวน
การปฏิบัติงานและการ
ด�ารงชวีติทีผ่่านมา ปณธิาน
ที่ เคยปฏิญาณไว้เมื่อครั้ง

จบการศึกษาและเข ้ ารับ
พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญ ญ า
แพทยศาสตรบัณฑิต ส่วน

สารจากนายกแพทยสภา

ช่วงน้ีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะเร่ิมเข้าสู่ปีที่แพทยสภามีอายุ ๕๐ ปี วงการแพทย์และ

การสาธารณสุขเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ไม่เพียงเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้นในหลากหลายประเทศ

ทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ประเทศไทยก�าลังจะเข้าสู่ประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ (Aged 

Society : สังคมที่อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของประชากรอายุเกิน ๖๐ ปี หรืออย่างน้อยร้อยละ ๑๔ ของประชากร

อายุเกิน ๖๕ ปี) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และรัฐบาลไทยมีแนวโน้มจะมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ท่ีอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีบุตร

เพิ่มข้ึนเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนประชากรวัยท�างานในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุประชากรไทย

ที่ก�าลังจะเกิดข้ึนนี้จะส่งผลโดยตรงต่อระบบการให้บริการด้านสุขภาพและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์

และพยาบาล

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา

แพทยสภาก็ตั้งใจที่จะทบทวนการด�าเนินการที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน
เพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิการให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้
แพทยสภาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ และพัฒนาให้การด�าเนินการสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ที่เก่ียวข้องกับแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ และการบริบาล
ผู้ป่วย

ในนามของแพทยสภา ขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงอ�านวยพรให้ท่าน
ประสบความส�าเร็จตามค�าปฏิญาณที่ให้ไว้ มีความเจริญก้าวหน้า
ในอาชีพการงานและมีชีวิตครอบครัวที่เต็มเปียมไปด้วยความสุข
ความอบอุ่นตลอดไป 

“ขอใหถือประโยชนสวนตน เปนที่สอง
ประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพยและเกียรติยศ จะตกแกทานเอง
ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไว ใหบริสุทธิ์”
และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามพระราโชวาทของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ

จะสร ้ า งความชั ด เจนและ
ส่งเสรมิให้บรรลวัุตถปุระสงค์ 
เหล่านี้

พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าลงัจะสิน้สุดลง
และปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าลัง
จะเร่ิมต้นน้ีน่าจะเป็นช่วง

การปฏิบัติงานและการ
ด�ารงชวีติทีผ่่านมา ปณธิาน
ที่ เคยปฏิญาณไว้เมื่อครั้ง

จบการศึกษาและเข ้ ารับ
พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญ ญ า
แพทยศาสตรบัณฑิต ส่วน
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ทบทวนสิ่งที่ท�า น�าสิ่งดี ๆ 
ให้ประจักษ์ในปี ๒๕๖๑

ในฐานะที่ผู ้เขียนได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีเลขาธิการ

แพทยสภาซึง่รบัผดิชอบงานด้านธรุการ ทรพัย์สนิ และบคุลากรของ

แพทยสภา หรือการด�าเนินการตามมติของคณะกรรมการ

แพทยสภาในเรื่องต่าง ๆ จึงขอทบทวนสิ่งท่ีได้ด�าเนินการมาและ 

สิ่งที่จะด�าเนินการต่อไปในปีงบประมาณใหม่นี้ ด้วยนโยบายของ

คณะกรรมการแพทยสภาในวาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เห็นความส�าคัญ

ของการสื่อสารเพื่อลดช่องว่างระหว่างวิชาชีพแพทย์กับประชาชน

ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในช่องทางต่าง ๆ การด�าเนินการ

ด้านเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรมให้รวดเร็วและเป็นธรรม หลักสูตร

การศกึษาทางการแพทย์ทัง้ระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่าให้การผลติ

แพทย์ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของสังคม ให้น�า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานส�าหรบั

การประชมุต่าง ๆ  เพือ่ให้ข้อมูลครบถ้วน ถกูต้อง และปลอดภยั การ

ติดต่อสื่อสารได้ปรับมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอีเมลหรือ 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วารสารต่าง ๆ ได้แก่ หมายเหตุแพทยสภา

เล่มนีก้ไ็ด้ท�าเป็น E Magazine นอกจากประสทิธภิาพของการตดิต่อ

สื่อสารที่ดีข้ึนแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้

กระดาษ ลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ในด้านกฎหมาย ข้อบังคับ

ต่าง ๆ ได้เสนอแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กฎหมายที่ส�าคัญก�าลังเสนอขอแก้ไข 

ได้แก่ (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 

...) พ.ศ. ..... (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ...)  

พ.ศ. .....

ส�าหรับการด�าเนินการในปี ๒๕๖๑ ซ่ึงเป็นปีท่ีมีวาระพิเศษ 

คือ วันที่ ๙ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาแพทยสภาตาม 

สารจากเลขาธิการแพทยสภานพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์

หมายเหตุแพทยสภาฉบับนีเ้ป็นช่วงเวลาต้นปีงบประมาณใหม่ปี ๒๕๖๑ คาบเกีย่วกบัช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่ตามปฏิทินสากล จึงเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่หรือ

เร่ิมต้นปีใหม่ก็ตาม ท่านท่ีมีต�าแหน่งราชการอาจได้เปล่ียนแปลงโยกย้ายต�าแหน่งใหม่ ท่านท่ีเกษียณอายุราชการ

ได้เร่ิมต้นชีวิตข้าราชการบ�านาญท่ีได้ท�าในสิ่งที่ชอบที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามอัธยาศัย ท่านท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

งานต่าง ๆ ก็ได้ท�าหน้าท่ีมาครบวาระ ๑ ปี หรือเกือบจะ ๑ ปี ท้ังหลายทั้งปวงในช่วงเวลานี้จะเป็นการทบทวนเร่ืองราว 

ต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาว่าผลงานเป็นอย่างไร เกิดมรรคผล เกิดปัญหาอุปสรรคใดบ้างที่ท�าให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ทีต้ั่งไว้ และจะท�าอะไรต่อไปในปีนีใ้ห้ผลงานเป็นประจกัษ์ จงึเป็นท่ีมาของหวัข้อ “ทบทวนสิง่ท่ีท�า น�าสิง่ด ีๆ  ให้ประจกัษ์ในปี ๒๕๖๑” 

พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ครบ ๕๐ ปี จงึก�าหนด

จัดกิจกรรมในวาระพิเศษดังกล่าว  โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

อ�านวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานด้านต่าง ๆ ทั้งน้ี

โครงการหรือกิจกรรมที่จะจัด ได้แก่ การประชุมวิชาการระหว่าง 

วันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค 

เมอืงทองธาน ีการประชมุในวนัคล้ายวันสถาปนาแพทยสภาวนัที ่๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการหมอชวนว่ิง ซ่ึงเชิญชวนบุคลากรด้าน

