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จดหมายข่าว เมษายน 2555
รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ และ
รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ
ประจำปี 2555
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน
กรุณาช่วยดำเนินการสรรหา และส่งรายชื่อผู้ที่เหมาะสม
มายังคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
ของแพทยสมาคมฯ
หรือสอบถามเพิม่ เติมได้ที่
คุณศุภธิดา พงษ์พนั ธ์
โทร. 02–314-4333, 02–318-8170

2 รายนามคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมฯ
4 สารจากผู้บริหารแพทยสมาคมฯ
8 ผลงานแพทยสมาคมฯ ปี 2553-2554
15 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
18 ทีมสุขภาพร่วมใจ เดินวิ่งขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 8
22 ตารางการประชุม

Post Congress Tour

จองดว่ น

แพทยสมาคมฯ
เชิญท่านเที่ยวดินแดน เมดินาอาหรับ

ตูนีเซีย
เชิญสัมผัส มนต์เสน่ห์แห่งตูนีเซีย ประเทศหน้าด่าน
ของทวีปแอฟริกา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ที่มีชายหาดสุดแสนโรแมนติกของ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตะลุยไปในทะเลทรายซาฮารา
ที่มีชื่อเสียงของโลก และสุดแสนคลาสสิคกับเมืองมรดกโลก
ยุคโรมันที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง
อ่านต่อหน้า 19



แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ประจำปี 2555-2556

ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์

ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี

พล.ท.ศ.นพ.นพดล วรอุไร

น.อ.(พิเศษ)นพ.อิทธพร คณะเจริญ

นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์

นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์ิ์

รศ.นพ.โยธิน เบญจวัง

พญ.ป่านฤดี มโนมัย

ศ.เกียรติคุณพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ศ.นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

น.อ.(พิเศษ)นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์

น.พ.สวัสดิ์ เถกิงเดช

ศ.นพ.วชิร คชการ
ประธานฝ่ายวิชาการ

ประธานฝ่ายวารสารการแพทย์

พ.อ.(พิเศษ)ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เหรัญญิก

ประธานฝ่ายการแพทยศาสตร์ศึกษา

ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นพ.วรพันธ์ อุณจักร์

ผู้รั้งตำแหน่งนายก

ปฏิคม

ประธานฝ่ายจรรยาแพทย์

กรรมการกลาง

อุปนายก

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการกลาง

เลขาธิการ

ประธานฝ่ายทะเบียน

กรรมการกลาง

รองเลขาธิการ

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ประธานฝ่ายสวัสดิการ

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)

กรรมการกลาง (ประจำภาคกลาง)

นพ.พินิจ หิรัญโชติ

นพ.ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์
กรรมการกลาง
(ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)

นพ.กมล วีระประดิษฐ์

นพ.อำนาจ กุสลานันท์

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

พล.ต.นพ.วีระ เขื่องศิริกุล

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
(นายกแพทยสภา)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ)

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ประจำปี 2555-2556

รศ.พญ.วรรณา ศรีโรจนกุลิ์

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ)

รศ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ)

ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์

พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ

ศ.นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม

นพ.ขจิต ชูปัญญา

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ)

รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกฯ)

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ)

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ

กรรมการกลาง
(ผู้แทนแพทย์กรุงเทพมหานคร)

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

กรรมการกลาง
(นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน)

อนุกรรมการของแพทยสมาคมฯ ประจำเขตต่างๆ

นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ

นพ.ธำรง สมบุญตนนท์

นพ.แสวง หอมนาน

นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์

นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล

พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา

นพ.คมกริบ ผู้กฤติยาคามี

นพ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส

นพ.นฤทธิ์ อ้นพร้อม

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

นพ.อุดม เพชรภูวดี

นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ

นพ.สุรพร ลอยหา

พญ.พจนา กองเงิน

นพ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน

นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล

นพ.ประเสริฐ ขันเงิน

นพ.ศักดิ์ชัย นิลวัชรารัง

ผู้แทน เขต 1

ผู้แทน เขต 6

ผู้แทน เขต 11

ผู้แทน เขต 2

ผู้แทน เขต 7

ผู้แทน เขต 12

ผู้แทน เขต 16

ผู้แทน เขต 3

ผู้แทน เขต 8

ผู้แทน เขต 13

ผู้แทน เขต 17

ผู้แทน เขต 4

ผู้แทน เขต 9

ผู้แทน เขต 14

ผู้แทน เขต 18

ผู้แทน เขต 5

ผู้แทน เขต 10

ผู้แทน เขต 15





แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

นายกฯ แถลง
นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส
โทร. 081-925-8678

เรียน ท่านอาจารย์ ท่านคณะกรรมการบริหาร และท่าน
สมาชิกแพทยสมาคมฯ ทุกท่านครับ
สามเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งนายก
แพทยสมาคมฯ ก็มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับแพทยสมาคมฯ เรา
ทั้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ภายในประเทศ และที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับ
ในองค์ ก ร ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและ
อนุกรรมการ เพื่อช่วยกันบริหารงานของสมาคมฯ ให้ดำเนิน
การไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องขอขอบพระคุณท่าน
ที่ปรึกษา ท่านคณะกรรมการ และท่านคณะอนุกรรมการ
ตลอดจนท่านผู้แทนภาค และผู้แทนเขต ที่ได้ให้กำลังใจแก่
ผมในการทำงานด้วยการเข้าร่วมคิด ร่วมทำงานให้สมาคมฯ
อย่างดียิ่ง ในส่วนนี้งานได้เดินหน้าไปด้วยดีแล้วครับ
ในด้านภายในประเทศ ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับ DoctorPatient Relationship ที่ยังค้างคาทำให้เกิดความกังวล
ในการประกอบสัมมาชีพทางการให้การดูแลรักษากันอยู่บ้าง
ยั ง มี ก ระแสความพยายามที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กฎหมาย
ที่บั่นทอนกำลังใจในการทำงานของแพทย์ และบุคลากร
ทางวิชาชีพสุขภาพอยู่ในบางเรื่อง ยังมีการฟ้องร้องแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ บางคดีก็ตัดสินไปแล้วบางคดี
ก็ยังติดอยู่ที่โรงที่ศาล ซึ่งกระผมและคณะทำงานก็กำลัง
พยายามทำความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติวิชาชีพของเรา
กับสาธารณชนและผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดี แต่ก็เชื่อว่าถ้ามี
การพูดจากันด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี คดีความก็จะน้อยลง
แม้ว่าจะไม่ถึงกับหมดสิ้นไปเลย
ในด้านต่างประเทศ ก็มีทั้งที่เราต้องเตรียมตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงเมื่อประเทศในภูมิภาค ASEAN จะปรับตัว
เข้าสู่ความร่วมมือภูมิภาคโดยการเปิดเสรีทางการค้า และก็
ที่แน่ๆ ครับจะมีผลกระทบต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข
อย่ า งไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ เราจึ ง ต้ อ งมี ก ารเตรี ย ม
ความพร้ อ มในการเผชิ ญ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงนี้ ด้ ว ย
ความรอบครอบ
การเตรียมการประชุม WMA GA 2012 ในเดือน
ตุลาคมนี้ ที่กรุงเทพ ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการ
เตรียมงานกำลังดำเนินการ และประสานกับทาง สำนักงาน
เลขาธิการของ WMA อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การประชุม
ใหญ่ครั้งที่จะถึงนี้เป็นหน้าเป็นตาของสมาคมฯ และประเทศ
ชาติ เป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการ
แพทย์ของไทย และของโลกครับ

สารจากผู้รั้งตำแหน่งนายก
แพทยสมาคมฯ
รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
โทร. 081-821-2295

ในสมัยท่านนายกวันชาติ ศุภจัตุรัส จะมีโครงการอะไร
หลายๆ อย่ า งผ่ า นออกมา ก็ ห วั ง ว่ า จะได้ รั บ การตอบรั บ และ
สนับสนุนจากท่านสมาชิกเพื่อนแพทย์ทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นเคย
ทุกกิจกรรมที่ออกมา นับเป็นสีสันของท่านนายกแต่ละท่าน ต่างมี
ความแตกต่างและหลากหลาย ทำให้สมาคมของเราเจริญก้าวหน้า
เป็ น ปึ ก แผ่ น เป็ น ที่ รู้ จั ก โดยทั่ ว ไปของหมู่ แ พทย์ แ ละประชาชน 

หวังว่าเพื่อนแพทย์สมาชิกทุกท่าน จะคอยติดตามดูผลงานของ
สมาคมอย่างใกล้ชิดยิ่งๆ ขึ้น มาให้ความร่วมมือกันและกัน จะ
ทำให้พวกเราเองสามารถดำรงอยู่ได้อย่างดีและมั่นคง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยนั่นเอง อย่าลืมนะครับปลายปีนี้
เดื อ นตุ ล าคมจะมี ก ารประชุ ม ใหญ่ ข องแพทยสมาคมโลก ที่
กรุงเทพฯ กรุณาติดตามข่าว และมาร่วมงานกันนะครับ อย่าให้
เสียชื่อแพทย์ไทยและประเทศไทย ที่ได้ชื่อว่ามีการต้อนรับขับสู้กับ
ผู้มาเยือนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

“สารจากเลขาธิการฯ”
ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
โทร. 081-406-8201

เมษายนเป็นเดือนของเทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นช่วงที่
รัฐบาลสนับสนุนให้มีการระลึกถึงผู้อาวุโสและพัฒนาความสัมพันธ์
ในครอบครัว แพทยสมาคมฯ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน
สื บ สานประเพณี ส งกรานต์ ซึ่ ง ในปี นี้ วั น มหาสงกรานต์ ต รงกั บ
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน เวลามาตรฐานประเทศไทย 20 นาฬิกา 

4 นาที 12 วินาที นางสงกรานต์มีนามว่า กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัด
ทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ หัตถ์
ขวาทรงขรรค์ หั ต ถ์ ซ้ า ยทรงพิ ณ เสด็ จ ไสยาสน์ ลื ม เนตร หรื อ
นอนลืมตานั่นเอง มาเหนือหลังมหิงส์ หรือกระบือ ซึ่งเป็นพาหนะ
ในวั น ศุ ก ร์ นี้ พื ช พั น ธุ์ ธั ญ ญาหารจะอุ ด มสมบู ร ณ์ ฝนชุ ก พายุ
พัดแรง ผู้คนจะเป็นโรคตาและเจ็บไข้กันมาก ถ้าวันศุกร์เป็นวันเนา
พริกจะแพง แร้งกาจะเป็นโรค สัตว์ป่าจะเป็นอันตราย แม่หม้าย
จะมีลาภ ถ้าวันศุกร์เป็นวันเถลิงศก พ่อค้าคหบดีจะทำมาค้าขึ้น 

มีผลกำไรมาก น้ำจะน้อยกว่าทุกปี แสดงว่าไม่น่าเกิดน้ำท่วมครับ
วั น อาทิ ต ย์ เ ป็ น วั น เถลิ ง ศกพระมหากษั ต ริ ย์ จะรุ่ ง เรื อ งด้ ว ย
พระเดชานุ ภ าพ จะมี ชั ย ชนะแก่ ศั ต รู ทั่ ว ทิ ศ าทั้ ง ปวงแลฯ และ
นางสงกรานต์ ไสยาสน์ลืมเนตร (นอนลืมตา) หมายความว่า
ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

“ประธานโครงการสมาชิกสัมพันธ์
และประธานฝ่ายพิจารณาทุนต่างๆ”
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
โทร. 081-821-4593

เดือนเมษายน 2554 นี้ เป็นเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่า
เป็ น ปี ใ หม่ ข องไทย ซึ่ ง ตรงกั บ ปี ม ะโรงหรื อ ปี งู ใ หญ่ ซึ่ ง เดื อ น
เมษายนนี้อากาศกำลังร้อนระอุ และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลาย
ช่วงด้วยกัน ซึ่งคนส่วนใหญ่จัดให้เป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้หยุดอยู่กันพร้อมหน้ากับครอบครัว
และมีการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ 
สำหรับกิจกรรมของแพทยสมาคมฯ ในปีนี้มีทั้งวิชาการ
และสั น ทนาการ ซึ่ ง ปี นี้ นั บ เป็ น วาระพิ เ ศษอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ของ
แพทยสมาคมฯ เนื่ อ งจากในปี พ.ศ.2551 ในการประชุ ม
แพทยสมาคมโลก ครั้งที่ 59 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศ
เกาหลี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำการเสนอตัวขอเป็น
เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม นานาชาติ ข อง World Medical
Association General Assembly ในประเทศไทยต่อที่ประชุม
ใหญ่ และได้ รั บ ฉั น ทานุ มั ติ ใ ห้ เ ป็ น เจ้ า ภาพการจั ด ประชุ ม ใหญ่
สามัญประจำปีของ WMA ในปี 2012 (พ.ศ.2555) และได้มี
การประสานงานกั น ต่ อ เนื่ อ งจนสรุ ป ได้ ว่ า จะมี ก ารจั ด ที่ โ รงแรม
Centara Grand กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-13 ตุลาคม 2555 โดยมี
หัวข้อการประชุมทางวิชาการ คือ “Mega-City, Mega-Health”
จึงขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสมาคมฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชา
การและกิ จ กรรม Post Congress Tour การศึ ก ษาดู ง าน
สาธารณสุ ข มู ล ฐาน ประจำปี 2555 แพทยสมาคมฯ ขอเชิ ญ
สมาชิกทุกท่าน สัมผัสอารยธรรมคาร์เธทโบราณ ประเทศตูนีเซีย
เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาเหนือ ชมเมือง
เก่าในยุคโรมัน ที่ถือได้ว่าสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และ
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทวีปยุโรป
ชมความสวยงามของทะเลเมดิ เ ตอเรเนี ย น เที่ ย วชมเมืองแสน
โรแมนติ ก และโบราณสถานที่ มี อ ยู่ ม ากมาย เที่ ย วเมื อ งซุ ส
(Sousse) เมืองรีสอร์ทตากอากาศริมทะเลเมดิเตอเรเนียนได้รับ
การยกย่ อ งเป็ น มรดกโลก เมื อ งเอล เจม (El Jem) ชม
แอมฟิเธียเตอร์โรมัน มรดกโลกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง กรุงตูนิส
(Tunis) เมืองหลวงที่มีย่านเมืองเก่าเป็นมรดกโลก เมืองดุกกา
(Dougga) ชมซากเมืองโรมันมรดกโลกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
ในทวีปแอฟริกา ลุยทะเลทรายซะฮารา ณ เมืองดุซ (Douz) ชม
หมู่บ้านซิดิ บู ซาอิด (Sidi Bou Said) หมู่บ้านสีขาวหน้าต่างสีฟ้า
งดงามแบบหมู่ เ กาะกรี ก เมื อ งโบราณของชาวพู นิ ค เดิ น ทาง
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2555 รับจำนวน
จำกัด ประมาณ 120 คน
ถ้ า สมาชิ ก แพทยสมาคมฯ ท่ า นใดสนใจติ ด ต่ อ ได้ ที่
สำนักงานแพทยสมาคมฯ ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอย
ศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-3144333
หรือ 02-3188170, E-mail Address: math@loxinfo.co.th



