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นายกฯ ขอนอมรับแนวคิดและความเห็นตางๆ
ดานการปฏิรูปสาธารณสุขเพื่อนําเสนอในกรรมาธิการ
ดานสาธารณสุขของสภาปฏิรปู แหงชาติตอ ไป
กอนอื่นผมตองขอขอบคุณทานกรรมการบริหารแพทย
สมาคมฯ ที่กรุณามีมติสงกระผมเขารับการคัดเลือกเปน
สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ และได รั บ การคั ด เลื อ กเป น
สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตามที่ทราบแลว ขอขอบคุณอีก
ครั้งครับสําหรับแนวคิดการปฏิรูปสาธารณสุข ซึ่งเปนดานที่
ผมเลือกเขาเปนกรรมาธิการไว และตองการคําเสนอแนะ
ความคิดความเห็นตางๆจากทานกรรมการทุกทานชวยกัน
และความคิดเห็นจากทานสมาชิกดวย ซึ่งสามารถผานทาง
ที่ประชุมกรรมการหรือทางอีเมลลของแพทยสมาคมฯ หรือ
ทางตรงมายังผมเลยก็ไดครับ ยินดีรับคําแนะนํา และความ
เห็น เพื่อนําเสนอในกรรมาธิการดานสาธารณสุขของสภา
ปฏิรูปแหงชาติตอไป พวกเราทุกคนอยากเห็นสาธารณสุข
ของไทยเปนรูปแบบใด นี่เปนโอกาสครั้งสําคัญที่จะสามารถ
ทําได อาจไมครบถวนแตก็นาจะไมมากก็นอย ขอนอมรับ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกๆ ทานครับ

เจาของ : แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ทีอ่ ยู : ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป เลขที่ 2 ซอยศูนยวจิ ยั
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2314-4333, 0-2318-8170 โทรสาร. 0-2314-6305
ทีป่ รึกษา : ศ.พญ.สมศรี เผาสวัสดิ,์ นพ.เอือ้ ชาติ กาญจนพิทกั ษ,
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ, พล.ต.ท.นพ.จงเจตน อาวเจนพงษ
กองบรรณาธิการ : ดร.นพ.ศักดา อาจองค วัลลิภากร,
พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์ ลอทวีสวัสดิ,์ คุณจุฑามาศ พินจิ ชอบ,
คุณศุภธิดา พงษพนั ธ, คุณงามเนตร ศิรเลิศมุกลุ
สนใจติดตอรับไดทแ่ี พทยสมาคมฯ
หมายเหตุ : ขอขอบคุณวารสาร Medical Times ทีช่ ว ยแจกจาย
จดหมายขาวใหกบั แพทยทว่ั ประเทศโดยไมคดิ มูลคา

“สารจากเลขาธิการฯ”
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ
e-mail: ronnachaikong@gmail.com

ผลการประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ ครัง้ ที่ 58 ไปไดเกินความคาดหวัง พรอมงานฉลอง
ครบ 93 ปแพทยสมาคมฯ ปดทายดวยพิธีมุทิตาจิตตอผูอาวุโส และปดทายดวยการลงนาม
ขอตกลงรวมกัน ระหวางแพทยสมาคมไทย-จีน เปนไปอยางชืน่ มืน่ และบรรลุวตั ถุประสงค
การจัดประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ ครั้งที่ 58 ในปนี้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่
24 – 25 ตุลาคม ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งสวนกลางและ
ภูมิภาค ที่ทําใหการจัดประชุม เปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีผูเขารวมการประชุมทั้งสิ้น 466 คน
ไดมีพิธีเปดการประชุมโดย ทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ทานพีระศักดิ์ หินเมืองเกา
และไดทานแมทัพภาคที่ ๔ คือ พลโทปราการ ชลยุทธ เปนองคปาฐก ในปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารยนายแพทยบุญสม มารติน : “สถานการณความรุนแรงทางภาคใต กับความมั่นคงของ
บุคลากรทางการแพทย”ไดรับความรูจากวิทยากร ในหลากหลายเนื้อหาเปนที่นาสนใจยิ่ง รวมทั้งไดมี
กิจกรรมของแพทยสมาคม คือการทําสังฆทานแกผูลวงลับ ในชวงเชา 6.30 ของวันที่สองและมี การ
แสดงมุทติ าจิตตอผูอ าวุโส ภายหลังการประชุมวิชาการ ไดสรางความปตแิ กผเู ขารวมทุกคนทีอ่ ยูร ว มทัง้
สองงานซึง่ เปนการสืบสานประเพณีของแพทยสมาคมฯ เรา รวมทัง้ วันทีจ่ ดั ก็เปนวันเกิดครบรอบ 93 ป
ของแพทยสมาคม ฯ พอดี ถือเปนนิมิตรหมายอันดีดวยครับ
ในการประชุมครั้งนี้ ไดมีตัวแทนจากแพทยสมาคมจีน 5 ทาน ใหเกียรติมารวมประชุมกับเรา
และไดมีพิธีลงนามขอตกลงรวมกัน ระหวางแพทยสมาคมจีนกับแพทยสมาคมไทยอยางเปนทางการ
บนเวทีของการประชุม กอใหเกิดความรวมมือที่ใกลชิดมากขึ้นระหวางสองแพทยสมาคมฯ จึงขอ
นําเสนอใหสมาชิกทราบถึงเนื้อหาของขอตกลงโดยยอ คือ 1). การชวยเหลือการประสานงานใหเกิด
ความสะดวกในการดูงานสถานพยาบาล หรือหนวยงานทางดานการแพทยของแตละประเทศโดย
ไมครอบคลุมคาใชจา ย การเดินทาง ทีพ่ กั คาใชจา ยสวนตัว 2). ใหมคี วามรวมมือในการทําวิจยั รวมกัน
โดยการประสานงานผานแพทยสมาคมฯ ของแตละประเทศโดยไมเกี่ยวของกับงบประมาณการวิจัย
3. สงเสริมใหมสี มาชิกของแตละแพทยสมาคม สามารถมารวมการประชุมของการประชุมระดับนานาชาติ
ของแตละประเทศ โดยมีแนวทางใหสามารถยกเวนการลงทะเบียนแกสมาชิกของแตละแพทยสมาคมทีม่ ี
ความสนใจที่จะเดินทางมาประชุม โดยประสานงานผานแตละแพทยสมาคมฯ โดยแพทยสมาคมฯ จะ
ชวยเหลือในการประสานงาน และแจงใหทราบถึงจํานวนที่สามารถยกเวนการลงทะเบียนไดในแตละ
การประชุม
จึงนํามาแจงใหสมาชิกแพทยสมาคมฯทราบ ถึงความกาวหนาของการดําเนินการ และอาจเปน
ประโยชนตอไปครับ
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“ประธานโครงการสมาชิกสัมพันธและ
ประธานฝายพิจารณาทุนตางๆ”

“สารจาก
ผูรั้งตําแหนงนายกแพทยสมาคมฯ”

ศ.พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์

ศ.นพ.สารเนตร ไวคกุล
โทร.081-406-8201

โทร. 081-821-4593

สรุปจํานวนผูเขารับทุนและรางวัลแพทยดีเดนและรางวัลสมเด็จพระวันรัต
ของแพทยสมาคมฯ มีผูเสนอขอทุนทั้งสิ้น 17 ราย และ 8 ราย เพื่อคัดเลือกรางวัล
แพทยดีเดนในปนี้ ขณะนี้อยูในขั้นตอนคัดเลือกกันอยางเขมขน
การพิจารณาทุนของแพทยสมาคมฯ สําหรับปนี้มีผูสนใจเปนจํานวนมาก ไดแก
1. ทุนไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน
ทุน 1 – 2 ป
จํานวน 2 ราย
ทุน 6 เดือน
จํานวน 4 ราย
ทุน 3 เดือน
จํานวน 4 ราย
2. ทุนนายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มีผูสนใจสมัคร
จํานวน 7 ราย
3. รางวัลแพทยดีเดนของแพทยสมาคมฯ มีผูเสนอชื่อมา
จํานวน 6 ราย
4. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ มีผเู สนอชือ่ มา
จํานวน 2 ราย
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ คงตองทําหนาที่คัดเลือกกันอยางเขมขน และ
จะแจงใหทราบ พรอมทั้งเชิญผูไดรับการคัดเลือกมารับรางวัลในการประชุมใหญสามัญ
ประจําปของแพทยสมาคมฯ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ตอไป