สุขภาพร่วมกันชวนประชาชนวิ่งออกก�าลังกายทั่วประเทศ 

ทุกจังหวัด โครงการคัดเลือกแพทย์ดีเด่น โครงการคัดเลือกแพทย์

ต้นแบบ โครงการสร้างหอประวตัศิาสตร์ โครงการสร้างหอเกียรตยิศ

ส�าหรับผู้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์ไทย โครงการประกวด

บทความเรื่อง “รักนะจึงบอก” รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ

ต่าง ๆ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารสภาวิชาชีพ ๑๔ ชั้นให้เป็นอาคารส�านักงาน

แพทยสภา รวมทั้งสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่าง ๆ  ก�าหนดแล้วเสร็จ

และส่งมอบได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยจะเปิดใช้ส�านักงานได ้

ในเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑ ซึง่จะทนัส�าหรบัการจดักิจกรรมงาน ๕๐ ปี

แพทยสภา 

สุดท้ายน้ีเน่ืองในวาระอันเป็นศุภม่ิงมงคลวันขึ้นปีใหม่ 

๒๕๖๑ ขออ�านาจแห่งบุญบารมีท่ีทุกคนได้สร้างมา จงน้อมน�า 

ให้ท่านและครอบครวัมสีขุภาพแขง็แรง มคีวามสขุ มคีวามพร้อม 

และมีโอกาสที่จะได้ท�าในส่ิงที่จะก่อประโยชน์ท้ังต่อตนเอง 

ครอบครัว หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ ให้มีความเจริญ

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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ประชาชนมีความคาดหวังสูงว่าการรักษาพยาบาลต้อง 

ได้ผลดีทุกราย ถ้าผลไม่ดีก็คิดว่าเกิดจากการรักษาท่ีผิดพลาดของ

แพทย์ ความจริงความเสียหายบางคร้ังเกิดจากโรคของผู้ป่วยเอง 

บางเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้นนั้นแม้แต่แพทย์ที่เก่งท่ีสุด 

ในปัจจุบันท�าอย่างดีที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหาย

ได้ทุกราย ปัญหาที่ประชาชนและผู้พิจารณาคดีทั้งหลายไม่เข้าใจ

รวมทั้งแพทย์ทีไ่ม่ได้รกัษาผูป่้วย คอื มองเหตกุารณ์ย้อนหลัง เมือ่

ทราบค�าตอบแล้ว แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในระยะแรกบางคร้ังเราบอก

ไม่ได้ว่าผูป่้วยเป็นโรคอะไร เนือ่งจากในระยะแรกหลายโรคมอีาการ

เหมือนกัน เมื่อเวลาผ่านไปอาการชัดขึ้น แพทย์ที่มาทีหลังจะบอก

ได้ดีขึ้น เพราะได้ข้อมูลมากกว่า 

บางคนมีความเห็นว่า ผู้ป่วยเสียหายหรือเดือดร้อนเราควร

ให้การช่วยเหลอืโดยไม่ต้องดูผดิถกู แต่หารูไ้ม่ว่าการกระท�าโดยไม่ดู

ความถูกต้องนี้จะเป็นผลเสียในระยะยาว แพทย์ที่ตั้งใจรักษาอย่าง

ดีที่สุดเม่ือเกิดการฟ้องร้องและพิจารณาให้แพทย์ต้องจ่ายชดเชย 

ให้ผู้ป่วย ท�าให้แพทย์รู้สึกว่าตนรักษาผิดพลาด มีแนวโน้มที่แพทย์

จะลาออกจากระบบมากขึน้และวธิรีกัษาจะเปลีย่นไปเป็นการรกัษา

แบบป้องกนัมากขึน้  ในต่างประเทศ เช่นสวเีดน เขาจะไม่จ่ายชดเชย

ให้ผูป่้วยถ้าเหตกุารณ์ทีเ่กดินัน้แม้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูร้กัษากเ็กิดเรือ่ง

แบบเดียวกันได้ เมื่อมีปัญหาแทรกซ้อนแต่แพทย์รักษาให้หายได้

เป็นปรกติเขาก็จะไม่จ่ายชดเชยให้ผู้ป่วย ความรู้สึกทางจิตใจ เช่น 

ตกใจ กลุ้มใจ เขาไม่จ่ายชดเชยให้ แต่ประเทศไทยเราจ่ายให้หมด

ทุกเรื่อง 

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขอยากเห็นผู้ป่วยคลอดทาง 

ช่องคลอดและลดการผ่าคลอดลง แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลเอกชน

ส่วนใหญ่ผ่าคลอดเกินครึ่ง ในอดีตเราให้คลอดทางช่องคลอด 

เม่ือเกิดปัญหาแทรกซ้อนประชาชนยอมรับได้ เพราะดีกว่า 

คลอดเองที่บ้านโดยหมอต�าแย ในปัจจุบันถ้ามีปัญหาแทรกซ้อน 

จากการคลอดโรงพยาบาลถกูฟ้องเรยีกร้องค่าเสยีหาย คดทีีเ่กิดจาก

การคลอดที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายในหลักประกันสุขภาพส่วนใหญ ่

เกิดจากการคลอดทางช่องคลอด เด็กตัวใหญ่ เด็กอยู่ในท่าผิดปกติ 

สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา

   ในระยะสี่สิบปีที่ผ่านมาสังคมไทยเปล่ียนแปลง ความไว้ใจแพทย์และวิทยาศาสตร์ลดลง ประชาชน

ให้ความสนใจเร่ืองความผดิพลาดหรือผลข้างเคียงจากการรักษาพยาบาลมากข้ึน ชอบมองเร่ือง

ในแง่ร้ายมากกว่ามองในแง่ดี น�าความไม่พอใจจากการรักษาพยาบาลไปร้องเรียนสู่ศาลมากขึ้น 

ศ. เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

เป็นต้น การฟ้องร้องท�าให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการ

วินิจฉัยและติดตามโรคจะเพิ่มมากขึ้น การใช้ยาจะต้องเพิ่มมากขึ้น

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการฟ้องร้อง คือ 

อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าเป็นโรคอะไร ข้อดีข้อเสียของการรักษา 

ตามความเป็นจริง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องบอกให้ผู้ป่วยและ

ญาติใกล้ชิดทราบ โรงพยาบาลต้องจ้างบุคลากรทางการแพทย ์

มากข้ึน การผลิตแพทย์เพิ่มไม่มีความหมายถ้าไม่มีต�าแหน่งบรรจุ

เข้าท�างาน ปรึกษาและส่งต่อก่อนทีจ่ะมปัีญหา การบนัทกึเวชระเบยีน 

ส�าคัญอย่างยิ่งเมื่อเกิดการฟ้องร้องขึ้น วงการแพทย์จะต้องอธิบาย

ให้ความรูแ้ก่ผู้ทีเ่ก่ียวข้องกบัการพจิารณาคดแีละประชาชนเกีย่วกับ

ความแตกต่างในการตอบสนองของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต  

โรคเดียวกันอาการอาจไม่เหมือนกัน ให้การรักษาอย่างเดียวกัน 

ผลการรักษาอาจไม่เหมือนกัน 

ในวารดิถีข้ึนปีใหม่ผมขอให้แพทย์ทุกคนมีความสุข เป็น

ที่รักของทุกคน มีสุขภาพดีและแข็งแรง ประสบความส�าเร็จ 

ในทกุด้านและมคีวามสงบสขุในจติ ไม่มเีรือ่งวติกกงัวล ไม่เครยีด

และห่างไกลจากการฟ้องร้อง นอกจากนี้ผมอยากเห็นแพทย์ 

ของเรากล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความอดทนและสามารถปรับตัว

ต่อสิ่งเลวร้ายทั้งหลายได้ มีความเมตตากรุณาและเห็นใจผู้อื่น  

มีความสามัคคีและศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต

การเปลี่ยนแปลงในการท�างานของแพทย์
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นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา

จากการไปเย่ียมแพทย์เกอืบทกุจงัหวดัของประเทศในช่วง ๑๐ ปีทีผ่่านมาตามโครงการแพทยสภา

สัญจรโดยอนุกรรมการสมาชิกและมวลชนสัมพันธ์  ซ่ึงผมเป็นประธานอยู่นั้น มีเร่ืองท่ีสมาชิก

แพทยสภาอึดอัดและเป็นปัญหามากมายท้ังในเร่ืองของความปลอดภัยในการท�างาน ความเสี่ยงต่อการ 

ถูกฟ้องร้องภาระงานที่หนักและเหน่ือย ค่าตอบแทนท่ีไม่คุ้มค่าหรือไม่เท่ากัน และการท�างานประสานกันระหว่าง 

โรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป

อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องการเรียนต่อของแพทย์ใช้ทุน ซึ่งหลาย
เรื่องอยู่ในอ�านาจของแพทยสภาโดยตรง แต่หลายเรื่องก็ไม่ได ้
อยู ่ในอ�านาจหน้าท่ีของแพทยสภาแต่ก็พยายามสื่อสารไปยัง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสขุ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่องค์กรทางกฏหมาย ซึ่ง
แพทยสภาให้ความส�าคัญในการไปรับฟังปัญหา รับฟังข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากสมาชิกตลอดมาท่ัวท้ังประเทศ มาครั้งนี้
ประเด็นที่ต้องการจะน�าเสนอ คือ เรื่องภาระงานและคุณภาพชีวิต
ของแพทย์ในภาครัฐ

แพทยสภาได้ออกประกาศกรอบเวลาในการท�างานของ
แพทย์ภาครัฐโดยมีเนื้อหาสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ ระบุว่าการอยู่เวรนอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 
๔๐ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ และข้อทีส่องการอยูเ่วรอบุติัเหตุ
ฉุกเฉินไม่ควรอยู่เกิน ๑๖ ชั่วโมงติดต่อกัน อีกส่วน
หนึ่งพูดถึงแพทย์ทั่วไปท่ีมีอายุมากกว่า ๕๕ ปี 
สมควรได้รับสิทธ์ิในการงดอยู ่เวรนอกเวลา
ราชการ 

ทั้ งนี้  ต ้องใช ้ข ้อมูลจากการวิจัยของ
แพทยสภาเอง ข้อมลูจากต่างประเทศทัง้ยโุรปและ
อเมรกิา ข้อมลูจากการวจิยัของคณะแพทย์ในจงัหวดั 
ภาคอีสานรวมกัน ประกอบกับค�านึงถึงบริบทและความ
เป็นจริงของประเทศจงึออกมาเป็นเนือ้หาข้างต้น และเชือ่ว่าหลงัจาก 
ที่ประกาศนี้ออกมาผู้ท่ีได้อ่านคงจะไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด
เพราะต้องอ่านโดยละเอียดและก็ใช้วิจารณญาณ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้าใจ
หลายคนอาจจะคิดไปในทางท่ีว่าไม่สามารถปฏิบัติได้จริงหรือว่า
อาจจะไม่เป็นประโยชน์

ในฐานะของประธานอนกุรรมการพจิารณาในเรือ่งนีย้นืยนัว่า
จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่างแน่นอนโดยสรุปขอชี้แจงส้ัน ๆ 
ดังนี้ครับ

๑. ใช้เฉพาะโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น 
๒. วตัถปุระสงค์เพือ่คุม้ครองและดูแลคณุภาพชีวติของแพทย์

ไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้

ภาระงานและคุณภาพชีวิต
ของแพทย์ในภาครัฐ

๓. ในกรณทีีโ่รงพยาบาลไม่สามารถจดับคุลากรให้ท�างานตาม
กรอบเวลาน้ีได้ผู้บริหารสามารถใช้ดุลพินิจหรือใช้พระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
เพื่อให้งานราชการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

๔. เชื่อว่าจะมีโรงพยาบาลอีกหลายโรงท่ี
แพทย์จะต้องท�างานเกินกรอบนี้ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อราชการและประโยชน์ต่อประชาชน

๕. ประกาศนี้เป็นเพียงแนวทางในการ
ปฏบิตัแิละเพือ่ให้กระทรวงสาธารณสขุสามารถน�า

ไปต่อรองเพื่อให้ได้ต�าแหน่งแพทย์ในราชการจาก
รัฐบาล (กพ.)

และวัตถุประสงค์ที่ลึกที่สุด คือ ในกรณีที่แพทย์ท�างาน
ราชการแล้วถกูฟ้องร้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณท่ีีท�างานเกนิกรอบ 
ที่แพทยสภาประกาศโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการและ
ประชาชนแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไม่ว่าจะในศาลหรือ
องค์กรที่พิจารณาคดี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประกาศแพทยสภานี้จะเป็นประโยชน์
และก่อให้เกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์ทั้งต่อโรงพยาบาล เพื่อน 
ร่วมงาน และประชาชน ในโอกาสปีใหม่นีข้อให้สมาชกิแพทยสภา
ทุกคนได้รับได้พานพบแต่สิ่งดี ๆ  ได้คิดได้ท�าแต่สิ่งดี ๆ  และขอให้
อานสิงส์แห่งความดทีีท่่านได้กระท�านัน้หนนุน�าให้ชวีติของทกุคน 
ประสบความส�าเร็จและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
เป็นคนบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีเกดิในตระกลู “ตวูเิชยีร”
เป็นบุตรคนสุดท้องของ นายต้อย และ นางยิ้ม ตูวิเชียร 
เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ต่อมาท่านได้มาอยู่ที่
วดัพชิยัญาตธินบรุ ีเข้าเรยีนหนงัสอืครัง้แรกทีโ่รงเรยีน
ปถมอนงค์ วดัอนงคาราม เรยีนต่อทีโ่รงเรยีนมธัยม
สุขุมาลัย วัดพิชัยญาติ และเรียนจบชั้นมัธยมที่
โรงเรียนมัธยมอนงค์ (ต่อมาเป็นโรงเรียนมัธยม
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