“คุยกับที่ปรึกษา”
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
โทร. 081-911-8901

เมษายนปีนี้หยุดยาว 2 ช่วงนะครับ 6–9 เมษายน
และ 13–16 เมษายน ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมพอดี
เพื่อนแพทย์ที่จะพาครอบครัวไปพักผ่อน ขอให้ระมัดระวัง
เรื่องรถเรื่องถนนให้มากๆ นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้
รถในยามวิ ก าล และอุ บั ติ เ หตุ จ ากรถจั ก รยานยนต์ ที่ ม า
เกี่ ย วข้ อ งกั บ รถยนต์ ก็ จ ะมี ม ากเป็ น พิ เ ศษ ผมอยากให้
เพื่ อ นๆ แพทย์ ที่ เ ดิ น ทาง พกบั ต รประจำตั ว แพทย์
ของแพทยสภาไปด้ ว ยครั บ ถ้ า มี เ หตุ จ ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งไป
โรงพยาบาล จะได้ เ อามาแนะนำกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
โรงพยาบาล เพราะผมมั่ น ใจว่ า เพื่ อ นแพทย์ ย่ อ มที่ จ ะ
ช่วยเหลือเพื่อนแพทย์ด้วยกันอย่างสุดความสามารถ
เรื่ อ งอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น เข้ า รั บ การรั ก ษาได้ ทุ ก
โรงพยาบาล (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) ของเดิมถ้าฉุกเฉิน
ร้ายแรงต้องช่วยเหลือทันที ทุกๆ โรงพยาบาลก็ช่วยอยู่
แล้ว คงมีปัญหาว่าช่วยเสร็จแล้วถ้าเตียงมันเต็ม, เครื่อง
ช่วยหายใจ ผู้ป่วยคนอื่นๆ ก็ใช้อยู่ แล้วจะทำอย่างไร แต่
อย่างไรก็ดี คนไข้อุบัติเหตุ–ฉุกเฉิน ส่วนใหญ่ก็ได้รับการ
ดูแลเบื้องต้นและถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดอยู่
แล้ว คงมีแต่เพียงส่วนน้อยที่โรงพยาบาลต้นสังกัดเตียง
เต็ม หรือเกินขีดความสามารถจึงจะมีปัญหา ซึ่งผมยังไม่
เห็นวิธีปฏิบัติเลย ก็คงจะรอวิธีปฏิบัติต่อไปครับ

“ข่าวจากฝ่ายทะเบียน”
นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์
โทร. 085-118-2852

สวัสดีครับเพือ่ นสมาชิกแพทยสมาคมฯ ทีเ่ คารพรัก
ทุกท่าน เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการต้อนรับน้องใหม่ของทุก
หน่วยงาน โดยเฉพาะต้องขอแสดงความยินดีกบั เพือ่ นแพทย์
จบใหม่ทกุ ท่าน ทีเ่ ริม่ ออกมาปฏิบตั งิ านยังโรงพยาบาลต่างๆ
ทัง้ โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและโรงพยาบาลต่างจังหวัด ทัง้
โรงพยาบาลเล็ก และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ไม่ว่าน้องๆ
แพทย์อยูท่ ไี่ หนก็จะมีพๆ
ี่ แพทย์คอยเป็นทีป่ รึกษา คอยเป็น
ผู้ให้กำลังใจทั้งสิ้น แพทยสมาคมฯ ยินดีต้อนรับอีกครั้ง 

โดยเฉพาะฝ่ายทะเบียนพร้อมให้คำแนะนำทุกด้าน ติดต่อ
กับแพทยสมาคมฯ ได้ที่เว็ปไซต์ www.mat.or.th e-mail:
math@loxinfo.co.th หรือจะปรึกษาผมนายแพทย์สมชาย
เทพเจริญนิรนั ดร์ ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ประธาน
ฝ่ า ยทะเบี ย นโดยตรงที่ โรงพยาบาลราชบุ ร  
ี หมายเลข
โทรศั พ ท์ 085 1182852 หรื อ 032 321822 โทรสาร 

032 321825 แล้วพบกันฉบับหน้าครับผม



แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

“คุยกับหมอชุมศักดิ์”
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
โทร. 085-188-8173

Megacity - Megahealth
ระหว่ า งวั น ที่ 10–13 ตุ ล าคม 2555 นี้ 

แพทยสมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ ได้ รั บ ฉั น ทานุ มั ติ จ าก
แพทยสมาคมโลก (World Medical Association) ให้
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WMA General Assembly
2012 และแพทยสมาคมฯ ได้มีมติจัดการประชุมครั้งนี้
ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล ด้วย Theme
การประชุมว่า “Megacity - Megahealth” เพื่อให้
สมาชิกได้มาเรียนรู้ร่วมกันถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของ
ประชากรชาวโลก ที่ไปพำนักอาศัยในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ
จนมีเมืองระดับมหานคร (Megacity) เพิ่มขึ้นทั่วโลก
หลายสิบนครแล้ว การเป็นมหานครจะมีผลกระทบด้าน
สุขภาพตามมาอย่างมากมาย รวมทั้งการเข้าไม่ถึงบริการ
การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่ แ ต่ ล ะประเทศจะต้ อ งเป็ น ธุ ร ะ
จัดการให้ทั่วถึง ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้จัดจะพยายามเชิญมาให้ได้ อาทิ
เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เลขาธิการแพทยสมาคมโลก, นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก หรือผู้ว่าการ
รัฐนิวยอร์ก, ผู้แทนจากมหานคร เช่น เซาเปาโล และ
โตเกียว
แพทยสมาคมฯ จึ ง ขอเชิ ญ ชวนท่ า นสมาชิ ก
ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพเพื่ อ สร้ า งความประทั บ ใจแก่ ส มาชิ ก
ของแพทยสมาคมโลกหลายร้อยคนที่จะเดินทางมาร่วม
ประชุม

“ข่าวจากประธาน จพสท.”
ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี
โทร. 081-8304283
Email : Siall@mahidol.ac.th

ผมขอเรี ย นให้ ท่ า นสมาชิ ก ทราบอี ก ครั้ ง ครั บ ว่ า  
จพสท. มี website ของตนเองชื่อ http://jmat.mat.or.th/
แล้วตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2554 ขณะนี้ เรากำลังพัฒนา
website ของ จพสท. ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยตั้งเป้าไว้
ว่า จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เราจะใช้ประโยชน์ได้ครบ
ทุกด้านจากการมี website นี้ ขณะนี้ เรากำลัง update หรือ
เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ของท่ า นสมาชิ ก จึ ง ขอให้ ท่ า นสมาชิ ก ที่ เ ข้ า
website เป็น กรุณาเข้าไป update ข้อมูลของท่านรวมทั้ง
แจ้ง e-mail address ด้วย จะส่งรูปตนเองมาแสดงก็ได้นะ

“Hot News กับรองเลขาธิการฯ”
พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์
โทร. 083-9669-969
Email : dr.chanrit969@gmail.com

สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสมาคมฯที่รัก Hot News ฉบับ
พิเศษประจำเดือนเมษายน 2555 ขอนำข่าวเด่น Hot News 3 เรื่อง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น มานำเสนอกั น เริ่ ม จากอั น ดั บ 3: เรื่ อ งการจั ด ประชุ ม
ประจำปีเนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี ของแพทยสมาคมฯ ในวันที่
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2554 ผ่านไปอย่างน่าประทับใจและการเตรียมตัว
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WMA General Assembly 2012 ที่
โรงแรม Centara Grand กรุงเทพฯ ในวันที่ 10-13 ต.ค. 2555 ใน
หัวข้อ “Mega-City, Mega-Health” จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยครับ อันดับ 2: เรื่องสุด Hot ของเดือนนี้คือ
การเริ่มใช้นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ทั่วถึงทุกคน” โดย
หลักการคือชาวไทยที่อยู่ในระบบสุขภาพ 3 ระบบ ได้แก่ บัตรทอง
ประกั น สั ง คม และสวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ สามารถรั บ การรั ก ษา
ในกรณี เ จ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ได้ ทุ ก โรงพยาบาลทั่ ว ประเทศทั้ ง สั ง กั ด รั ฐ
และเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตามหลักการแล้วนับเป็นเรื่องที่ดี
แต่ทว่านิยาม “ป่วยฉุกเฉิน” ยังคงคลุมเครือและอาจนำไปสู่ปัญหา
ในอนาคตได้ และอันดับ 1: เรื่องที่น่าประทับใจที่สุดของปีที่ผ่านมา
คือความร่วมมือร่วมใจกันของแพทย์ไทยและจิตอาสาต่างๆ ที่ร่วม
กันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบมหาอุทกภัย 2554 ทุกวิธี
ที่ แ ต่ ล ะคนจะทำได้ โดยปี นี้ ท่ า นนายกวั น ชาติ ได้ ม อบนโยบาย
ให้แพทยสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางการประสานให้ความช่วยเหลือเมื่อ
มีภัยพิบัติในอนาคต หวังว่าบทบาทของแพทยสมาคมฯ ที่ผ่านมา
ทั้งเรื่องวิชาการ, เรื่องสังคม และเรื่องสวัสดิการของแพทย์จะทำให้
น้องๆ แพทย์รุ่นใหม่เข้ามาทำงานให้ส่วนรวมและร่วมมือกันมากขึ้น
แพทยสมาคมฯ...เพื่อแพทย์...เพื่อประชาชน

ครับ เพราะต่อไป website จะเป็นช่องทางให้ท่านส่งบทความมาให้
จพสท. พิ จ ารณาเพื่ อ ตี พิ ม พ์ เป็ น ช่ อ งทางในการส่ ง บทความใน
วารสารฉบั บ ล่ า สุ ด เข้ า ไปใน mailbox ท่ า น หรื อ ให้ ท่ า นมี สิ ท ธิ์
download บทความไปใช้ เพื่อการศึกษา หรือการบรรยายทางวิชา
การได้ และเป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างสมาชิกกับ จพสท.
หรือกับแพทยสมาคมฯ ต่อไป เรากำลังคิดอยู่ว่า อีกหน่อย เด็ก
ชั้นประถม 1 หรือ มัธยม 1 คงจะใช้ tablet computer เข้ามาดู
บทความใน จพสท. ได้ครับ เราชาวไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อ
รับมือกับการเป็นประเทศที่ไร้พรมแดนในปี พ.ศ.2558
เดี๋ยวเดียวก็มาถึงเดือนเมษายนอีกแล้ว สงกรานต์ปีนี้ ถือ
เป็นวันปีใหม่ไทยครับ ขอให้ทุกท่านประสบความร่มเย็น ความสุข
จากการทำงานครับ ส่วนท่านที่มีครอบครัว ก็ขอให้อยู่ด้วยกันด้วย
ความอบอุ่น ไม่ใช่ร้อนจัดตามอุณหภูมินะครับ

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

“สารประธานฝ่ายจรรยาแพทย์”
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
e-mail: ronnachaikong@gmail.com

ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับการถกเถียง เรื่องกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ เ สี ย หายจากการรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ค่ อ นข้ า งถี่ แพทยสมาคมฯ ได้ ใ ห้ ค วามสนใจและติ ด ตามเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด
เพราะเป็ น หน้ า ที่ ที่ ส ำคั ญ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารจะร่ ว มกั น
ทำงาน เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกแพทยสมาคมฯ ในการร่วม
เสนอทางออกที่ ดี ที่ สุ ด แก่ ทุ ก ฝ่ า ยเร็ ว ๆ นี้ ทางสำนั ก งาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ซึ่งมี ศาสตราจารย์
ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ก็ ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม รั บ ฟั ง ความเห็ น ต่ อ ร่ า งกฎหมายที่
ประชาชนเข้าชื่อ 2 ฉบับ ว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุข ซึ่งมีตัวแทนหลายฝ่ายรวมทั้งตัวแทนของ
แพทยสมาคมฯ ก็ได้ ร่วมออกความคิดเห็น โดยความเห็น
ที่เสนอจะพบว่า มีจุดยืนที่ต่างขั้วอย่างมาก ความเห็นหนึ่งที่น่า
สนใจ ก็คือ ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา
กล่าวว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ ทางแพทยสภาเห็นด้วยว่า
ทุกฝ่ายควรได้รับการดูแล ทั้งนี้เห็นว่า ควรนำร่างดังกล่าวมาทำ
ประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนก่อน เพื่อ
พิจารณาว่าร่าง พรบ. ดังกล่าว แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ควรนำไปสู่การปฏิบัติ จากการที่ส่วนตัวผมได้มีโอกาส
ทำงานร่วมกับท่าน ศ.ดร.คณิต ณ นคร ใน คอป. (คณะ
กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ) ท่านก็เคยออกความเห็นในทำนองนี้ว่า กฎหมาย
ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนในสังคม ควรมีการทำความ
เข้าใจของฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เน้นท่านการทำงานในด้าน
การรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับ
มาสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิด
ความยุติธรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งประเด็นการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ ท่านมองว่า เป็นเรื่องที่มีจรรยาแพทย์ในวิชาชีพ
คอยกำกับอยู่ ควรให้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์เฉพาะเรื่อง
ของผู้ป่วยกับผู้ให้การรักษา ซึ่งเป็นการให้การรักษาเพื่อบรรเทา
ความทุกข์ร้อนของผู้ป่วย
ซึ่งผมเอง มีความคิดว่า ในอดีตความสัมพันธ์ของคนไข้
กับหมอจะเป็นในลักษณะที่คนไข้ให้ความไว้วางใจในตัวหมอ
อย่างมาก บางคนเรียกว่าฝากผีฝากไข้เลยก็ว่าได้ ซึ่งตัวหมอ
โดยมากก็อยากจะให้การรักษาที่ดีที่สุดให้ เพราะจะได้มีโอกาส
ใช้ความรู้ความสามารถที่เล่าเรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
ซึ่งมิได้เป็นการให้บริการที่เหมือนกับหลายคนตั้งค่าเหมือนกับ
การซื้อขายสินค้าทั่วไป
ผมอยากจะเชิญชวนให้สมาชิกแพทยสมาคมฯ เรา ช่วย
กันยืนหยัดการทำงานบนจรรยาแพทย์ของเรา ลดซึ่งความรู้สึก
แบ่ ง ขั้ ว พู ด เรื่ อ งสิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย สิ ท ธิ ห มอ หั น กลั บ มาสร้ า ง
ความสัมพันธ์ดังเดิมที่เคยมี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน นำไปสู่
การมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ศรัทธากัน และอยากจะช่วยเหลือกัน
จะได้ไม่ต้องมาตั้งป้อมกัน ด้วยการร่างกฎหมายที่อาจนำไปสู่
การไม่เข้าใจระหว่างกัน



“ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์”
น.อ.(พ.)นพ.อิทธพร คณะเจริญ
Email : ittaporn@gmail.com
Twitter@DrIttaporn ; Facebook.com/ittaporn

สวัสดี สมาชิก ที่รักทุกท่าน
ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่สำคัญที่สุดในรอบปีมีข้อมูลสำคัญ
แจ้ ง ให้ ท่ า นทราบคื อ (1) รายนามกรรมการบริ ห ารแพทยสมาคมฯ วาระใหม่ (2) สรุปผลงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา
ทั้ ง หมด (3) กำหนดการเดิ น ทาง Post Congress Tour 

ประเทศตูนีเซีย ระหว่างวันที่ 25 ตค. – 1 พย.2555 สมาชิก
ที่สนใจรีบพิจารณาจองก่อนจะเต็มนะครับ (4) พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขฯ ซึ่งรอนำเข้าวาระ
หนึ่ ง ของสภาผู้ แ ทนราษฎร แพทยสมาคมฯ พยายามหา
ทางออกสำหรั บ กรณี ที่ ก ารรั ก ษาพยาบาลทางการแพทย์ นั้ น
ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วย โดยให้มี
การเยียวยาช่วยเหลือในด้านต่างๆ ผ่าน พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ม.41 (บัตรทอง 30 บาท) ที่ให้ขอรับเงิน
เยียวยาดังกล่าวได้ แต่จำนวนเงินนั้นยังต่ำเกินกว่าที่ควรจะ
เป็น ควรเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ป่วยให้เหมาะสมมากขึ้นเพื่อยุติ
การฟ้องร้อง และควรขยายไปยังอีก 2 กองทุนคือ กองทุน
ข้าราชการ และกองประกันสังคม ส่วนภาคเอกชนหรือการ
เสริมความงามนั้น ควรจะต้องออกกฎหมายเฉพาะที่ชัดเจน
ลงไปควบคุม แยกจากการบริการรักษาพยาบาลของภาครัฐ
โดยแพทยสมาคมฯ จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อเท็จจริง
ทางการแพทย์ ว่ า การรั ก ษาพยาบาลทุ ก อย่ า งมี ค วามเสี่ ย ง
เกิดขึ้นได้ ไม่ใช่จากแพทย์ พยาบาลเท่านั้น แต่หากเป็นจาก
ตั ว โรคเอง จากวั ย และสุ ข ภาพของคนไข้ จากระดั บ ของ
สถานพยาบาล ที่สำคัญต้องมาช่วยกันลดเหตุของความเจ็บ
ป่วย-ลดอุบัติเหตุ อาทิ ลดเหล้า-ลดบุหรี่ เช่น กิจกรรมที่
อาจารย์ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
โดยหวังว่าภาระงานของพวกเราจะลดลงในอนาคต (5) การ
ขอรายชื่อเพื่อแยกการประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกจากการ
ขายบริการ เหตุเพราะการรักษาพยาบาลเป็นการช่วยเหลือ
เยียวยาชีวิตมนุษย์แต่ไม่ใช่การบริการที่ซื้อขายด้วยเงินเช่นกับ
บริการอื่นๆ เมื่อไรถูกผลักให้ไปอยู่ในฐานเดียวกับบริการและ
สินค้าบริโภค ย่อมเกิดปัญหาและนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เกินจริงในที่สุด ขอให้สมาชิกช่วยลงชื่อส่งเอกสาร
มาที่แพทยสมาคมฯ ด้วยครับ (6) เรื่องการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เต็มรูปแบบในปี 2558 ณ วันนี้
วงการแพทย์เรายังไม่มีการเตรียมความพร้อมเท่าที่ควร ทั้ง
จำนวนบุคลากร ระบบการให้บริการ การเตรียมพร้อมด้าน
ภาษาในระดับของผู้ให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจต่อ AEC น้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้อยากให้
แพทย์ ทุ ก ท่ า นติ ด ตามข่ า วคราวความเคลื่ อ นไหวของ AEC
อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย ซึ่งความคืบหน้าอย่างไรจะนำเสนอ
ให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไปครับ
สุดท้ายเนื่องในเดือนเมษายน เดือนแห่งวันปีใหม่ไทย
และเป็นวันครอบครัว รวมถึงวันผู้สูงอายุด้วย แพทยสมาคมฯ
ก็ขอให้ทุกท่านเข้าสู่ปีใหม่ ด้วยความสุขกาย สุขใจ ประสบ
ความสำเร็จในสิง่ ทีค่ ดิ หวังทุกประการตลอดไป พบกันใหม่ฉบับ
หน้า...สวัสดีครับ
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ผลงาน
แพทยสมาคมฯ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
การบริหาร
กรรมการบริหารฯ และกรรมการที่ปรึกษา มีการประชุม
ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน ซึ่งกรรมการฯ ได้แต่งตั้งอนุกรรมการ
ต่างๆ จำนวน 15 คณะ เพื่อช่วยดำเนินการในขอบเขตความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังต่อไปนี้
1.1 คณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณาทุนต่างๆ 
1.2 คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 
1.3 คณะอนุกรรมการดำเนินการเกีย่ วกับทีด่ นิ สวัสดิการ
1.4 คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสัมพันธ์
1.5 คณะอนุ ก รรมการดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ทำ
วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์
1.6 คณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการผลักดัน พ.ร.บ.
ที่ เ กี่ ย วกั บ การประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ
สุ ข ภาพที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ ป่ ว ยจากการบริ ก ารด้ า นการ
แพทย์ แ ละสาธารณสุ ข โดยไม่ เ จตนา ไม่ ส ามารถฟ้ อ งเป็ น คดี
อาญาได้
1.7 คณะอนุ ก รรมการโครงการ “ครอบครั ว สุ ข ภาพ
ร่วมใจ เดิน – วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 7”
1.8 คณะอนุ ก รรมการจั ด การแข่ ง ขั น กอล์ ฟ การกุ ศ ล
แพทยสมาคมฯ
1.9 คณะอนุกรรมการจัดการประชุม WMA general
Assembly 2012
1.10 คณะอนุกรรมการ โครงการผลิตรายการโทรทัศน์
1.11 คณะอนุ ก รรมการจั ด ทำหนั ง สื อ ครบรอบ 90 ปี
แพทยสมาคมฯ
1.12 คณะทำงานติ ด ตามการพิ จ ารณาร่ า งพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
1.13 คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นแพทย์ ผู้
ประสบภัยน้ำท่วม
1.14 คณะอนุกรรมการจัดการประชุม ครบรอบ 90 ปี
แพทยสมาคมฯ
1.15 คณะทำงานจัดงานพระกฐินพระราชทาน

สำหรับแผนงานที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของแพทยสมาคมฯ มีดังนี้
1.1 ช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์ ให้
อยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณ
1.2 ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจรรยาแพทย์ในหมู่มวล
สมาชิก
1.3 ส่ ง เสริ ม การแพทยศาสตร์ ศึ ก ษา การวิ จั ย และ
การบริการทางการแพทย์
1.4 ส่งเสริมสวัสดิภาพของสมาชิก
1.5 ร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
ของรั ฐ และเอกชนในการพั ฒ นามาตรฐานการให้ ก ารรั ก ษา
พยาบาล และการสาธารณสุขของประชาชนทั้งประเทศให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานที่นานาอารยประเทศรับรอง
1.6 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข
แก่ ป ระชาชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถปฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก ต้ อ ง
ทั้งด้านการป้องกันและการรักษาโรค
1.7 ร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ในต่างประเทศใน
การรักษาระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพอนามัยของประชากร
โลก
สำหรับวาระของนายกแพทยสมาคมฯ สมัยนี้ มีกิจกรรม
ที่เพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี้
1. เพิ่มเครือข่ายของแพทยสมาคมฯ โดยตั้งตัวแทนเขต
18 เขต
2. ผลักดัน พ.ร.บ.ความรับผิด และวิธีพิจารณาความ
อาญาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ
3. โครงการอบรมความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยงสำหรับ
แพทย์ (ปี ล ะ 2 ครั้ ง ) ซึ่ ง กำลั ง ดำเนิ น การโดยประธานฝ่ า ย
แพทยศาสตร์ศึกษา 
4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility [CSR])

1. แผนงานผดุงเกียรติวิชาชีพและเสริมสร้างจริยธรรม

1.1 จัดตั้งโครงการสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อให้คำปรึกษา
และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่มีปัญหาทางกฎหมาย หรือถูก
ฟ้ อ งร้ อ งอั น เนื่ อ งมาจากการประกอบวิ ช าชี พ แพทย์ ต ลอด 24
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ชั่วโมง ได้กำหนดผู้รับเรื่องร้องเรียนประจำอยู่ที่แพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ ทำให้สมาชิกสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาที่มี
ปัญหา และได้จัดหาทีมทนายความประจำในราคามิตรภาพ เมื่อ
สมาชิกถูกฟ้องร้องและต้องใช้ทนาย
1.2 สร้างสื่อสัมพันธ์ถึงสมาชิกให้มากขึ้น เพื่อหวังให้
สมาชิกได้รู้ข่าวของแพทยสมาคมฯ เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม
กฎระเบี ย บตลอดจนข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ในการประกอบวิ ช าชี พ
แพทย์ที่สมาชิกควรรู้ผ่านทางเอกสารต่างๆ ดังนี้
• วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ ออกทุกเดือน
• จดหมายข่าวแพทยสมาคมฯ ทุกเดือน 
1.3 โครงการป้องกันความเสี่ยงในวิชาชีพ
ดำเนินการผลักดันพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของบุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย
จากการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยไม่เจตนา ไม่
สามารถฟ้ อ งเป็ น คดี อ าญาได้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
1.4 โครงการแนะแนวชีวิตแพทย์
ดำเนินโครงการแนะแนวชีวิตในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมแก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 และแพทย์ประจำบ้านของคณะ
แพทย์ต่างๆ ก่อนจะออกไปประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นประจำ
ทุกปี ปีละ 10-14 สถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟ
เซอร์ เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา
1.5 โครงการเยี่ยมเยือนเพื่อนสมาชิกแพทย์
ได้จัดกรรมการเดินทางไปเยี่ยมเยือนสมาชิกแพทย์ในต่าง
จังหวัดเป็นครั้งคราว
1.6 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมวิชาชีพ
บรรยายความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมให้เพื่อนแพทย์ทั้งในโรง
พยาบาลรัฐและเอกชน

2. แผนงานส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการ
วิจัยทางการแพทย์

2.1 งานจัดทำ “จพสท”
จั ด พิ ม พ์ ว ารสารจดหมายเหตุ ท างแพทย์ (จพสท.)
วารสารทางวิชาการของแพทยสมาคมฯ ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน
และเป็ น วารสารทางการแพทย์ เ ล่ ม เดี ย วของประเทศที่ อ ยู่ ใ น
INDEX MEDICUS ปัจจุบันนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
หลายประการทั้ ง จากกรรมการผู้ จั ด การ และบรรณาธิ ก าร
วารสารออกตรงเวลา และเพื่อนแพทย์สามารถส่งผลงานตีพิมพ์
ได้เร็วขึ้น
จัดพิมพ์บทความทางด้านจริยธรรมในวารสารจดหมายเหตุ
ทางแพทย์ประจำทุกเดือน
2.2 งานสนับสนุนการทำวิจัยทางการแพทย์และจัดหา
ทุน
2.2.1 แพทยสมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ โดยการ



สนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ ของมู ล นิ ธิ ท าเคดา (Takeda Science
Foundation) ได้ ใ ห้ ทุ น สมาชิ ก แพทยสมาคมฯ ได้ มี โ อกาส
ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นครั้งละ 3 เดือน ปีละ 3 ทุน
และทุนไปศึกษาวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1-2 ปี จำนวน
1 ทุน พร้อมทั้งทุน 6 เดือน จำนวน 2 ทุน
ความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรนี้ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2509
โดยเริ่มมาตั้งแต่ให้ปีละ 2 ทุน จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 6 ทุน (ทุน
ไปศึกษาวิจัยเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2544) ขณะนี้มีผู้ได้รับทุนแล้วทั้งสิ้น
161 คน
2.2.2 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนการ
วิจัย โดยมีทุนวิจัยอยู่ 2 ทุน ดังนี้
• ทุนวิจัย “นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” 
ท่ า นอาจารย์ น ายแพทย์ ป ราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ 