รูจ กั กับ พิธจี องเปรียง และทีม่ าของนางนพมาศและการ
ทํากระทง สืบสานตวฒ
ั นธรรมไทยดวยความเขาใจ
ทานสมาชิกฯคงไดรับความสนุกสนาน รื่นเริงในเทศกาลลอย
กระทงในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและ
ภาคใต รวมทั้งการลอยโคมในภาคเหนือ เดิมเชื่อกันวาประเพณีลอย
กระทงซึง่ เริม่ มีมาแตสมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพอขุนรามคําแหง โดยมีนาง
นพมาศหรือทาวศรีจุฬาลักษณ เปนผูประดิษฐกระทงขึ้นครั้งแรก โดย
แตเดิมเรียกวา พิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได
นําดอกโคทม ซึ่งเปนดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใชใส
เทียนประทีปแตปัจจุบันมีหลักฐานวาไมนาจะเกากวาสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน โดยอางอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสรางกระทงแบบ
ตางๆ ในสมัยรัชกาลที่ 1 จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ไดเปลี่ยนแปลง
จากการทําจากดอกบัวเปนตนกลวยเพราะดอกบัวดังกลาวหายากและ
มีนอยจึงใชตนกลวยทําแทนแลวดูไมสวยจึงใชใบตองมาพับแตงจน
สวยในที่สุดจนสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้การลอยกระทงเปนการบูชาพระ
จุฬามณี แตบางตํานานวาบูชาพระแมคงคา เปนการขอขมากรรม และ
การลอยสิ่งที่ไมดีออกไป เพื่อการตั้งตนประพฤติและปฏิบัติธรรมที่เปน
กุศลใหม

“ขาวจากนายทะเบียน”
นพ.คมกริบ ผูกฤตยาคามี
โทร. 089-761-1440

“สารจากประธานฝายวิชาการ”
ศ.นพ.วชิร คชการ
โทร.091-774-5084
การประชุมวิชาการครั้งที่ 58 ประสบความสําเร็จอยางงดงาม ไดรับคําชม
และความพึงพอใจในระดับสูงจากผูรวมงาน
ตามที่ ไ ด ท ราบกั น อย า งกว า งขวาง ถึ ง การจั ด ประชุ ม วิ ช าการประจํ า ป ข อง
แพทยสมาคมฯ ปนี้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 24-25 ตุลาคม จนการประชุม
ไดเสร็จสิ้นลงแลว ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม ตางให
ความเห็นตรงกันวา มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ตั้งแตปาฐกถาเกียรติยศ
ทานแมทัพภาคที่ 4 ในวันแรกของการประชุม จนกระทั่งหัวขอสุดทาย ผูเขารวม
ประชุมยังคงนั่งฟังอยางตั้งใจ เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ และความรูที่วิทยากรได
นําเสนอกันอยางเต็มที่ ในฐานะของประธานวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบเนื้อหาวิชาการ
จึงขอขอบพระคุณวิทยากรทุกทาน และผูเขารวมประชุมที่ทําใหการประชุมวิชาการใน
ครั้งนี้ผานไปดวยดี สมดังที่สมาชิกทุกทานไดตั้งความหวังกันเอาไว อีกประการหนึ่ง
ที่ สํ า คั ญ ที่ ไ ด เ ป ด โอกาสให แพทย ใ นพื้ น ที่ ไ ด มี โ อกาสนํ า เสนอผลงานที่ ดี แ ละเด น
ทําใหเปนที่ประจักษถึงความรูความสามารถของแพทยที่ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาควา
มีศักยภาพสูงมากเทียบไดกับระดับนานาชาติทีเดียว ความสําเร็จครั้งนี้ ทางทีมงาน
วิชาการจะไดนําไปเปนแนวทางในการจัดประชุมครั้งถัดไป หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความรวมมือจากแพทย และสมาชิกอีกเชนเดิม