ท่านเข้าศกึษาต่อในโรงเรยีนราชแพทยาลยั
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล 
เรียนแพทย์แผนปัจจุบันหลักสูตร ๕ ปี 
ท่านจบเป็นแพทย์ประกาศนียบัตรรุ่นที่ 
๒๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ เมื่อจบการศึกษา
แล้วท่านเข้ารับราชการต�าแหน่งแพทย์
ป้องกันโรค กรมสุขาภิบาล กระทรวง
นครบาล ท�าหน้าที่เป็นแพทย์หมุนเวียนไปอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ  
ได้แก่  โรงพยาบาลคนเสยีจรติ โรงพยาบาลบางรกั โรงพยาบาลกลาง
เป็นต้น

ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลคนเสียจริต
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๘ ต่อจากนายแพทย์ โมเดอร์น คาธวิส์ ( Dr. Modern 
Cathews) จึงนับเป็นคนไทยคนแรกท่ีเป็นผู้อ�านวยการ ท่านได้
วางรากฐานของโรงพยาบาลคนเสียจริต (ต่อมาเป็นโรงพยาบาล
โรคจติ ธนบรุ ีและโรงพยาบาลสมเดจ็เจ้าพระยาตามล�าดบั) รากฐาน
ของงานจิตเวชและสุขภาพจิตไว้มากมายเป็นอเนกประการ 
โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพของโรงพยาบาลให้มีต้นไม้ดอกไม้
สวยงามร่มรื่น และมีสนามเทนนิสที่งดงามมาก

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ท่านได้รับทุนของมูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์
ไปเรียนสาขาวิชาโรคจิตท่ีมหาวิทยาลัย Johns Hopkins, New 
York Mental Health Center, State Michigan psychopathic 
Hospital และ State Boston psychopathic Hospital ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวม ๔ แห่งเป็นเวลา ๓ ปี ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรก
ทีศึ่กษาวชิาโรคจติ (จติเวชศาสตร์) ภายหลงัเมือ่กลบัมาประเทศไทย
ท่านได้น�าวิชาโรคจิตและการศึกษาวิชาจิตเวชศาสตร์น้ีมาเผยแพร่

ปูชนียาจารย์

อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมให้แก่แพทย์และนักเรียนแพทย์
ในคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ท�าให้สามารถ
บรรจุวิชาโรคจิตนี้เข้าสอนนักเรียนแพทย์ปีสุดท้ายของ

คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลได้ส�าเร็จในปี 
พ.ศ. ๒๔๗๖ 

หลังจาก พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นต้นมาท่านได้
สอนวชิาโรคจติแก่แพทย์จบใหม่ทีจ่ะปฏบิตังิาน
ในโรงพยาบาลโรคจิตตามภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ ท่านได้สร้างห้องสมุดทางจิตเวช
แห่งแรกในโรงพยาบาล พร้อมกันท่านได้เขยีน

หนงัสอืชือ่ “วธิตีรวจโรคจติต์และหลกัวินิจฉยั
โรคจติต์โดยย่อ” ซ่ึงถอืว่าเป็นต�าราจติเวชเล่มแรก
ของไทย ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็น

หัวหน้ากองสุขภาพจิต กรมสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาโอนไปเป็น
ผู้เชี่ยวชาญชั้นพิเศษประจ�าส�านักนายก

รัฐมนตรี และเม่ือตั้งกระทรวงสาธารณสุขท่านได้โอนกลับมา
รบัราชการในกระทรวงสาธารณสขุอกี โดยต�าแหน่งสดุท้ายของท่าน
ในกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวงฯ หลังจากนัน้ท่านได้ด�ารงต�าแหน่ง 
ส�าคญัอกีหลายต�าแหน่ง อาท ิศาสตราจารย์ในคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
อธิบดีกรมการวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และอธิบดี
กรมศิลปากร เมื่อท่านเกษียณอายุราชการแล้วท่านยังไปช่วยสอน
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนอายุถึง ๗๑ ปี ท่านถึงแก่อนิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ รวมอายุ ๗๙ ปี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์หลวงวิเชียรฯ ได้ทุ่มเทให้งาน
จิตเวชอย่างเต็มก�าลัง ท่านสอนและสนับสนุนแพทย์รุ ่นหลัง
ให้ท�างานด้านจิตเวชศาสตร์จนท�าให้สาขานี้เจริญก้าวหน้ามาก
จนเป็นปกแผ่นในปจจุบัน อีกประการหนึ่งวิสัยทัศน์ของท่าน
ท�าให้กระทรวงสาธารณสุขมีที่ทางกว้างขวางใหญ่โต ด้วยเมื่อ
ครั้งที่ท่านเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโรคจิต ธนบุรี ท่านได้
หาเงนิได้จ�านวนมาก ท่านซือ้ทีด่นิไว้สร้างโรงพยาบาลศรธัีญญา 
ท�าให้กระทรวงและแพทย์ไทยได้รับอานิสงส์จากที่ดินผืนนี้ 
นับเป็นคุณูปการของท่านเป็นอย่างยิ่ง

รศ. นพ.ภาคภูมิ สุปยพันธุ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

ปูชนียาจารย์ของพวกเราในฉบับน้ีเป็นแพทย์ ไทยคนแรกที่เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
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ความทุกข์ยากของเพื่อนแพทย์ที่ถูกร้องเรียน กล่าวหา กล่าวโทษ และฟ้องร้องจากการ

ประกอบวิชาชีพทั้งทางจริยธรรม ทางอาญา และทางแพ่งมีอยู่ตลอดมา ประมาณ  

๔๐ ปีมาแล้วท่ีผมได้ท�างานด้านกฎหมายการแพทย์ ได้เห็นพัฒนาการของการฟ้องร้อง 

ในทุกรูปแบบจึงขอน�าความรู้และประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อน ๆ ทราบดังนี้

หมอกบักฎหมายศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�านาจ กุสลานันท์

๑. เรื่องคดีจริยธรรมถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตนั้นมีไม่มาก  
เช่น เมื่อประมาณ ๕๐ ปีมาแล้วมีแพทย์อาวุโสคนหนึ่งให้น�้าเกลือ 
ใส่วิตามินให้มีสีต่าง ๆ กันในคนไข้เกือบทุกคนท่ีมารักษาที่คลินิก
ของตนเองโดยแจ้งว่าเป็นการล้างอัดฉีดร่างกาย (เหมือนรถยนต์) 
และคดทีีเ่พกิถอนใบอนญุาตฯ ล่าสดุในปีนีเ้ป็นเรือ่งการอุม้บญุทีไ่ด้
กระท�าต่อเนื่องโดยผิดกฎหมายและมีผู้ได้รับผลกระทบจ�านวน 
ไม่น้อย ส่วนโทษสถานเบาในทางจริยธรรมนั้นก็มีอยู่ตลอดมา โดย
ในอดีตส่วนใหญ่ถ้าเป็นเร่ืองผิดมาตรฐานหรือจริยธรรมที่ไม่มาก 
ก็ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือนหรือภาคทัณฑ์ แต่ถ้าเป็นเรื่อง 
ที่รุนแรงอาจถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาตฯ ส่วนในปัจจุบันน้ันนอกจาก
มาตรฐานแล้วกม็เีร่ืองการโฆษณาเกินจรงิทีม่มีากขึน้อย่างน่าใจหาย 
ดังนั้น เพื่อนแพทย์ต้องระมัดระวังนะครับ