ได้มอบทุนวิจัยให้แพทยสมาคมฯ เป็นจำนวน 1 ล้านบาทต่อปี
ในการสนับสนุนแพทย์ ที่มีโครงการวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่วงการแพทย์ เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และคิดค้น
แนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่ หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์
ใช้ทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยของประชาชนในชาติ
และเผยแพร่งานวิจัยให้รู้จักในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีผู้ได้รับ
ทุนไปแล้ว จำนวน 42 ราย ใน 45 โครงการ
• ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ ปีละ 1 ทุน ให้ผู้ทำวิจัย
ปั ญ หาสาธารณสุ ข พื้ น ฐาน หรื อ งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาวิ ธี ก าร
ให้บริการทางสาธารณสุข
2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ที่เสียสละดูแลสุขภาพ
อนามั ย ความเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยของประชาชนด้ ว ยความรู้ ค วาม
สามารถและเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอย่างดีเยี่ยม โดยการมอบ
รางวัลให้ 2 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล
• รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ เป็นรางวัล
สำหรับแพทย์ผู้มีผลงานดีเด่น ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เป็น
ที่ยอมรับนับถือของวงการแพทย์สมควรยกย่องและมีผู้เสนอชื่อ
• รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ เป็นรางวัล
สำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล และมีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์
2.2.4 งานประชุมวิชาการทางการแพทย์
จั ด ประชุ ม วิ ช าการ ครบรอบ 90 ปี แพทยสมาคมฯ 

ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 27–29 กันยายน 2554 ณ อาคาร
เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย
ได้จัดการประชุมเรื่องบุหรี่ระดับนานาชาติซึ่งมีประเทศ
สมาชิกของ The Confederation of Medical Associations 

in Asia and Oceania (CMAAO) มาร่วมด้วยได้แก่ ญี่ปุ่น
มาเลเซีย พม่า ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี
ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม ไทย และมี “Sampran Decoration
เกิดขึ้น”
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3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

- จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเทศน์และการสอน
3.1 เป็นแกนนำหลักของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อ เยาวชน เรื่ อ ง “พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ เ พื่ อ นำไปสอนเยาวชนและ
สั ง คมไทยปลอดบุ ห รี่ ก่ อ ตั้ ง มาตั้ ง แต่ ปี 2548 ประกอบด้ ว ย ประชาชน” โดยพั น เอกนายแพทย์ พ งษ์ ศั ก ดิ์ ตั้ ง คณา เริ่ ม ที่
องค์กรวิชาชีพสุขภาพ 20 องค์กรโดยได้รับการสนับสนุนจาก จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
สสส. เป็นที่รู้จักและยอมรับในประสิทธิภาพทั้งในประเทศและ
- ได้จัดรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
ต่างประเทศทั่วโลก
โดยจัดวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2548 เป็นต้น
- แพทยสมาคมฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำ มา สำหรับปีนี้จะจัด ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553 ภาย
จัดตั้ง “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” โดยมี ใต้คำขวัญที่ว่า “หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาส ตลาดบุหรี่” สำหรับ
องค์กรวิชาชีพสุขภาพ 20 องค์กร ได้แก่เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ ปี นี้ มี บุ ค ลากรวิ ช าชี พ สุ ข ภาพ ตลอดจนเยาวชน ผู้ สู ง อายุ
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ใน ประมาณ 4,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างคับคั่ง
การควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลในการ
- จัดตั้งระบบและดำเนินการสร้างเครือข่ายคลินิกฟ้าใส
ควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพนักสาธารณสุขในการ ไร้ควัน (Smart Quit Clinic) ทั่วประเทศ เว็ปไซต์ www.
ควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ smartquitclinic.org และ www.thaitobaccocessation.org
เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมให้ข้อมูลข่าวสาร
ข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพ แก่บุคลากรวิชาชีพสุขภาพและผู้ที่สนใจ โดยได้จัดงานแถลงข่าว
หมออนามัยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพนัก เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553
จิตวิทยาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์
นอกจากนี้ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ยังได้ให้สัมภาษณ์
แผนจีนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ เพื่อออกอากาศทางวิทยุที่มีการกระจายเสียงไปทั่วประเทศอีก
แผนไทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ หลายสถานี และได้รับเชิญให้ไปออกรายการ “เยาวชนก้าวหน้า
แผนไทยประยุกต์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชี อย่างมีสุข” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ในหัวข้อ “สังคมไทย
พนักรังสีเทคนิคในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพ ปลอดบุหรี่สุขภาพดีถ้วนหน้า” 
นักเวชนิทัศน์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพ
- จั ด การประชุ ม ระดมสมองเพื่ อ กำหนดนโยบายและ
สั ต วแพทย์ ใ นการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ เครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ ทิศทางการบริการเลิกบุหรี่แห่งชาติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
เวชศาสตร์การกีฬาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ศูนย์บริการ ณ ห้องสัมมนา 4–6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เพื่อกำหนด
เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เครือข่ายวิชาชีพนักกำหนดอาหาร นโยบาย รูปแบบ และทิศทางการให้บริการเลิกบุหรี่ให้เป็นไปใน
เพื่ อ สั ง คมไทยปลอดบุ ห รี่ เครื อ ข่ า ยนั ก สั ง คมสงเคราะห์ ท าง ทิศทางเดียวกัน 
การแพทย์และเครือข่ายเว็บไซต์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เข้ามา
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่
เป็นสมาชิก ดำเนินการรณรงค์เรื่องการบริโภคยาสูบ มาตั้งแต่ 16–17 สิงหาคม 2553 เรื่อง “การรักษาโรคบุหรี่ในประเทศไทย
ปี 2548 เป็นต้นมา ทั้งนี้การสร้างภาคีองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น 
 (Thai Tobacco Cessation Workshop) ณ อาคาร
เพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ในการดำเนิ น งาน และเกิ ด ความก้ า วหน้ า เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จำนวน 68 คน
ที่ไม่หยุดยั้ง ซึ่งได้มีกิจกรรมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ โดยมี
- จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
แพทยสมาคมฯ เป็นแกนนำ 
ตำบลทั่วประเทศ (รพ.สต.) ระหว่างวันที่ 22–23 ตุลาคม 2553
- จัดโครงการเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาค จำนวน 150 คน
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- จัดโครงการ “พิธีมอบรางวัลศิลปินปลอดบุหรี่ ครั้งที่
- เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดการ 2” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มีศิลปิน ดารา ได้รับรางวัล
ประชุม “1 International Summit of Tobacco Control in ทั้งหมด 20 ท่าน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 400 ท่าน
Asia and Oceania Region” ระหว่างวันที่ 25–27 กุมภาพันธ์
- ทางเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
2553 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 ได้มีการจัดการอบรม “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลอด
ซึ่งทำให้เกิด Sampan’s Decoration ขึ้น
บุหรี่”  ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่
- จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารณ์ ครั้ ง ที่ 1/2553 เมื่ อ 24-25 มีนาคม 2554, ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลระยอง ระหว่างวันที่
วันที่ 6–8 พฤษภาคม 2553 เรื่อง “การรักษาโรคบุหรี่ในประเทศ 10-11 พฤษภาคม 2554 และครั้ ง ที่ 3 โรงพยาบาลราชบุ รี
ไทย (Thai Tobacco Cessation Workshop) ณ อาคาร ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2554 
เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 
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- ในประชุม 12th HA National Forum ในวันที่ 15-18 2010” ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เครือ ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จ.นครปฐม
ข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ได้เข้าร่วมเสนอผลงานในวันพฤหัสบดีที่ 17 เพื่ อ ร่ ว มกั น หาแนวทางลดการบริ โ ภคยาสู บ ในภู มิ ภ าคให้ มี
มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00-12.00 น. ในหัวข้อบริการเลิก ประสิทธิผลต่อไป โดยในครั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศสมาชิก
บุหรี่ไทยใส่ใจคุณภาพ และบริการเลิกบุหรี่ ไทย 
CMAAO เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 30 ท่าน จาก 13 ประเทศ
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 27 ของ
- จัดประชุมวิชาการของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ
สั ง คมไทยปลอดบุ ห รี่ และมอบรางวั ล โรงพยาบาลปลอดบุ ห รี่ ราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ระหว่ า งวั น ที่ 27
ดี เ ด่ น ประจำปี 2554 จำนวน 21 โรงพยาบาล เมื่ อ วั น ที่ 
 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องศรีราชา โรงแรมแอมบา
18 มี น าคม 2554 ณ ห้ อ งสยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร อาคาร สเดอร์ จอมเทียน พัทยา
- เมื่ อ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2553 ศ.พญ.สมศรี 

เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
- สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุม เผ่าสวัสดิ์ และผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ได้เข้ารับรางวัล
วิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 World No Tobacco Day Award 2010 จากองค์การอนามัย
ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ โลก มอบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็น
ความรู้ทางวิชาการด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้าน บุคคลที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการควบคุม
เวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ 
 การบริโภคยาสูบ อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ความคิ ด เห็ น ทางด้ า นรั ง สี ร ะหว่ า งนั ก รั ง สี เ ทคนิ ค นั ก รั ง สี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้
การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ตลอดจน รับพิจารณาจากองค์การอนามัยโลก สำหรับในแต่ละปี ประเทศ
ผู้สนใจด้านรังสีเทคนิค โดยได้เชิญ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ด้าน SEARO จะได้ไม่เกิน 6 คน สำหรับประเทศไทยในปีนี้ได้รับ
ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็น 3 คน อีกคนเป็นนักเขียนคอลัมน์สตรีกับบุหรี่มานานหลายปี
วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “รังสีเทคนิคเพื่อสังคมไทยปลอด ส่ ว น พล.ต.ต.หญิ ง จั น ทนา วิ ธ วาศิ ริ ได้ รั บ เหรี ย ญและ
ประกาศนี ย บั ต รจากองค์ ก ารอนามั ย โลก ประกาศเกี ย รติ คุ ณ
บุหรี่” ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 11.15–12.00 น.
- จัดรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม บุ ค คลที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานควบคุ ม
โดยจัดวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2548 เป็นต้น การบริ โ ภคยาสู บ ด้ ว ยดี ม าโดยตลอด ซึ่ ง ได้ รั บ พิ จ ารณาจาก
มา สำหรับปี 2552 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 ภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข
คำขวั ญ ที่ ว่ า “ลด–เลิ ก บุ ห รี่ เครื อ ข่ า ยไทย มาตรฐานโลก”
- เครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ สุ ข ภาพฯ และเครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ
สำหรับปี 2554 มีบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ตลอดจนเยาวชน 
 แพทย์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ
ผู้สูงอายุ ประมาณ 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่าง ครั้งที่ 9 เรื่อง “เพศกับบุหรี่: จุดเน้นการตลาดในผู้หญิง” วันที่
9-10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น
คับคั่ง
- จัดการประกวดร้องเพลงสร้างสรรค์ประเภทการขับ ถนนวิภาวดีรังสิต ในการนี้ ทั้ง 2 เครือข่ายได้มีการร่วมจัด
ร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 นิทรรศการ และนำเอกสารไปเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
- จัดอบรม เรื่อง “การรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย
พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่ 13.00–16.30 น. มีผู้ร่วมงานจากภาคี
เครือข่าย สื่อมวลชน และผู้เข้าประกวด ประมาณ 200 คน โดย Thai Tobacco Cessation Workshop” ระหว่างวันที่ 3-4
ผู้ชนะได้รับการบันทึกเสียงเพลงรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ มีนาคม 2554 ณ ห้องสัมมนา 4–5-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 

เผยแพร่ไปยังสถานีวิทยุ 7,000 กว่าสถานีทั่วประเทศ
๕๐ ปี 
3.2 จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ แพทย์ ใ นการควบคุ ม
- จัดอบรม เรื่อง “การรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย
การบริ โ ภคยาสู บ โดยได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก สสส. โดยมี Training of the Trainers” ระหว่างวันที่ 8–9 พฤศจิกายน 2554
คณะกรรมการ ประกอบด้วยแพทย์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 
 และ วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2554 และ วันที่ 11-12 พฤษภาคม
32 คน สำหรับโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนงบประมาณการทำ 2554 ณ ห้ อ งประชุ ม มู ล นิ ธิ ว ชิ ร เวชวิ ท ยาลั ย เฉลิ ม พระเกียรติ
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
วิจัย ทั้งสิ้นมากกว่า 50 โครงการ
- ในการประชุ ม สมาพั น ธ์ แ พทยสมาคมแห่ ง ภาคพื้ น
- ได้มีการเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรค
เอเชียและโอเชียนเนีย (CMAAO) ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5-7 ติดบุหรี่ (ฉบับภาษาไทย) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย
พฤศจิกายน 2552 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุม การแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาล การประชุมวิชาการต่างๆ และ
มติ ใ ห้ แ พทยสมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การ การลงเว็บไซต์ได้ดำเนินการแปลแนวทางเวชปฏิบัติฯ เป็นภาษา
ประชุม “1st International Summit on Tobacco Control อั ง กฤษ ทางองค์ ก ารอนามั ย โลก ประจำประเทศไทย โดย
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นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล ได้ส่งต่อไปให้กับ South East Asia ทั้งสิ้น 33 คน 
Regional Office (SEARO) เพื่อจะได้ส่งต่อไปยังประเทศต่างๆ
- เครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ แพทย์ ฯ มี แ ผนจะจั ด การอบรม
11 ประเทศในภู มิ ภ าค เพื่ อ นำไปเป็ น ตั ว อย่ า งในการจั ด ทำ ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในงานประชุมวิชาการ
แนวทางเวชปฏิบัติของประเทศต่างๆ เหล่านั้น
ครบรอบ 90 ปี แพทยสมาคมฯ ในวันที่ 28-29 กันยายน 2554
- การประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี     
สำหรับการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2552
3.3 งานวิเทศสัมพันธ์
ในวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยได้เชิญผู้แทนจากสมาคม 

- ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแพทยสมาคมแห่ ง
ราชวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เคยร่วมกันดำเนินการจัด ประเทศไทยฯ และแพทยสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทำแนวทางเวชปฏิบัติฯดังกล่าว รวม 34 องค์กร ซึ่งข้อสรุปจาก สืบเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2527 โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ในการ
การประชุมในครั้งนี้ จะได้นำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแนวทาง ศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน
เวชปฏิบัติฯ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป
- เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ 57 th Myanmar Medical
- ในวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2554 มีการลงนาม Conference ของ Myanmar Medical Association ระหว่าง
บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ พั ฒ นา วันที่ 19-25 มกราคม 2554 ณ โรงแรม Trader Hotel 
ศักยภาพ และคุณภาพของโรงพยาบาลในการดำเนินงานควบคุม
- ได้ ส่ ง ผู้ แ ทนไปเข้ า ร่ ว มอบรม CMAAO Ad-hoc
การบริโภคยาสูบระหว่างนพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการ Committee Meeting หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “Task Shifting and
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กับ Strategy for continuous Development of Medical
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการ Practice” ระหว่ า งวั น ที่ 2-4 มี น าคม 2554 ณ Japan 

ควบคุมการบริโภคยาสูบ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ Medical Association Office และโรงแรม Imperial Hotel 

ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2554 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ
- ได้ รั บ เชิ ญ เข้ า ร่ ว ม Singapore Medical
การ เรื่ อ ง “การรั ก ษาโรคติ ด บุ ห รี่ ใ นประเทศไทย” ขึ้ น ณ 
 Association 52st Anniversary Dinner 2011 และ Finance
ห้องประชุมเยียน โพธิสุวรรณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Committee Meeting (MASEAN) ของ Singapore Medical
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Association วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม Grand
ในเขตภูมิภาคเป็นครั้งแรก เป้าหมายเป็นบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ Hyatt Singapore Hotel 
- ได้รับเชิญจาก Australian Medical Association
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมประชุม “AMA 2011 National Conference ระหว่าง
จำนวน 130 คน
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม The Hilton Hotel 

การ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ณ เมือง Brisbane ประเทศ ออสเตรเลีย 
- ได้ ส่ ง ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม 14th Mid-Term
อย่างบูรณาการ” ครั้งที่ 1/2554 ขึ้น ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร
ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศ MASEAN Council Meeting ของ Medical Associations
ไทยฯ ซึ่ ง เป็ น โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั น ระหว่ า ง 
 South East Asia Nation ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2554
แผนงานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ณ โรงแรม Savoy Homann เมื อ ง Bandung ประเทศ
กับแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เป้าหมายเป็นผู้นำและ อินโดนีเซีย
- ได้รับเชิญจาก American Medical Association
สื่อมวลชนของศาสนาอิสลาม จำนวน 300 คน
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-12.00 น. 
 เข้าร่วมประชุม “American Medical Association Annual
มีการประชุมคณะทำงานร่างแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการรักษา Meeting” ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม
โรคติดบุหรี่ ในประเทศไทย พ.ศ.2554 ฉบับ Management Hyatt Regency ณ เมือง Chicago รัฐ Illinois ประเทศ
Guideline ณ ห้องประชุมสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ชั้น 6 สหรัฐอเมริกา 
- ได้รับเชิญจาก World Medical Association ไปเข้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร (อาคาร 10 ชั้น)
สถาบั น บำราศนราดู ร อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี โดยมี ร องอธิ บ ดี ร่วมอบรม “World Health Professions Alliance Regional
กรมควบคุมโรค นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นประธานคณะทำงานนี้ Workshop on counterfeit Medical Products” ระหว่างวันที่ 

- วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2554 จัดการประชุมระดม 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม Howard
สมองเพื่อวางแผนงาน ปีงบประมาณต่อไป (สสส.) ณ โรงแรม International House เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 
วั ง รี รี ส อร์ ท อ.เมื อ ง จ.นครนายก มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
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- ได้รับเชิญจาก World Medical Association ไป ตุลาคม 2555
- แพทยสมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ ได้ รั บ เชิ ญ จาก
บรรยาย เรื่อง “The Ethics of Placebo Control in Clinical
Trials” ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย แพทยสมาคมแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ไปเข้ า ร่ ว มประชุ ม
Federal University เมือง Sao Paulo ประเทศบราซิล 
“Medical Science Conference of the Chinese Medical
- ได้รับเชิญจาก Chinese Medical Association ไป Association 2012” ระหว่ า งวั น ที่ 6-9 มกราคม 2555 

ดูงาน และเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างแพทยสมาคมแห่งประเทศ ณ โรงแรม Capital Hotel กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ไทย กับแพทยสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประชาชนจีน 
และ ไปดูงานสาธารณสุขมูลฐาน ณ มณฑลฮูหน่าน ประเทศ
- แพทยสมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ ได้ รั บ เชิ ญ จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2554
Myanmar Medical Association เข้ า ร่ ว มประชุ ม “58th
- ได้ ส่ ง ผู้ แ ทนไปเข้ า ร่ ว มประชุ ม 27th CMAAO Myanmar Medical Association” ระหว่ า งวั น ที่ 17–19
General Assembly and 47th Council Meeting ของ มกราคม 2555 ณ สำนักงาน Myanmar Medical Association
Confederation of Medical Association in Asia and เมือง Yangon ประเทศ Myanmar  
Oceania ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงไทเป
ประเทศไต้หวัน
4. งานดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินของแพทยสมาคมฯ
- ได้ ส่ ง ผู้ แ ทนไปเข้ า ร่ ว มอบรมและเป็ น วิ ท ยากรกั บ
แพทยสมาคมฯ ได้ ด ำเนิ น การดู แ ลที่ ดิ น สวั ส ดิ ก ารแก่
World Medical Association เรื่อง “Caring Physicians of สมาชิกในบริเวณบึงกุ่ม กับบริเวณคลองจั่น และบริเวณลาดพร้าว
World Leadership Course 2011, Singapore” ระหว่างวันที่ ซึ่งได้มีการริเริ่มมาในอดีต โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ดูแลให้ถูก
21-25 พฤศจิ ก ายน 2554 ณ Amphitheatre105 INSEAD ต้องตามระเบียบ รวมทั้งดำเนินการสละการถือครองที่ดินส่วนที่
Campus ณ ประเทศ สิงคโปร์
เป็นถนน เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ปัจจุบันมีที่ดินที่เป็นของ
- เข้ า ร่ ว มประชุ ม World Medical Association แพทยสมาคมฯ อยู่ จำนวน 67 แปลง
General Assembly เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ 2546 เป็นต้นมา
เนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกของ WMA ด้วย
5. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสมาชิกประชาชน
ปี 2546 ประชุมที่กรุงเฮลชิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ( 9–11
5.1 งานประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวเพื่อเพื่อนสมาชิก
ตุลาคม)
- จัดรายการสโมสรสุขภาพ เป็นรายการ TV. ร่วมกับ
ปี 2547 ประชุมที่กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ( 6–9 อสมท. ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท. ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์
ตุลาคม)
เวลา 09.00-09.30 น. ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งจากผู้ชม
ปี 2548 ประชุมที่กรุง Santiago ประเทศชิลี (12–15 ทางบ้าน และผู้สนับสนุนรายการ
ตุลาคม)
- สถานี โ ทรทั ศ น์ ช่ อ ง TV SHOP ร่ ว มกั บ บริ ษั ท 

ปี 2549 ประชุ ม ที่ เ มื อ ง Sun City ประเทศ South ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ คลินิก@โฮม ออก
Africa (10-15 ตุลาคม)
อากาศช่องเคเบิ้ลทีวี CTH และ IPM โดยมีรูปแบบรายการใน
ปี 2550 ประชุ ม ที่ เ มื อ ง Copenhagen ประเทศ ลักษณะ“ตอบปัญหาและแนะนำเกี่ยวกับความรู้และการแก้ไข
Denmark (3-6 ตุลาคม)
ปัญหาโรคต่างๆ” พร้อมทั้งนำเสนอเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์
ปี 2551 ประชุมที่เมืองกรุงโซล ประเทศเกาหลี (16-19 ต่อผู้ชมมากที่สุดรายการ “คลินิก@โฮม” ออกอากาศทุกวันจันทร์
ตุลาคม)
- วันพุธ - วันศุกร์ เวลา 17.00-17.45 น. ซึ่งรูปแบบรายการ
ปี 2552 ประชุมที่เมือง New Delhi ประเทศอินเดีย 
 ในเบรกที่ 2 เป็นช่วงที่ตอบปัญหาทางด้านสุขภาพ และโรคต่างๆ
ของผู้ชมที่ส่งคำถามมาร่วมกับทางรายการทาง E-Mail  
(14-17 ตุลาคม)
- รายการ Dr.On Line บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด
ปี 2553 ประชุมที่เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา
มหาชน ได้จัดทำโครงการ Dr.On Line สายด่วนสุขภาพขึ้น ใน
(13–16 ตุลาคม)
ปี 2554 ประชุมที่เมือง Montevideo ประเทศอุรุกวัย ชื่อ Dr.On Line ปรึกษาฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งจัดทำเป็น Call
center ศูนย์บริการสายด่วนสุขภาพ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์
(12–15 ตุลาคม)
โดยในปี 2552 แพทยสมาคมฯ ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ เวลา 08.00 – 21.00 น. นอกจากนี้ยังมีการบันทึกเทปโทรทัศน์
จั ด การประชุ ม แพทยสมาคมโลก ซึ่ ง ได้ เ สนอในการประชุ ม เพื่อออกอากาศในสถานีด้วย 
ที่ ป ระเทศเกาหลี ระหว่ า งวั น ที่ 16–9 ตุ ล าคม 2551 และ
ได้รับการอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพ ปี 2555 ระหว่างวันที่ 10–13

14 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ปี 2548 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองกุ้ยหลิน
5.2 งานปรับปรุงทำเนียบสมาชิกแพทย์
ปัจจุบันจากข้อมูล เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แพทย- ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ปี 2549 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ ประเทศบรูไน 
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีจำนวนสมาชิก ประเภทต่างๆ ดังนี้
ปี 2550 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองฮิโรชิมา
สมาชิกสามัญตลอดชีพ
จำนวน  24,569 ราย 
และเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ยุวสมาชิก
จำนวน   5,477 ราย
ปี 2551 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองกาฐมัณฑุ
5.3 งานปรั บ ปรุ ง Website ของแพทยสมาคมฯ ให้
โภครา ปาทัน และนากาโก๊ด ประเทศเนปาล
ทันสมัย และเป็นที่นิยม
ปี 2552 ไปศึ ก ษาสาธารณสุ ข มู ล ฐาน ณ ประเทศ
ปรับปรุงระบบ website จากเดิมโดยได้พัฒนาทั้งหมด
20 ระบบ ขึ้นใหม่ เพื่อรับใช้สมาชิก แพทยสมาคมฯ และให้เป็น จอร์แดน
ประโยชน์แก่แพทย์ทั่วไปโดยได้ดำเนินการ เปลี่ยนชื่อ ให้จำง่าย
ปี 2553 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองปักกิ่ง –
ขึ้นจาก www.medassocthai.org เป็น www.mat.or.th และ ฮาร์บนิ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไปศึกษาสาธารณสุข
พัฒนาให้มีข่าวทางการแพทย์ขึ้นวันละ 2 รอบ ทุกวัน เป็น web มูลฐาน ณ ประเทศคาซัคสถาน
ทางการแพทย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตลอดจน
ปี 2554 ไปศึ ก ษาสาธารณสุ ข มู ล ฐาน ณ ประเทศ
บรรจุ electronic journal จดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.) ทุก ลัตเวีย – เอสโตรเนีย – ลิทัวเนีย
ฉบับ ที่สามารถดูค้นหาย้อนหลังได้ และ publish ลง pub med
5.5 ดำเนินการจัดงานพระกฐินพระราชทาน
โดยตรง และมีคอลัมน์ความรู้อื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ภาษาอังกฤษ
แพทยสมาคมฯ ได้ ด ำเนิ น การจั ด งานพระกฐิ น
ทางการแพทย์ กฎหมายกับการแพทย์ รวมถึงประกาศที่สำคัญ พระราชทาน ณ พระอารามหลวง วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
กฎระเบียบ กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของแพทยสมาคมฯ ไว้ด้วย ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อ
กัน จนในปัจจุบันมีสมาชิกเข้าใช้บริการเดือนละกว่า 1 หมื่นราย วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. การจัดงาน
และในอนาคตยังมีแผนการจะนำ guideline ทางการแพทย์ ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้เงินถวายวัด จำนวน 1,110,399
และ web board มาสร้างสีสันให้กับสมาชิกต่อไป โดยท่าน บาท และมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ถวายเจ้าอาวาสองค์ครอง จำนวน
สมาชิกแพทยสมาคมฯ สามารถเข้าไปชม Website ได้ ขณะนี้ 5,000 บาท, ถวายพระคู่ ส วด จำนวน 4,000 บาท, ถวาย
มีข้อมูลของแพทยสมาคมฯ เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งสามารถเข้า พระอันดับ จำนวน 27,500 บาท, ถวายสามเณร จำนวน 7,500
ผ่านทาง www.mat.or.th นอกเหนือจากการนำข่าวสารต่างๆ, บาท, ให้ทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายงานการประชุ ม ประจำเดื อ น, รู ป กิ จ กรรมต่ า งๆ ของ จำนวน 15,000 บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,199,399 บาท
แพทยสมาคมฯ, รูปคณะกรรมการฯ และกิจกรรมอื่นๆ ใส่ไว้
5.6 งานบริการของสโมสรแพทย์
ใน Website แล้ว แพทย์ยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง Website
ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่สโมสรเพื่อความสะดวก
ของราชวิทยาลัยต่างๆ ได้จาก Website ของแพทยสมาคมฯ แก่สมาชิก พร้อมทั้งปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จำนวนทั้งหมด 