ประธานฝายทะเบียนรุกหนัก จัดเต็ม เดินหนาโครงการ
คณะอนุกรรมการแพทยสมาคมเขตฯ แลวเสร็จ 3 เขต คือ เขต
บริการที่ 5, 11 และ 12 เตรียมพรอม ฟอรมทีม เพื่อเรงการ
พัฒนาใหครบทุกเขตบริการ
เดือนพฤศจิกายนเปนเดือนทีข่ า ราชการทํางานกันเต็มเดือน เพราะ
ไม มีวัน หยุ ด พิ เ ศษที่เ ป น วั น นั ก ขั ต ฤกษ เ ลย แม จ ะมี วัน ลอยกระทง
เสียดายที่ทางการไมไดกําหนดใหเปนวันหยุดพิเศษ หลายทานคงมี
ความสุ ข กั บ วั น ลอยกระทงและหลายท า นที่ อ ยู เ วรวั น ลอยกระทง
โดยเฉพาะแพทยเวรศัลยกรรมและที่เกี่ยวเนื่องก็คงทํางานหนักเหมือน
ทุกปทผ่ี า นมา จนกวาประชาชนจะตระหนักถึงการระวังและปองกันไมให
เกิดอุบตั เิ หตุ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวเขามีความเชือ่ วา Accidents don’t
happen by Accident ก็เปนกําลังใจใหเพือ่ นแพทยทกุ ทานซึง่ ตอง
รณรงคกนั ตอไป สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร (สัญจร) ของ
แพทยสมาคมฯ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หองประชุมบงกชรัตน
โรงแรมทวิน โลตัส เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคมทีผ่ า นมารวมกับคณะอนุกรรมการ
แพทยสมาคมเขตบริการที่ 11 ซึ่งมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราชเปนประธานฯ, นายแพทยสวรรค กาญจนะ เปนเลขานุการ
ไดัรับความรวมมือและไดขอมูลที่เปนประโยชนมาก ตองขอบคุณ
เจาภาพเปนอยางสูง ขณะนีเ้ รามีคณะอนุกรรมการแพทยสมาคมเขตฯแลว
3 เขต คือ เขตบริการที่ 5, 11 และ 12 เมือ่ form ทีมครบทุกเขตบริการ
จะเปนความสะดวกของเพื่อนสมาชิกทุกเขตในการประสานและติดตอ
กับสวนกลางไดรวดเร็ว ซึง่ จะเปนประโยชนตอ เพือ่ นสมาชิกทุกทานครับ
สวัสดีครับ
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“คุยกับหมอชุมศักดิ์”
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ
โทร. 085-188-8173

มองตางมุม สปช.สายสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม อาจยังมิใชคาํ ตอบ ดวยเสียงทีเ่ ปน
บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณสขุ ภาพในอัตราสวนนอย และยังยึดหลักการมองการใหบริการ
สุขภาพแบบใหเปลามากกวา การมองวาเปนหนาทีท่ พ่ี งึ กระทําในการรณรงค บริหารจัดการ
ทีต่ วั คนเพือ่ ใหเกิดสุขภาพดีแบบยัง่ ยืน..
ปฏิรปู ระบบสุขภาพไทย
ขณะนีป้ ระเทศไทยกําลังมีสภาปฏิรปู แหงชาติ (สปช.) เพือ่ ประมวลปญหาสําคัญระดับประเทศ
รวม 11 ประเด็นหลัก แลวนําเนือ้ หาสาระไปรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมภายในป พ.ศ.2558 มีผทู ว ง
ติงวาสภานีค้ วรเปนแหลงชุมนุมผูท รงคุณวุฒิ แลวมีการประชุมเชิงวิชาการ แตรปู แบบของคณะ
250 คนนี้ กลับมีลกั ษณะเปนสภาแบบรัฐสภาไทย ทีส่ าํ คัญคือมีผปู ระสงคจะมีสว นรวม ขนาดยอม
ลําบากจัดเตรียมเอกสารไปสมัครในประเด็นตางๆ เกือบ 8,000 คน แตไดรบั การคัดเลือกเพียง
250 คน ไมนบั ผูท ปี่ ระสงคจะมีสว นรวมแตยงั หาเวทีไมไดอกี นับหมืน่ คน ผลก็คอื เริม่ มีผนู าํ ทางการ
เมืองการปกครองรวมกลุม ตัง้ สภาประชาชนปฏิรปู ประเทศไทย ในชือ่ คลายๆกันแลว 2 สภา และ
ทางภาคบริการสุขภาพก็มดี าํ ริจะตัง้ สภาปฏิรปู สุขภาพไทยขึน้ มาบาง
ในประเด็นสาธารณสุขและสิง่ แวดลอมนัน้ มีหลายคนเห็นวาควรจะแยกเปน 2 กลุม เพราะ
เมือ่ รวมเขาดวยกันแลว ประเด็นสุขภาพทีม่ คี วามสําคัญระดับชาติไมนอ ยหนาใคร กลับมีผแู ทน
เพียง 6 คน ขณะทีส่ ายสิง่ แวดลอมมี 10 คน มิหนําซํา้ สปช.สายสาธารณสุขและสิง่ แวดลอมทีไ่ ด
รับการคัดเลือกจาก สปช.เขาไปเปนกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ กลับไมมผี ปู ระกอบวิชาชีพสาย
สุขภาพ คงมีแตบคุ คลทีร่ จู กั กันดีวา เปน NGO ซึง่ มีความคิดเห็นคงทีแ่ บบ Fixed Idea
การปฏิรปู ประเทศไทยในสวนของสุขภาพจึงไมนา จะมีทางเลือกมากนัก นอกจากจะมุง ขอรับ
บริการสุขภาพแบบใหเปลา เพราะถือวาเปนสิทธิข์ องคนไทย แตไมเคยตระหนักในหนาทีข่ องการ
เปนคนไทยวาจะตองรักษาสุขภาพใหดี เพือ่ เปนทรัพยากรบุคคลทีส่ รางคุณปู การแกประเทศชาติ
เพราะ“สุขภาพเปนหนาที่ สุขภาพดีชาติแข็งแรง”