๒. เรื่องคดีอาญา ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับ 
ผูป่้วยดมีาก ๆ  ดงันัน้การฟ้องร้องในคดอีาญาจงึมน้ีอย แต่ในปัจจบุนั
สถานการณ์เปลี่ยนไปโดยหลาย ๆ ปัจจัย ท�าให้แพทย์ถูกฟ้องร้อง
ในคดอีาญามากขึน้เรือ่ย ๆ  ทัง้ทีไ่ปแจ้งความร้องทกุข์กล่าวหาแพทย์
ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ท�าส�านวนส่งให้อัยการฟ้องต่อศาล  
หรือให้ทนายยื่นฟ้องเองโดยอาจร้องทุกข์ก่อนหรือไม่ก็ได้ ซ่ึงการ
ฟ้องร้องคดีอาญาจากการประกอบวิชาชีพน้ันส่วนใหญ่เป็นข้อหา
กระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๒๙๑ และอาจเป็นข้อหาทอดทิ้งผู้ป่วย 
ตามมาตรา ๓๐๗ และ ๓๐๘ หรือถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็อาจ
ฟ้องร้องฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม
มาตรา ๑๕๗ โดยในอดีตเมื่อประมาณ ๑๐ ปีมาแล้วมีแพทย์หญิง
ของกระทรวงสาธารณสุขถึง ๒ คนถูกควบคุมตัวในห้องขังระหว่าง
รอการประกันตัว คดีแรกเป็นกรณีท�า Spinal block เพื่อท�า  
Appendectomy และอยัการเป็นผูส้ัง่ฟ้องว่ามคีวามผดิฐานกระท�า
โดยประมาทเป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่ถงึแก่ความตายตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒๙๑ ส่วนอกีคดหีนึง่ผู้ป่วยเสยีชวีติระหว่างการคลอด 
โดยทายาทผู้ตายเป็นผู้ให้ทนายฟ้องเองว่ามีความผิดตามมาตรา 
๒๙๑ โดยพ่วงมาตรา ๓๐๗ และ ๓๐๘ ฐานทอดทิ้งผู้ป่วยอีกด้วย 
(คดีแรกสิ้นสุดโดยศาลพิพากษายกฟ้องว่าแพทย์ไม่มีความผิด  
ส่วนคดหีลงัโจทก์ถอนฟ้องเอง) ดงันัน้ หากถกูด�าเนนิคดอีาญาแพทย์
ต้องเตรยีมกระบวนการประกนัตวัให้ดเีพือ่มใิห้เกิดเหตกุารณ์เช่นนี้

ขึ้นอีก ส่วนในปัจจุบันคดีล่าสุดได้มีผู้ฟ้องแพทย์ต่อศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกล่าวหาว่าแพทย์ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าทีต่ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ท�าให้ผูป่้วยเสยีชวีติ 
(ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ตั้งขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ส�าหรับ
ข้อหาอื่น เช่น กล่าวหาว่าแพทย์กระท�าอนาจารผู้ป่วยก็มีบ้าง
ประปราย

๓. เร่ืองคดีแพ่งมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอดีตบางคดีใช้เวลา 
เกือบ ๑๙ ปีกว่าคดีจะส้ินสุดลงโดยศาลตัดสินให้แพทย์แพ้คดี  
ซ่ึงไม่ว่าจะแพ้หรือชนะชีวิตแพทย์ก็จะเปล่ียนไป ส่วนในปัจจุบัน
ตั้งแต่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผล 
ใช้บังคับ กระทรวงสาธารณสุข (ซึ่งมีแพทย์ประมาณร้อยละ ๒๘) 
ถูกฟ้องร้องไปแล้ว ๑๕๗ คดี ดังนั้น ถ้ารวมแพทย์ทั้งประเทศ  
(ภาคเอกชนตัวเลขน่าจะสูง) ก็น่าจะประมาณ ๕๖๐ คดี (อันหลังนี้
ผมประมาณเอานะครับ เพราะไม่สามารถหาตัวเลขของภาครัฐ 
ทีอ่ืน่ ๆ  และภาคเอกชนได้ แต่คิดจากฐานของกระทรวงสาธารณสขุ) 
เพราะการฟ้องร้องเป็นคดผีูบ้รโิภคนัน้ผู้ฟ้องได้เปรยีบมาก เช่น อายุ
ความยาวขึ้น ฝ่ายจ�าเลยต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความถูกต้อง พิสูจน์ 
ไม่ได้ก็แพ้คดีไป ไม่ต้องมีทนายก็ได้ ศาลจะพิพากษาให้ชดใช้เกิน
ฟ้องก็ได้ ดังนั้น คดีแพ่งจะมีสถิติสูงขึ้นเพราะการฟ้องร้องแพทย์
ปัจจุบันถือว่าเป็นคดีผู้บริโภค

เพื่อนแพทย์ไม่ต้องวิตกกังวลมากนะครับ แพทยสภาจะดูแล
ทั้งประชาชนและแพทย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยแพทย ์
ที่ท�าผิดก็จะได้รับโทษอย่างเป็นธรรม ส่วนแพทย์ที่ไม่ผิดก็จะได้รับ
การปกป้องช่วยเหลือ ส�าหรับกฎหมายที่ไม่เหมาะสมในการฟ้อง
แพทย์ก็ได้พยายามด�าเนินการขอแก้ไขมาโดยตลอด

โอกาสหน้าผมจะเล่าให้ฟังถงึแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การฟ้องร้องให้แก่เพื่อนแพทย์ เพื่อให้ดูแลรักษาชีวิตและสุขภาพ
ของผู้ป่วยอย่างมีความสุขนะครับ

ขอเดชะพระบารมแีห่งสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ได้โปรดประทานพรให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ 
น้อง ๆ  และครอบครวัมีสขุภาพแขง็แรง สดชืน่แจ่มใส มีความสขุ
มาก ๆ และปลอดจากการถูกฟ้องร้องตลอดปีใหม่ ๒๕๖๑ และ
ตลอดไปครับ

ด้วยความรักและปรารถนาดีจากใจจริง

แพทย์กับการฟ้องร้องในปัจจุบัน
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ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนในประเด็น 