ด้วย
ในห้ อ งพั ก บริ เ วณ ชั้ น ที่ 12 อาคารเฉลิ ม พระบารมี ๕๐ ปี 

ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า และความสำเร็ จ ในการดำเนิ น งานของ
5.4 งานด้านสวัสดิการสมาชิก
ได้ จั ด ให้ ส มาชิ ก ไปศึ ก ษาสาธารณสุ ข มู ล ฐานประเทศ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปัจจุบัน
เพื่ อ นบ้ า นใกล้ เ คี ย งเป็ น ประจำทุ ก ปี พร้ อ มทั้ ง มี ก ารบรรยาย เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากคณะกรรมการบริ ห ารสมาคมทุ ก ยุ ค 

วิชาการด้วย ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
ทุ ก สมั ย ได้ ร่ ว มกั น เสี ย สละเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รของเรามา
ปี 2543 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองหลวงพระ- อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลา 90 ปี โดยมิได้
บาง ประเทศลาว
มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อผดุงศักดิ์ศรีและอำนวย
ปี 2544 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองเสียมเรียบ คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ม วลสมาชิ ก และแพทย์ ทุ ก ท่ า น ทั้ ง นี้
ประเทศกัมพูชา
เพื่ อ หวั ง ที่ จ ะให้ ว งการแพทย์ ไ ทย มี ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ เป็ น ที่
ปี 2545 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองลังกาวี ปรากฏขจรขยายไปทั่ ว ทั้ ง ภายในประเทศ และต่ า งประเทศ 

ประเทศมาเลเชีย
จึ ง ขอเชิ ญ ชวนแพทย์ ไ ทยทุ ก ท่ า น ได้ ร่ ว มกั น ดำเนิ น ตามรอย
ปี 2546 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองเชียงรุ้ง 
 พระยุคลบาท ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก องค์ พ ระบิ ด าของการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น
(สิบสองปันนา) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2547 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองร่างกุ้ง, 
 ของไทย เพื่ อ ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งสถาพรของแพทยสมาคม
หงสาวดี, พุกาม, มัณฑะเล และเฮโฮ (Inlay lake) ประเทศ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อความเป็นปึก
สหภาพเมียนมาร์
แผ่นมั่นคงของวงการแพทย์ไทยในภายหน้าสืบไป 
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การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2554
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 แพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทยฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุม
สยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย
โดยมี ส มาชิ ก เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง สิ้ น จำนวน 338 ท่ า น โดย
พลตำรวจโทนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์นายกแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งมีวาระที่สำคัญแจ้งให้
สมาชิกแพทยสมาคมฯ ได้รับทราบ คือ
ประธานกล่ า วขอขอบคุ ณ ท่ า นกรรมการแพทยสมาคมฯ
และสมาชิ ก แพทยสมาคมฯ ทุ ก ท่ า นที่ เ สี ย สละเวลาเข้ า ร่ ว มการ
ประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการและท่านอาจารย์
อาวุโสที่สนับสนุนงาน 2 ปีที่ผ่านมา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ไป
ด้วยดี  
สรุปผลการมอบทุนและรางวัลต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ
ประจำปี 2553 มีดังนี้

1. รางวัลสมเด็จพระวันรัต “ปุณณสิริ” ของแพทยสมาคมฯ

รางวัลนี้เริ่มให้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 โดยนายแพทย์วิรัช
มรรคดวงแก้ว บริจาคเงิน 24,000 บาท ใช้ดอกผลให้แก่ผู้ทำคุณ
ประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ อันนำชื่อเสียงมาสู่วงการ
แพทย์ ต่อมาศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ได้ส่งเงินซึ่ง
เหลือจากการใช้จ่ายในการฉลองครบรอบ 40 ปี ของ แพทยศาสตร์
บัณฑิตรุ่น 2472 เป็นเงิน 2,330 บาท มาสมทบด้วย รวมเป็นเงิน
ริเริ่มในการจัดตั้งทุน 26,330 บาท ปัจจุบันผู้ได้รับทุนจะได้รับโล่
เกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000 บาท จนบัดนี้มีผู้ได้รับรางวัลทุน
สมเด็จพระวันรัต มาแล้วทั้งสิ้น 35 ท่าน สำหรับปี 2554 นี้ รางวัล

สมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ จากการพิจารณาแล้วพบว่ามี
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 ท่านซึ่งทั้ง 2 ท่านมีผลงานดีเด่นกันคนละ
ด้ า น ผลการตั ด สิ น ออกมาคะแนนเท่ า กั น คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าควรสนับสนุนและยกย่องให้กำลังใจแพทย์ที่มี
ผลงานดีเด่นโดยมอบรางวัลให้ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่
ท่านที่ 1.ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์ธรี วัฒน์ กุลทนันทน์
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2493 จบแพทยศาสตร์บัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรผู้มี
ความรู้ ค วามชำนาญสาขาศั ล ยศาสตร์ อ อร์ โ ธปิ ดิ ค ส์ ท่ า นเป็ น
เลขาธิ ก ารสมาคมเวชศาสตร์ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย, เป็ น
บรรณาธิการวารสารสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็น
เวลารวม 17 ปี, ประธานอนุกรรมการฝ่ายแพทย์ของคณะกรรมการ
กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย, กรรมการฝ่ า ยแพทย์ ข อง
สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก (FISU) หน้าที่การงานสำคัญสุดท้าย
ในชี วิ ต ราชการของท่ า นคื อ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คติหรือข้อคิด ทำงานและดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์
ขยัน กตัญญูและยุติธรรม
ท่านที่ 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
ท่ า นเกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 7 มกราคม 2476 จบแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต
จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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แพทยศาสตร์ เมื่ อ พุ ท ธศั ก ราช 2503 และศึ ก ษาต่ อ แพทย์
เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ และโรคหัวใจเด็กที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้รับทุนองค์การอนามัยโลกให้ไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาเมื่อพุทธศักราช 2516 หลังจาก
สำเร็ จ การศึ ก ษาได้ เ ข้ า รั บ ราชการที่ ภ าควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มุ่งมั่นการทำงาน
ทั้งด้านการสอนการวิจัยและการบริหาร เป็นผู้ที่ทุ่มเทการทำงาน
ให้กับส่วนรวม อุทิศเวลาให้กับลูกศิษย์ และงานแพทยศาสตร์ศึกษา
มาตลอดชีวิต เน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิด เป็นผู้ที่ทำงาน
อย่ า งหนั ก ตลอดเวลา เป็ น กำลั ง สำคั ญ ของการก่ อ ตั้ ง คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และเป็ น ผู้ ที่ ยึ ด หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง ทำตัวเรียบง่าย มีชีวิตการกินอยู่อย่างสมถะ เป็น
ตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย์และผู้ร่วมงาน เป็นที่เคารพรักของบุคลากร
ทุกระดับที่ร่วมงาน

ต่ อ เฉพาะทาง, กรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลปั ต ตานี , หั ว หน้ า
กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
ผู้ป่วยใน, คณะกรรมการพัฒนาหน่วยไตเทียม, คณะกรรมการ
พัฒนาหอผู้ป่วยหนัก และคณะทำงานพัฒนาระบบยาโรงพยาบาล
ปัตตานี
ด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และความเชื่อมั่น
สร้างความเชื่อถือในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม ของบุคลาการ
ผู้ร่วมงานและผู้ป่วย มุ่งมั่นดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจมีจิตอาสา อดทน
เสียสละ อุทิศตน ให้เกียรติผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ เป็นที่กล่าวกัน
โดยทั่วไปของแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลปัตตานี ว่าถ้าจะ
มีใครในโรงพยาบาลปัตตานี ที่ดีกว่าฉัน ก็ต้องเป็นคุณหมอสุชาติ
ศุภธราธาร

3. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ

ทุ น นี้ เ ริ่ ม ให้ ม าตั้ ง แต่ พ.ศ. 2510 เริ่ ม แรกได้ รั บ ทุ น จาก
แพทย์หลายท่าน และบริษัท, ห้างร้าน เป็นทุน ซึ่งจนถึงปัจจุบัน
มีผู้ได้รับทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ ทั้งหมด 24 ราย สำหรับ
2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ
รางวัลนี้เริ่มให้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 เริ่มแรกเป็นเงินสด ผล ปี 2554 นี้ ไม่มีผู้สมัคร
จากทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี กับเงินที่เพิ่มเติมของ
หลวงป้อม มาลากุล รวม 2,000 บาท และศาสตราจารย์แพทย์ 4. ทุนวิจัย นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
หญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา สมทบเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท รวม
ทุนนี้เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาทเป็นเงิน 3,000 บาท และต่อมาได้มีนายแพทย์ร่วมบริจาคด้วยอีก ทองโอสถ กรรมการที่ปรึกษาของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
หลายท่าน ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลสำหรับแพทย์ที่มีผลงาน มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนงานวิจัยของแพทยสมาคมฯ โดยมอบให้
ดีเด่นในชนบท ทั้งหมด 34 ราย เพื่อเป็นรางวัลในฐานะแพทย์ผู้มี ปีละ 1 ล้านบาท เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้ และคิดค้น
ผลงานดีเด่นในชนบท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความ แนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่ หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์
รับผิดชอบในหน้าที่โดยสม่ำเสมอ สำหรับรางวัลแพทย์ดีเด่นของ ใช้ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
แพทยสมาคมฯ ในปี 2554 ได้แก่ นายแพทย์สุชาติ ศุภธราธาร
ชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปในระดับนานาชาติ
นายแพทย์ สุ ช าติ ศุ ภ ธราธาร ท่ า นเกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 10   ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แรกจนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ทุ น วิ จั ย นายแพทย์
มิ ถุ น ายน 2502 ภู มิ ล ำเนาเดิ ม จั ง หวั ด ยะลา จบแพทยศาสตร์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ จำนวน 38 โครงการ สำหรับปี 2554
บัณฑิต พ.ศ. 2527 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จบการ ผู้ได้รับทุนวิจัยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้แก่
ศึ ก ษาแพทย์ เ ฉพาะทางอายุ ร ศาสตร์ พ.ศ.2533 จากคณะ
1. รองศาสตราจารน์ น ายแพทย์ อ ภิ ช าติ อั ศ วมงคลกุ ล
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง ภาควิชาศัลย์ศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด โรงพยาบาล
หน้าที่ในปัจจุบัน เป็นนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขา ศิริราช โครงการ Heat Shock Proteins (HSPs) ในเนื้องอกกระดูก
อายุรกรรม) หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และหัวหน้ากลุ่มพัฒนา ชนิดกึ่งร้าย (benign aggressive tumor) และ chordoma 

ระบบบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลปัตตานี
เงินทุน 320,000 บาท 
ประวัติการทำงานที่สำคัญด้านการบริการการดูแลผู้ป่วย
2. นายแพทย์ระพินทร์ พิมลศานติ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คื อ พั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาของกลุ่ ม งาน ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศิริราช โครงการ
อายุ ร กรรม แบบสหสาขาวิ ช าการ รวมถึ ง การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย การตอบสนองของเซลล์เนื้องอกกระดูก ชนิด Chordoma ต่อ
หน่วยปฐมภูมิ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมองตีบ คาแฟอีนและความร้อน เงินทุน 300,000 บาท
อุดตัน, โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรควัณโรค พัฒนา
3. นายแพทย์ธนชัย พนาพุฒิ อายุรแพทย์โรคไต กลุ่ม
เครือข่าย รพช. และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อรองรับการส่งผู้ป่วย งานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น โครงการผลกระทบของค่า
กลับ ระบบส่งต่อ พัฒนาหน่วยไตเทียมตั้งแต่ปี 2545 สามารถ Kt/V ต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือด
ให้บริการฟอกเลือด เป็น 12 เตียง และล้างไตทางช่องท้อง พัฒนา ด้วยเครื่องไตเทียม 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เงินทุน 130,000 บาท
ระบบยาผู้ ป่ ว ย ช่ ว ยลดมู ล ค่ า การใช้ ย าปฎิ ชี ว นะ พั ฒ นาระบบ
4. นายแพทย์วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์
การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลร่วมกับเครือข่าย ในโรคติด คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล โครงการผลของการให้ ส าร
เชื้อในกระแสเลือด
อาหารไขมันอิมัลชั่นที่มีน้ำมันปลาเป็นส่วนประกอบในผู้ป่วยที่มี
ด้ า นบริ ห าร เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาที ม นำคุ ณ ภาพ ภาวะติดเชื้อรุนแรงและจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เงินทุน
โรงพยาบาลปั ต ตานี , เป็ น กรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เปลี่ ย น 250,000 บาท
สายงานโรงพยาบาลปัตตานี, กรรมการคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษา
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5. ทุนทาเคดา
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ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ
ทุ น นี้ เ ริ่ ม ให้ ม าตั้ ง แต่ พ.ศ. 2509 โดยนายแพทย์ ส งั ด 
 อย่างครบถ้วน ดังนี้
เปล่งวานิช เป็นผู้ติดต่อกับทางมูลนิธิทาเคดา ที่มอบให้แพทย1. ช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์ ให้อยู่
สมาคมฯ คัดเลือกสมาชิกของสมาคมฯ ไปศึกษาอบรมในสถาบัน ในกรอบแห่งจรรยาบรรณ
แพทย์ ในประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
2. ส่ ง เสริ ม สามั ค คี ธ รรมและจรรยาแพทย์ ใ นหมู่ ม วล
5.1 ทุ น ฝึ ก อบรมการวิ จั ย Young Research Fellow สมาชิก
Award (ทุน 1 ปี) ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนแล้ว
3. ส่ ง เสริ ม การแพทยศาสตร์ ศึ ก ษา การวิ จั ย และ
จำนวน 9 ราย สำหรับปี 2554 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่
การบริการทางการแพทย์
1. แพทย์หญิงวิรีนา คำพิทักษ์ แผนกวิสัญญี โรงพยาบาล
4. ส่งเสริมสวัสดิภาพของสมาชิก
มะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไปดูงานเรื่อง Clinical Practice
5. ร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
and Research Development of Experience in Ultrasound ของรัฐและเอกชนในการพัฒนามาตรฐานการให้การรักษาพยาบาล
guidance for Peripheral nerve block and Improvement in และการสาธารณสุ ข ของประชาชนทั้ ง ประเทศ ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ
Clinical Skill for Regional Anesthesia ที่ Department of มาตรฐานที่นานาอารยประเทศรับรอง
Anesthesia, Nagoya University Hospital
6. เผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
5.2 ทุ น ศึ ก ษาดู ง าน (6 เดื อ น) โดยเริ่ ม ให้ ใ นปี 2552 แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องทั้งด้าน
จำนวน 2 ทุน สำหรับปี 2554 มีผู้ได้รับทุน 2 ราย คือ
การป้องกันและการรักษาโรค
1. นายแพทย์ วิ ท วั ส ตั น ตรั ต นพงษ์ ศั ล ยศาสตร์ 