“ภาพป้ายในโรงพยาบาล ก.” ที่มีข้อความว่า

นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ข้อคิดข้อเตือนใจ

“เรียนทานผู รับบริการทุกทาน ทานคือคนสําคัญของ
โรงพยาบาลเชนเดยีวกันกับบคุลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล 
ทางโรงพยาบาลมคีวามภาคภมูใิจและยนิดทีีไ่ดใหบรกิารผูรบับรกิาร
ทุกทานดวยความสุภาพและเคารพในตัวผู รับบริการทุกทาน 
หากทางโรงพยาบาลใหบริการทานไมเปนไปตามที่ทานคาดหวัง 
ทานสามารถใหคําแนะนําแกทางโรงพยาบาลผานศูนยรับขอเสนอ
แนะได เพื่อที่ทางโรงพยาบาลจะไดชวยเหลือทานและปรับปรุง
บริการ ทางโรงพยาบาลขอใหทานผูรับบริการปฏิบัติตอบุคลากร
ของทางโรงพยาบาลดวยความสุภาพและเคารพในตัวผูใหบริการ
ดวยเชนกัน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตอบุคลากรของทางโรงพยาบาล
ดวยความไมสุภาพ ไมใหเกียรติ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ
ในการใหบริการแกทาน”

ข้อความ “ในกรณีท่ีทานปฏิบัติต อบุคคลากรของทาง
โรงพยาบาลดวยความไมสุภาพ ไมใหเกียรติ ทางโรงพยาบาล
ขอสงวนสิทธิในการใหบริการแกทาน” ท่ีปรากฏท่ีภาพป้าย
ในโรงพยาบาล ก. เป็นการเหมาะสมหรือไม่ ต้องพิจารณาจาก
กฎหมายและหลักจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพประกอบ ดังนี้

ประเดน็ของสถานพยาบาลโดยมกีรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ
เป็นหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในการดูแลตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล

๑. “ภาพป้ายในโรงพยาบาล ก.” น่าจะเป็น “การโฆษณา
สถานพยาบาล” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวว่า 
“การโฆษณาสถานพยาบาล” หมายความว่า การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล รวมถึงแผ่นป้ายโฆษณาให้
ประชาชนเหน็หรือทราบเพือ่ประโยชน์ของสถานพยาบาล ต้องได้รบั
อนมุตัข้ิอความจากกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพตามพระราชบญัญติั

สถานพยาบาลมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง
๒. การสงวนสิทธิในการให้บริการแก่ผู ้ป่วยตามพระราช

บัญญัติสถานพยาบาลมาตรา ๓๖
“มาตรา ๓๖ ผูรบัอนญุาตและผูดาํเนนิการของสถานพยาบาล

ตองควบคุมและดูแลใหมีการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยซึ่งอยูใน
สภาพอันตรายและจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน 
เพื่อใหพนจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของ
สถานพยาบาลนั้น ๆ”

จะเห็นได้ว ่าในกรณี “ผู ้ป วยฉุกเฉิน” สถานพยาบาล
ไม่สามารถปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยได้เลยดังกรณีตัวอย่าง “คดี
โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา” ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุถูกน�าส่ง
โรงพยาบาล ผู ้ป่วยอาเจียนเป็นเลือด แพทย์เวรเห็นว่าผู ้ป่วย
น่าจะมีภาวะเส่ียงต่อสมองบอบช�้าและมีโลหิตออกในสมอง ต้อง
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที พยาบาลได้สอบถามว่า ใครเป็นผู้ที่
จะช�าระค่าใช้จ่าย เมือ่ไม่มคี�าตอบ จงึได้ปฏิเสธทีจ่ะรบัผู้ตายไว้รกัษา 
โดยแนะน�าให้ไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล ฉ. ซึง่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ 
แต่ผู ้ป่วยถึงแก่ความตายระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล ฉ. 
โรงพยาบาล (จ�าเลย) ซ่ึงเป็นนายจ้างของพยาบาล เป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ด�าเนินการสถาน
พยาบาลมีหน้าที่ต ้องควบคุมและดูแลให้ช ่วยเหลือเยียวยา
แก่ผูป่้วยซึง่อยูใ่นสภาพอนัตรายและจ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาโดย
ฉุกเฉิน เพือ่ให้ผู้ป่วยพ้นจากอนัตรายตามมาตรฐานวชิาชพีและตาม
ประเภทของสถานพยาบาลนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติสถาน
พยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๖ แต่กลบัไม่ควบคมุดแูลการปฏบิตัิ
งานของพยาบาล จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์
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เหตเุกดิเมือ่วันท่ี ๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ เมือ่เจ้าหน้าทีข่องศนูย์การ
แพทย์ได้รับอีเมลใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) และเปิดดูก็เกิดการแพร่
กระจาย Ransomware ที่มีชื่อว่า Locky เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์การแพทย์ ท�าให้ไฟล์ต่าง ๆ  ในระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้
งานได้ แพทย์ไม่สามารถเรียกข้อมูลผู้ป่วยดูได้ อีกทั้งไม่สามารถส่ง
ภาพถ่ายเอกซเรย์ ซทีสีแกน และผลการตรวจวนิจิฉยัทางห้องปฏบิตักิาร
ไปยงัจุดต่าง ๆ  ได้ ศูนย์การแพทย์ต้องหยดุให้บรกิารและส่งผูป่้วยไปรกัษา
พยาบาลทีโ่รงพยาบาลแห่งอืน่ เมือ่ศูนย์การแพทย์แห่งนีย้อมเสยีเงนิค่าไถ่
ที่ถูกเรียกเก็บเป็นเงิน Digital Money ที่เรียกว่า Bitcoin จ�านวน ๔๐ 
Bitcoin ซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาทในขณะนั้นให้แก่
อาชญากรระบบคอมพวิเตอร์กก็ลบัมาท�างานปกตใินวนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ 
หรือ ๑๐ วันหลังจากถูกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ransomware โจมตี

โปรแกรม Ransomware ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในโลก โปรแกรมนี้ได้
พัฒนามานานแล้ว มีหลาย Versions และหลายตัว ได้แก่ Dirty 
Decrypt, CryptoLocker, CryptoWall, Critroni, TorrentLocker, 
CryptographicLocker และ Wannacry เป็นต้น การท�างานของ
โปรแกรมเหล่าน้ีเป็นการเข้ารหัสไฟล์ (Files-Encrypting) ท�าให้เหยื่อ
ทีไ่ม่ทราบรหสักญุแจไม่สามารถเปิดใช้ไฟล์ต่าง ๆ  ได้ โดยโปรแกรมจะไม่
ท�าลายส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ พวกอาชญากรคอมพิวเตอร์สามารถแพร่
กระจายโปรแกรมแต่ละตัวไปได้หลายทาง ได้แก่ อีเมลที่ไม่ทราบแหล่ง
ที่มา โปรแกรมแฝง Trojan Website หลอกลวง และทาง Backdoor 
แต่ที่นิยมกันมากก็โดยทางอีเมลที่ไม่ทราบแห่งที่มา 

เมือ่เหยือ่รบัอเีมลและเปิดไฟล์ทีแ่นบมาด้วยโปรแกรม Ransomware 
จะส่งสัญญาณไปเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการ (Command Control 
Center) ซึง่อาจอยูใ่นประเทศใดประเทศหนึง่ท่ีเราไม่ทราบ จากนัน้ศนูย์
บญัชาการจะรูเ้ป้าหมายและสร้างกญุแจคู ่public key และ private key 
แล้วก็ส่งไฟล์ท่ีมี public key มาเข้ารหัส (Encrypt) ข้อมูลในเครื่อง
คอมพวิเตอร์ของเหยือ่ ท�าให้ทกุไฟล์ทีเ่ชือ่มต่อกนัในเนต็เวร์ิคไม่สามารถ
ถูกเรียกมาใช้งานได้ พร้อมทั้งส่งข้อความมายังเหยื่อเพื่อเรียกค่าไถ่ 
(ภาพที่ ๑)