7. ร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ในต่างประเทศในการ
คณะแพทยศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ไปดู ง านเรื่ อ ง รักษาระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพอนามัยของประชากรโลก
Abdominal Aortic Aneurysm and Endovascular Treatment
และเพิ่มแนวทางการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
ที่ Graduate School of Medical and Dental Sciences,
1. ดำเนินการในเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
Kagoshima University
แพทย์และประชาชน (DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP) เพื่อลด
2. นายแพทย์ชำนาญ เอีย่ มศิรกิ ลุ มิตร กลุม่ งานศัลยกรรม การฟ้องร้องคดี
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ไปดูงานเรื่อง
2. เชื่อมความสัมพันธ์ ช่วยเหลือ สร้างขวัญและกำลังใจ
Trauma and Reconstructive Surgery, ที่ Department of ให้สมาชิก
Orthopaedics and reconstructive surgery, Toyama
3. สร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพ
5.3 ทุนศึกษาดูงาน (3 เดือน) ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
4. ประสานการทำงานร่ ว มกั น ระหว่ า งองค์ ก รวิ ช าชี พ
มีผู้ได้รับทุนแล้ว จำนวน 136 ราย สำหรับปี 2554 มี ผู้สมัครที่เข้า แพทย์
เกณฑ์ และผ่านการคัดเลือก 3 ราย ดังนี้คือ
5. ประสานการปฏิบตั งิ านร่วมกันในองค์กรวิชาชีพสุขภาพ
1. แพทย์หญิงวรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์ กุ ม ารเวชกรรม 
 สาขาต่างๆ
โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไปดูงานเรื่อง Early
6. รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากมวลสมาชิก
Stimulation of Children with Special Needs ที่   และประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา และแสวงหาแนวทางเพื่อ
Developmental Clinic, Pediatric Department, Nippon พัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน
Medical School
7. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด JUNIOR DOCTOR
2. แพทย์หญิงสุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์ อายุรศาสตร์ ALLIANCE
คณะแพทยศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ไปดู ง านเรื่ อ ง 

8. จัดให้มีวันของแพทย์ (DOCTOR’S DAY)
The Kidney Transplantation ที่ Kidney Centre, Faculty of
9. ขยายองค์กรแพทยสมาคมฯ ให้ลงถึงระดับเขต
Medicine, Toho University
10. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งแพทย์ ใ น
3. นายแพทย์ น พพล ทั ก ษอุ ด ม ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ 
 ภาครัฐ และภาคเอกชน (PUBLIC – PRIVATE PARTICIPATION)
โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ไปดูงานเรื่อง The Pediatric
11. ดำเนิ น การให้ แ พทยสมาคมฯ   เป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
Cardiac Surgery ที่ Department of Cardiovascular surgery, ประสานงานความร่วมมือของแพทย์ในยามวิกฤต
Okayama University 
12. รักษาระดับและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรทางการ
แพทย์ระดับภูมิภาค และระดับโลก
พิธี รับ–ส่ง ตำแหน่งนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
13. รักษาระดับ และเพิ่มพูนสถานะความมั่นคงทางการ
โดย พลตำรวจโทนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ (นายก เงินของแพทยสมาคมฯ
แพทยสมาคมฯ วาระปี 2553 – 2554) ได้มอบสร้อยตำแหน่งให้แก่
14. ดำเนินกิจกรรมภายใต้กำหนดทางจริยธรรม
นายกแพทยสมาคมฯคนใหม่ ได้แก่ นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส
(นายกแพทยสมาคมฯ วาระปี 2555 – 2556)
สามัคคี คือ พลัง รับฟัง คือ พัฒนา
นายแพทย์ วั น ชาติ ศุ ภ จั ตุ รั ส นายกแพทยสมาคมฯ ได้
PATIENT SAFETY HAPPY DOCTORS
แถลงนโยบายของคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ที่จะดำเนินการ
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“อุตสาหกรรมยาสูบ มุ่งทำลายสุขภาพ”
ทีมสุขภาพร่วมใจ เดินวิ่งขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 8
จัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้จัดรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ซึ่งกำหนดโดย
องค์การอนามัยโลก โดยจัดวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2548 เป็นต้นมา สำหรับปี 2555 นี้ เครือข่ายฯ จึงได้จัด
โครงการ “ทีมสุขภาพร่วมใจ เดินวิ่ง ขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 8” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “อุตสาหกรรมยาสูบ มุ่งทำลายสุขภาพ”
โดยให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งจัดให้มีการเดิน-วิ่ง เพื่อขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 8 ในวันอาทิตย์ที่ 27
พฤษภาคม 2555 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ
แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.
2.
3.
4.

ให้บุคลากรทางสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทวิชาชีพสุขภาพในการรณรงค์ขจัดภัยบุหรี่
สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มากขึ้น
ให้ประชาชนรับทราบคำขวัญขององค์การอนามัยโลกในปีนี้
ส่งเสริมให้สมาชิกของครอบครัวได้มีการออกกำลังกายเป็นทีม และมีกิจกรรมร่วมกันในด้านสุขภาพดีที่ไม่มีบุหรี่

ประเภทการแข่งขัน

1. มินิมาราธอน (10.5 กม.) ประเภทบุคคลทั่วไปและบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพ แบ่งเป็น ชาย–หญิง 7 กลุ่ม
2. วิ่ง 5 กม. ประเภทครอบครัว 2 คน แบ่งเป็น (พ่อ – ลูกชาย/พ่อ – ลูกสาว/แม่ – ลูกชาย/แม่ – ลูกสาว/
3. พี่น้อง–ชาย/พี่น้อง–หญิง/พี่น้อง–ชายหญิง/สามี-ภรรยา อายุรวมกันตั้งแต่ 70 ปี, 71-90 ปี, 91-110 ปี และมากกว่า 111 ปีขึ้น
ไป) และประเภทครอบครัว 3 คน แบ่งเป็น (พ่อ+แม่+ลูก, พ่อ+ลูก+ลูก, แม่+ลูก+ลูก, พ่อ+แม่+ลูก)
4. เดินเพื่อสุขภาพ 3 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)

ค่าสมัคร

มินิมาราธอน 10.5 กม./บุคคลทั่วไป
วิ่ง 5 กม. - ครอบครัว 2 คน (ทั่วไป)
- ครอบครัว 3 คน
เดิน 3 กม. - บุคคลทั่วไป
- ครอบครัว

จำนวน 200 บาท
จำนวน ครอบครัวละ 200 บาท
จำนวน ครอบครัวละ 200 บาท
จำนวน 100 บาท
จำนวน 100 บาท

สถานที่รับสมัคร

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (โทร. 02-3188170,
02-3144333) และ ตามงานวิ่งต่างๆ และสำนักงานเครือข่ายวิชาชีพต่างๆ

กำหนดวันรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้  -  06.00 น. ของวันแข่งขัน  
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Post Congress Tour
กำหนดการเดินทาง วันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2555
แพทยสมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน สัมผัสอารยธรรมคาร์เธทโบราณ ประเทศตูนีเซียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีป
แอฟริกาเหนือ ชมเมืองเก่าในยุคโรมัน ที่ถือได้ว่าสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ตั้งอยู่
ไม่ไกลจากทวีปยุโรป ชมความสวยงามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เที่ยวชมเมืองแสนโรแมนติกและโบราณสถานที่มีอยู่มากมาย เที่ยวเมือง
ซุส (Sousse) เมืองรีสอร์ทตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก เมืองเอล เจม (El Jem) ชมแอมฟิเธียเตอร์
โรมัน มรดกโลกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง กรุงตูนิส (Tunis) เมืองหลวงที่มีย่านเมืองเก่าเป็นมรดกโลก เมืองดุกกา (Dougga) ชมซากเมือง
โรมันมรดกโลกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา ลุยทะเลทรายซะฮารา ณ เมืองดุซ (Douz) ชมหมู่บ้านซิดิ บู ซาอิด (Sidi Bou
Said) หมู่บ้านสีขาวหน้าต่างสีฟ้างดงามแบบหมู่เกาะกรีก เมืองโบราณของชาวพูนิค...... กรีนทริป ฮอลิเดย์ มนต์เสน่ห์แห่งการเดินทาง
สำหรับท่าน
กำหนดการเดินทาง    ออกเดินทางวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2555
  25 ตค. กรุงเทพฯ
23.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาร์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
และอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

26 ตค. กรุงเทพฯ – ดูไบ - คาร์เธจ - เมืองซิดิ บูร์ ไซด์
01.05
04.55
09.00
12.55
บ่าย

น.
น.
น.
น.

19.00 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK 385
เดินทางถึง สนามบินเมืองเมืองดูไบ เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน
เดินทางต่อสู่ เมืองตูนิส ประเทศตูนีเซีย โดย สายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK747
ถึงสนามบินTunis Carthage เมืองตูนิส ประเทศตูนีเซีย หลังพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์เธจ (CARTHAGE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองใหญ่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคโรมัน
กระทั่งสงครามพิวนิก ทำให้คาร์เธจเริ่มเสื่อมถอยจนกระทั่งพ่ายแพ้ต่อฮันนิบาล และถึงแก่กาลสลายไปเมื่อถูกพวกอาหรับ
ยึดครองในปี ค.ศ.695 เมืองคาร์เธจได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1979 และได้มีการ
ระดมนักโบราณคดีจากหลายชาติมาช่วยบูรณะเมือง ครอบคลุมพื้นที่เมืองพิวนิกและเมืองโรมันโบราณ
ชม โรงอาบน้ำโรมันแอนโทนิน (ANTOININE THERMAL BATH) ซึ่งจัดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรโรมันซึ่งมีความยาว
ประมาณ 47 เมตรและความสูงประมาณ 15 เมตร จากนั้นชม ท่าเรือ PUNIC PORT ซึ่งเป็นท่าเรือที่สร้างขึ้นโดยชาวโรมัน
โบราณ จากนั้นนำชมเมืองซิดิ บูร์ ไซด์ (SIDI BOU SAID) ตั้งอยู่บนเนินเขาติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้รับสมญานามว่า
เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศตูนีเซีย 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Ramada Plaza ที่พักระดับมาตรฐานของเมือง
บริการอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

27 ตค. ตูนิส – เมืองไครูอาน - GREAT MOSQUE - สุเหร่า ซิดี ซาฮาบ - เมืองโทเซอร์
07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของที่พัก
เดินทางสู่ เมืองไครูอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1–1.5 ช.ม.) อดีตเมืองหลวงของมุสลิมมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 7 เนื่องจาก
ตั้งอยู่บนเส้นทางคาราวานที่สำคัญ กระทั่งยุคช่วงศตวรรษที่ 13 จึงย้ายเมืองหลวงไปที่ตูนิส ปัจจุบันเมืองเก่าไครูอาน ได้รับ
การยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และเป็นศูนย์กลางการค้างานฝีมือทอพรมขนสัตว์ที่สำคัญ นอกจากนี้เมือง
นี้ได้รับสมญานามว่า “CITY OF 50 MOSQUE” จัดได้ว่าเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาในแถบแอฟริกาเหนือ ชม สุเหร่าใหญ่
(GREAT MOSQUE) หรือที่รู้จักว่า “สุเหร่าซิดี อักบาร์” (MOSQUE OF SIDI OKBA) ตั้งชื่อตามผู้สร้างคือ AKBAR IBN
NAFFI สุเหร่าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 671 พร้อมกับการสร้างเมืองใหม่ในเวลานั้น โดยใช้หินจากวิหารของโรมัน และโบสถ์
ไบเซนไทน์ ทำให้สุเหร่ามีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโรมัน ฟินิกซ์ และอารบิก ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดในทวีป
แอฟริกาเหนือ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอิสลาม ชมสุเหร่า ซิดี ซาฮาบ หรือสุเหร่าเบอร์เบอร์ (MOSQUE OF THE
BARBER) เป็นที่ฝังศพของ อาบู ซัมมา เอล บาลาวี (ABOU XAMMAA EL BALAOUI) ผู้ติดตาม นบีโมฮัมหมัด ศาสดา
ของศาสนาอิสลาม ซึ่งถูกสังหารในสงครามนอกเมืองไครูอาน 
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12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ. La Kasbah Kairouan 
เดินทางสู่เมืองโทเซอร์ (TOZEUR) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองโอเอซิสกลางทะเลทรายซาฮาร่า ที่แห้งแล้งแต่
มีต้นปาล์มให้ร่มเงาและมีอินทผาลัมที่ดีที่สุดในตูนีเซียในอดีตเมืองโทเซอร์จัดได้ว่าเป็นเมืองโอเอซิสขนาดใหญ่ เป็นที่พักของ
เหล่ากองคาราวานที่ต้องการค้าขายสินค้ากับพ่อค้าแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในแถบแอฟริกาเหนือ ดังนั้นโทเซอร์จึง
ถือเป็นจุดเชื่อมการค้าขายของพ่อค้าทะเลทราย นำชมพิพิธภัณฑ์ DAR CHERAIT ที่จัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และความ
เป็นอยู่ของชาวตูนิสในอดีต
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Palm Beach Palace Tozeur
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