 

การเรียกค่าไถ่มักจะก�าหนดวงเงินไม่สูงมากนัก แต่อาศัยได้เหยื่อ
จ�านวนมากทั่วโลก และยังก�าหนดระยะเวลาให้ส่งเงินค่าไถ่ ใครส่งช้า
ก็จะถูกเรียกเงินเพิ่ม และถ้าพ้นก�าหนดก็จะไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืน
มาได้ เหยื่อต้องส่งเงินค่าไถ่ไปให้อาชญากรในรูปของ Digital Money 
ที่เรียกว่า Bitcoin ซ่ึงเป็นการท�าธุรกรรมทางการเงินในเทคโนโลยี 
Blockchain โดยไม่มีใครสามารถควบคุมและตรวจสอบธุรกรรมนี้ได้ 
ดังนั้นจะไม่มีใครทราบว่าใครเป็นผู้รับเงินและอาชญากรสามารถน�า 
Bitcoin ทีถ่กูส่งเข้าบญัชไีปแลกกลบัเป็นเงินตราสกลุต่าง ๆ   ได้ เมือ่เหยือ่
ส่งเงนิค่าไถ่ไปให้แล้วทางศนูย์บญัชาการของอาชญากรกจ็ะส่งรหสักญุแจ
มาเพือ่ปลดลอ็ครหสัในระบบคอมพวิเตอร์ของเหยือ่ ท�าให้ระบบสามารถ
กลับมาท�างานได้ตามปกติ

หลายคนอาจจะสงสยัว่าหากเราไม่ยอมเสยีค่าไถ่แต่จะให้ผูเ้ชีย่วชาญ 
ด้านคอมพิวเตอร์มาแก้รหัสกุญแจเพื่อกู้ไฟล์ข้อมูลกลับมาใช้งาน จาก
ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ชี้ให้เห็นว่าการกู้ข้อมูลกลับ
ท�าได้ยากมากเพราะ Ransomware ใช้การเข้ารหัสเป็นแบบอสมมาตร 
ซึ่งต้องใช้รหัสกุญแจ ๒ รหัส ได้แก่ public key และ private key เป็น
การเข้ารหัสระบบกุญแจคู่ ซึ่งเป็นรหัสคู่เดียวในโลกเท่านั้นที่จะเปิดได้ 
(ภาพที่ ๒)

Ransomware in the Healthcare Industry
ผู้อ่านหลายคนคงได้ยินข่าวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ซึ่งแพร่กระจาย

ไปท่ัวโลก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน เรามาท�าความรู้จักโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ท่ีเข้ามาโจมตีระบบ

คอมพวิเตอร์ในโรงพยาบาลหลายแห่งทัว่โลกกนั ตวัอย่างหน่ึงเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิข้ึนท่ี Hollywood Presbyterian 

Medical Center ในเมือง Los Angeles มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงศูนย์การแพทย์เอกชน

แห่งนี้มีขนาด ๔๒๔ เตียงและมีแพทย์ท�างานประมาณ ๕๐๐ กว่าคน

ภาพที่ ๑ ข�อความที่ส�งมาเรียกค�าไถ�

ภาพที่ ๒ รหัส Public key และ Private key

Ransomware หรือโปรแกรมเรียกค่าไถ่เป็นตัวอย่างของภัย
ทางโลกไซเบอร์ที่แพทย์ทุกคนควรรู้จักและเรียนรู้ท่ีจะป้องกัน ยังมี
ภัยทางโลกไซเบอร์อื่น ๆ ที่จะสามารถท�าลายข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือ
ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์
ในโรงพยาบาลท่ีส่วนใหญ่มช่ีองโหว่ให้เหล่าบรรดาแฮกเกอร์ได้เข้ามา
โจมตีหรือลักขโมยข้อมูลของโรงพยาบาลไปหาผลประโยชน์
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น.ท. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ข่าว-กิจกรรมแพทยสภา
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน  
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา บรรยายแก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข  
๑,๑๐๐ คน เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสังคมไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข เป็นการน�าความรู ้

ที่พระราชาทรงน�ามาใช้และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา (วิธีการ : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) การครองตนเพื่อ
เป็นตัวอย่างที่ดี ความเพียร การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เมื่อวันท่ี ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการแพทยสภาได้จัดกิจกรรมโครงการแพทยสภาสัญจรครั้งที่ ๒-๒๕๖๐  
เดินทางไปพบปะสมาชิกแพทย์และพบประชาชนที่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี โดยจัดโครงการแพทยสภา 
พบประชาชนท่ีจังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแอคท์นาว (Act Now) เป็นอุปกรณ์การเรียนมูลค่า 

๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) มอบให้เด็กนักเรียนอนุบาล ๒๐๐ คนและเด็กนักเรียนมัธยมต้น ๒๐๐ คน รวม ๔๐๐ ชุด 
รถเข็นมือสองสภาพดีจากต่างประเทศเพื่อมอบให้ประชาชนผู้พิการ และเสื้อเพื่อแจกให้ อสม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมแพทยสภาพบ

ประชาชน ๓๕๐ ตัว โดยน�าเสนอเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและประชาสัมพันธ์งาน ๕๐ ปีแพทยสภา
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เรื่องส�ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๐

เรื่องส�ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐

เรื่องส�ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๐

ศ. คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลกโต๊ะข่าวแพทยสภา

รับรอง (ร่าง) แนวทางการจัดท�าแผนฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรมเป็น 
ผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ  
(ตามเกณฑ์ WFME)

รับรองผลการสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมขัน้ตอนที ่๑ (สอบผ่าน ๒,๘๓๔ คน) และข้ันตอนที ่๒ (สอบผ่าน ๒,๖๙๒ คน) 
ประจ�าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ตามที่เสนอ

รับรองผลการสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมขั้นตอนที่ ๓ (สอบผ่าน ๒๕๑ คน) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ รอบพิเศษ

รบัรองผลการคดัเลอืกแพทย์ประจ�าบ้านประจ�าปีการอบรม ๒๕๖๐ รอบที ่๒ 
ตามรายชื่อสาขาและสถาบันที่เสนอ

รับรองผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู ้มีความรู้ความช�านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ (รวม ๑,๕๔๘ ราย) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาความปลอดภัยในการคลอดที่โรงพยาบาล
ชมุชน วเิคราะห์ปัญหา อปุสรรค ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัตงิาน ปรับปรงุมาตรฐาน
เรื่องความปลอดภัยของการคลอดในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยแก่
ผู้ป่วย แพทย์ และพยาบาล ท�าให้ระบบสาธารณสุขทั้งระบบสามารถด�าเนินต่อไปได้

รับรองโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดส�าหรับผู้มีสัญชาติไทยที่ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร
บัณฑิตจากต่างประเทศของแพทยสภา

รับทราบและรับรองผลการสอบข้ึนทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ  ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โดยให้
มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รวม ๕๑๗ คน

รับทราบและรับรองประกาศแพทยสภาเรื่องการก�าหนดประเภทสาขาและ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านสาขาประเภทที่ ๑ และ 
๒ ประจ�าปีการอบรม ๒๕๖๑

รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดร่างพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ..... และให้รวบรวมข้อมูลส่งให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

เห็นชอบการจัดสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและ 
ในกระบวนการพิจารณาคดีจริยธรรมโดยแพทยสภาร่วมกับแพทยสมาคม

เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแพทยสภา ๒๕๖๐ (โครงการ 
ย่อย ๔) ระบบข้อมูลแพทย์และแพทยสภา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เหน็ชอบ (ร่าง) แต่งตัง้คณะอนกุรรมการตรวจสอบและติดตามประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผลการด�าเนินงานระบบสารสนเทศ (IT audit) แพทยสภา

เห็นชอบ (ร่าง) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้สื่อสาร
สนเทศทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เฉพาะปีการศึกษา ๒๕๖๑ อนุมัติให้กลุ ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยประกาศรับผู้เข้าศึกษาเกินศักยภาพที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา 
ได้ร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๐ คน โดยให้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่รับเกินนี้ให้แพทยสภา
ด้วย

รบัทราบและรบัรองประกาศรับสมคัรแพทย์ประจ�าบ้านประจ�าปีการฝึกอบรม 
๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ตามที่เสนอ

ไม่รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดเรื่องเล่า

ทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม
อิงบุรี โรงแรมพักพิงอิงทาง จ.นนทบุรี

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับ 
การปลูกถา่ยอวัยวะเพื่อปรับปรงุกฎหมาย ข้อบังคบั ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปลกู
ถ่ายอวัยวะ ก�ากับและดูแลการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และถูกต้องตามจริยธรรม

รับทราบความก้าวหน้าอาคารสภาวิชาชีพ ได้ด�าเนินการก่อสร้างตามสัญญา
เข้าสู่งวดงานที่ ๑๘ (จาก ๓๐ งวดงาน) ซึ่งจ�าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
วัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานของการก่อสร้างอาคารที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ได้มอบหมายให้ พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ จัดต้ัง 
คณะท�างานและศึกษาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย 

รับทราบและรับรองผลการคัดเลือกแพทย์ประจ�าบ้านประจ�าปีการอบรม 
๒๕๖๐ หลังรอบที่ ๒ เป็นกรณีพิเศษ

รับทราบการแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าระเบียบการเปิดฝึกอบรมแพทย์วิเทศ
โดยมี พลตรี กรีฑา ม่วงทอง เป็นประธานคณะท�างาน

อนุมัติรับสมาชิกใหม่แพทยสภาและขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมรวม ๓๑ คน และรับทราบแพทย์ถึงแก่กรรม ๑๖ คน

รับทราบผลการด�าเนินการ (โครงการย่อย ๒) จัดท�าระบบการเตรียมการ
ประชุมและสรุปผลการประชุมแบบไร้กระดาษ (paperless)

อนุมัติการเปลี่ยนรูปแบบบัตร MDCARD โดยได้เพิ่ม QR code ตามที่เสนอ
ก�าหนดจัดโครงการแพทยสภาสัญจรจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี 

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
รับทราบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ�านวยการจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี

แพทยสภา ประธาน คือ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา และมีคณะท�างาน ๗ คณะ

เพราะการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิกยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และ 
ให้ประกาศลงเว็บไซต์แพทยสภาด้วย

เหน็ชอบให้ออกประกาศแพทยสภา “เรือ่งการก�าหนดกรอบเวลาการท�างาน
ของแพทย์ภาครัฐ” และให้ติดตามผลเป็นเวลา ๑ ปี ก�าหนดว่า

 ๑. การท�างานของแพทย์นอกเวลาราชการไม่ควรเกิน ๔๐ ชัว่โมง/สปัดาห์  
  โดยเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่ควรเกิน ๑๖ ชั่วโมงติดต่อกัน

 ๒. แพทย์ที่อายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไปควรได้รับสิทธิ์งดอยู่เวรนอกเวลา 
  ราชการ

เห็นชอบให้จัดสัมมนาเรื่อง “วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล 
ทางออกคืออะไร”

เห็นชอบและอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายแพทยสภาประจ�าปี ๒๕๖๑
เหน็ชอบตามทีค่ณะอนกุรรมการอ�านวยการจดังานครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา

เสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ๕ ชุด
 ๑. คณะอนุกรรมการจัดงานโครงการ “หมอชวนวิ่ง” 
 ๒. คณะท�างานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย 
 ๓. คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทย์
 ๔. คณะท�างานจัดประชุมวิชาการในโอกาสครบ ๕๐ ปีแพทยสภา 
  (ฝ่ายวิชาการ)
 ๕. คณะอนุกรรมการจัดหน่วยแพทย์อาสาในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี 

  แพทยสภา



www.hossr.com
kijsupoj@suvarnabhumirath.com

โรงพยาบาลที่จอง เพื่อขอศึกษาและใช�งาน จะได�รับการติดต�อกลับ 24 กันยายน 2560
พร�อมรับสิทธิ์ 4G และ อีเมล เพื่อการศึกษาและการแพทย� แบบให�เปล�า หรืออัตราพิเศษ

HosSR: Basic-Plug In version
อยู�ระหว�างนําร�อง ที่ รพช.สามชุก-สุพรรณบุรี และ รพสต.วัดดอนไร�

(พื้นที่โฆษณา)

เรียน สมาชิกแพทยสภาทุกคน
หากสมาชิกแพทยสภาคนใดประสงครับขาวสารหมายเหตุ

แพทยสภาในรูปแบบไฟลอเิล็กทรอนิกสกรุณาแจง e-mail address 
ของทานมายัง prtmc.tmc@gmail.com โดยแพทยสภาจะจัดสง

หมายเหตุแพทยสภาใหทานทาง e-mail ตอไป 
ขอขอบพระคุณทานสมาชิกแพทยสภา

บุคลากรทางการแพทย์ เข้าระบบด้วย iMedical professional Card (ผ่านทุกกฎหมาย)

ผู้ปวย ใช้ iMedPASSSR - Patient เป็นบัตร-Smartphone เพื่อให้แพทย์ อ่าน-บันทึก EMR ประวัติการรักษา-ยา-ผลวินิจฉัย 

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

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

เพื่อใช้สิทธิและอื่นๆ 

EMR มีศูนย์ trustedRAT

โปรแกรมนี้ บริจาคให้เป็นทุนการศึกษาและ R&D แก่บุคลากรทางการแพทย์แบบให้เปล่า