28 ตค. เมืองโทเซอร์ - ชมโอเอซิส - เมืองดูซ (Douz)
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของที่พัก
เดินทางโดยรถจิ๊บ (4W) ชม โอเอซิส ที่มีชื่อเสียงของ ซึ่งประกอบด้วย เชบิก้า (Chebika), ทาเมอร์ซ่า (Tamerza), และ
ไมดัส (Midas) โอเอซิส ทั้งสามตั้งอยู่ในพื้นที่อันสวยงามเคยใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพอีกด้วย เชบิก้าเป็นโอเอซีสที่มีความ
งดงาม ชมต้นอินทผาลัม ลำธาร และน้ำตก ความงดงามของธรรมชาติ 
***ข้อแนะนำในการเที่ยวโอเอซิส*** สวมใส่รองเท้าที่สวมสบายและพื้นไม่ลื่น (สุภาพสตรีไม่ควรสวมรองเท้าส้นสูง) นำท่าน
สู่ทาเมอร์ซ่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความงดงาม อดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศส (Francois Mitterrand) เคยมาเยือนและ
หลงใหลกับบรรยากาศของโอเอซีสแห่งนี้ นำท่านสู่ไมดัส เป็นโอเอซิสที่ตั้งอยู่บนที่สูง มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงและลำธาร
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ. The Golf of Oasis Tozeur 
นำท่านสู่ เมืองดูซ (Douz) โดยรถโค้ช (เดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ได้สมญานามว่าเป็น “ประตูสู่ทะเลทรายซาฮารา” เป็น
ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสทัศนียภาพ ทะเลเกลือ (CHOLLELJERID SALT LAKE) 
นำเข้าสู่ที่พัก Hotel Sahara Douz
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

29 ตค. เมืองแมทมาธาร์ - บ้านหลุม - เมืองแอล เจม - โคลอสเซี่ยม - เมืองฮัมมาเมท
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
เดินทางสู่ เมืองแมทมาธาร์ (MATMATA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมบ้านหลุม (TROGLODTE HOUSE) เป็น
บ้านเรือนของผู้คนที่สร้างบ้านลงใต้ดินและอยู่อาศัยกันใต้ดิน จากนั้นเชิญท่านถ่ายรูป ณ. โรงแรม SIDI DRISS สถานที่ถ่าย
ทำภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ STAR WAR ภาค 1
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ.Hotel Golden Tulip Sfax
สู่เมืองแอล เจม (EL JEM) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองโบราณของกษัตริย์ THYSRUS สร้างประมาณ ค.ศ.
117 – 138 สมัยอาณาจักรโรมัน เนื่องด้วยการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของกษัตริย์ THYSRUS ในการปลูกต้นมะกอกและ
ผลิตน้ำมันส่งออกค้าขายกับกรุงโรม ทำให้อาณาจักรเรืองอำนาจอย่างรวดเร็ว จากนั้นปัญหาการเมืองภายในทำให้
อาณาจักรเริ่มเสื่อมอำนาจและสูญสิ้นไป
ชม อาทิ โคลอสเซี่ยม หรือโรงละครโรมัน (AMPHITHEATRE OF EL JEM) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น
มรดกโลกในปี 1979 โรงละครแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 230 โดยกษัตริย์ GORDIEN I เป็นโคลอสเซี่ยมที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 3 ในอาณาจักรโรมัน และถือเป็นโคลอสเซี่ยมที่มีชื่อเสียงและสำคัญที่สุดในแอฟริกา สมควรแก่เวลา เดินทางสู่เมือง
ฮัมมาเมท (HAMMAMET) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองชายทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มี
ชายหาดสวยที่สุด นำเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Le Royal Hammamet
บริการอาหารค่ำ ณ Hotel The Russelior จากนั้นนำท่านกลับที่พักเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

30 ตค. ยัสมินฮัมมาเมท - ป้อมปราการเมืองฮามาเมท - เมืองนาเบิล - เมืองตูนิส
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
ชมเขตเมืองใหม่ ยัสมินฮัมมาเมท (Yasmine Hammamet) อยู่ทางใต้ลงไปจากเมืองเก่าราว 10 กิโลเมตร เป็นสถานที่
แสดงศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายของตูนีเซีย ทั้งระบำรำฟ้อนของพวกเบอร์เบอร์ 
ชม ป้อมปราการเมืองฮามาเมท (ชมทัศนียภาพภายนอก) และความงดงามของชายหาด
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ Hotel Villamar 
เดินทางสู่เมืองตูนิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ช.ม.) แวะเมืองนาเบิล (NABEUL) เมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก
สไตล์ตูนีเซียที่สวยงาม ซึ่งทำแบบแฮนด์เมดทุกขั้นตอน นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Ramada Plaza 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
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31 ตค. เมืองตูนิส - พิพิธภัณฑ์บาร์โด - กรุงเทพฯ
07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
ชม พิพิธภัณฑ์บาร์โด (BARDO MUSEUM) สถานที่รวบรวมร่องรอยในอดีตทั้งหมดของตูนีเซีย ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวังเก่า
ของเจ้าผู้ครองตูนิสในยุคฮุสเซ็น (ศตวรรษที่ 18–19) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงโมเสกที่ดี
ที่สุดสมบูรณ์ที่สุด และสวยที่สุดในโลก 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK748
เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน

14.30 น.
22.55 น.

1 พย. ดูไบ – กรุงเทพฯ
03.15 น.
12.05 น.

ออกเดินทางต่อโดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK384
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

• ราคาผู้ใหญ่พักคู่ (ต่อท่าน)
• ราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว (ต่อท่าน)
• ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)

79,500 บาท
89,000 บาท
68,900 บาท

อัตรานี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (Economy Class) พร้อมคณะ โดย EMIRATES 
ค่า Tax + Fuel Charged + Insurance 
ค่าพาหนะนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
โรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลตามที่ระบุในกรมธรรม์
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ 1ใบน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัมและกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศตูนีเซีย

• หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ (ตามรายการฯ) ถึงประเทศไทย
• จดหมายรับรองการทำงาน
• รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
• ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 20 วัน (ไม่สามารถดึงพาสปอร์ต กรณีอยู่ระหว่างการพิจารณาวีซ่า เนื่องจากพาสปอร์ตจะ
ถูกส่งไปทำวีซ่า ณ สถานทูตตูนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย) 
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THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION, INC.

63rd WMA GENERAL ASSEMBLY and 192nd / 193rd Council Session, Bangkok, 2012
Centara Grand Hotel Bangkok, Thailand
10 - 13 October 2012

PROVISIONAL SCHEDULE
TUESDAY, 9 OCTOBER 2012
- Premeetings of the Executive Committee and workgroups
WEDNESDAY, 10 OCTOBER 2012
8:00 am - 4:00 pm
Registration – Centara Grand Hotel
9:00 am - 9:15 am
Preliminary Meeting of the 192nd Council Session
9:15 am - 10:45 am
Socio-Medical Affairs Committee
Coffee Break
10:45 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
Socio-Medical Affairs Committee (continuation)
12:00 pm - 12:30 pm
Finance and Planning Committee
12:30 pm - 2:00 pm
Lunch Break
2:00 pm - 3:30 pm
Finance and Planning Committee (continuation)
3:30 pm - 3:45 pm
Tea Break
Medical Ethics Committee
3:45 pm - 5:15 pm
5:15 pm - 5:30 pm
Credentials Committee
6:30 pm - 8:00 pm
Welcome Reception Centara Grand Hotel offered by the Governor of Bangkok Metropolitan
Administration (Centara Grand Hotel)
THURSDAY, 11 OCTOBER 2012
8:00 am - 4:00 pm
Registration – Centara Grand Hotel
8:00 am - 9:00 am
Associate Members Meeting
9:00 am - 5:00 pm
Scientific Session: “Megacity-Megahealth?” (สมาชิกแพทยสมาคมฯ เข้าร่วมฟังการประชุมด้วย)
2:00 pm - 6:00 pm
Half-day City Tour for Associate Members, Observers and Accompanying Persons only, offered
by the Medical Association of Thailand
FRIDAY,
8:00
10:30
11:00
12:30
2:00

12 OCTOBER 2012
am - 10:30 am
am - 10:45 am
am - 12:30 pm
pm - 02:00 pm
pm - 10:00 pm

Main Meeting of the 192nd Council Session
Coffee Break
Assembly Ceremonial Session
Lunch Break
Half-day Tour for all participants and Accompanying Persons and Banquet Dinner offered by
the Medical Association of Thailand (Place to be confirm)

SATURDAY, 13 OCTOBER 2012
9:00 am - 10:30 am
Plenary Session of the Assembly
10:30 am - 11:00 am
Coffee Break
11:00 am - 12:30 pm
Plenary Session of the Assembly (continuation)
Lunch Break
12:30 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:30 pm
Plenary Session of the Assembly (continuation)
3:30 pm - 3:45 pm
Tea Break
3:45 pm - 5:30 pm
193rd Council Session
7:30 pm - 10:30 pm
Cocktails and Assembly Dinner for all participants and accompanying persons, offered by the
World Medical Association
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ใบแจ้งความจำนง
การประชุมวิชาการประจำปี 2555 ครั้งที่ 56 ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2555
และ การประชุม Post Congress Tour ณ ประเทศตูนีเซีย
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2555
ชื่อ-สกุล (ไทย) ..................................................................................................................................................................... (ตัวบรรจง)
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ................................................................................................................................................................ (ตัวบรรจง)
อายุ ............ ปี สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ เลขที่ ........... ถนน ..................................... ตำบล/แขวง ...............................................
อำเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์ (บ้าน) .............................................. (มือถือ) ........................................................ โทรสาร ..................................................
E-mail address ...........................................................................................
เป็นสมาชิกแพทยสมาคมฯ เลขที่ ...........................................              ไม่ได้เป็นสมาชิก
(กรุณาทำเครื่องหมาย √ หน้าช่องที่ต้องการ)
1. มีความประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
1. ..................................................     เป็นแพทย์       ไม่ได้เป็นแพทย์  ค่าลงทะเบียน ............................... บาท
2. ..................................................     เป็นแพทย์       ไม่ได้เป็นแพทย์  ค่าลงทะเบียน ............................... บาท
****ผู้ติดตาม
1. ...........................................................................................
2 ...................................................................................
รวมค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตาม ..................................... บาท (......................................................................)

ค่าลงทะเบียนก่อน 1 กันยายน 2555
สมาชิก
ไม่ได้เป็นสมาชิก

ค่าลงทะเบียนหลัง 1 กันยายน 2555
1,000
1,000

สมาชิก
ไม่ได้เป็นสมาชิก

1,500
2,000

2. ขอบริจาคร่วมทำบุญสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกแพทยสมาคมฯ ที่ล่วงลับ เป็นเงิน ......................................................... บาท
(เชิญร่วมพิธีเช้าวันที่ ..................................................................... เวลา 06.30 น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบระหว่างการประชุม)
3. สมัครไปศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน ณ ประเทศตูนีเซีย ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2555
(โปรดกรอกชื่อ - สกุล ภาษาไทย - อังกฤษตัวบรรจง)
ราคาผู้ใหญ่พักคู่ (ต่อท่าน)
79,500 บาท 
ราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว (ต่อท่าน)
89,000 บาท
ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
68,900 บาท 
จำนวน .......................... คน รวม ........................................................ บาท (.........................................................................)

24 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
การชำระเงิน ดังนี้
    รายการที่ 1 ค่าลงทะเบียน
    รายการที่ 2 ค่าทำบุญสังฆทาน
    รายการที่ 3 ค่า Post Congress Tour (ตูนีเซีย)

เป็นเงิน .................................................................. บาท
เป็นเงิน .................................................................. บาท
เป็นเงิน .................................................................. บาท

ได้ชำระเงินรายการที่ 1 (    ), 2 (    ) และ 3 (    )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ............................................... บาท (............................................................................................................)

ลงชื่อผู้สมัคร.......................................................
(..........................................................................)

โปรดลงทะเบียนพร้อมชำระเงินได้ที่
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้นที่ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
*** (การประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ) ***
ชำระเป็น เช็คธนาคารสั่งจ่าย บัญชี “การประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ” โดยประทับ “A/C payee only”
หรือ โอนเงินบัญชี “การประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่
บัญชี 041-0-10799-9
(เช็คต่างจังหวัดโปรดเพิ่มค่าธรรมเนียม 0.2% ของจำนวนเงินที่จ่าย)

*** (การเข้าร่วม Post Congress Tour) ***
ชำระเป็น เช็คธนาคารสั่งจ่าย บัญชี “สาธารณสุขมูลฐานแพทยสมาคมฯ” โดยประทับ “A/C payee only”  
หรือ โอนเงินบัญชี “สาธารณสุขมูลฐานแพทยสมาคมฯ” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่
บัญชี 041-0-10800-6
(เช็คต่างจังหวัดโปรดเพิ่มค่าธรรมเนียม 0.2% ของจำนวนเงินที่จ่าย)
****เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-3146305****

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภธิดา พงษ์พันธ์
โทรศัพท์ 02-3144333, 02-3188170 โทรสาร 02-3146305