“ขาวจากประธาน จพสท.”
ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี
โทร. 081-830-4283

Email : Siall@mahidol.ac.th
จพสท.เยี่ยม ผานกฏเกณฑมาตรฐานของ ACI เขาบรรจุในสาระบบและ
indexed ใน SCOPUS และ TCI เรียบรอยแลว TCI จัด จพสท. เปนวารสาร
ในระดับนานาชาติและตีพมพเผยแพรใน PubMed(Medline Database) เปนที่
เรียบรอย ขอปรบมือใหประธานและทีมงานดัง ๆ
สําหรับทานสมาชิก จพสท. ทีน่ ยิ มติดตามอัตราของ citation ของบทความในวารสารตาง ๆ
เดือนนีผ้ มมีขา วมาเสนอวา วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เปนวันกําเนิดของ ASEAN Citation Index
(ACI) โดยมีวารสารไทย 41 ฉบับ ทีไ่ ดรบั การบรรจุเขาไปในฐานขอมูลของ ACI เปนปฐมฤกษแลว
วัตถุประสงคของการจัดทํา ACI คือ การเพิม่ visibility ของวารสารและเปนการกระตุน ใหเพิม่ คุณภาพ
ของบทความทีต่ พี มิ พของผูน พิ นธในประเทศทีเ่ ปนสมาชิกของ ASEAN กรรมการตัง้ หลักเกณฑเบือ้ ง
ตนวา การเขาสู ACI ตองมี 4 ขอดังนี้ ถึงจะนําเขามาพิจารณา คือ 1. หนาแรกของบทความตองมี
ภาษาอังกฤษ 2. เอกสารอางอิงตองเปนภาษาอังกฤษทัง้ หมด 3. ตองมีกระบวนการ peer review
บทความ และ 4. ตองออกตรงเวลา (ชาไดไมเกิน 1 เลม) ปรากฏวา จพสท. ไดรบั การบรรจุเขาไปใน
ฐานขอมูลนีแ้ ลวเพราะเราถูก indexed ใน SCOPUS และ TCI และเขาเกณฑทกุ ขอ นอกจาก
นีย้ งั มีวารสารอีก 40 ฉบับทีไ่ ดเขาไปใน ACI ดวยในรอบนี้ การทีจ่ พสท. ยังไมอยูใ น ISI ก็อาจ
ยังไมมีความหมายมากนัก ปัจจุบันวารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและถูก indexed อยูใน ISI,
TCI, SCOPUS ที่ สกอ. แนะนํา ซึง่ จะมีวารสารเพียง 7 ฉบับเทานัน้ นอกจากนีบ้ างประเทศเริม่ มี
citation index ของวารสารในประเทศของตนเองดวยแลว เชน จีน เกาหลี โดยไมงอ ISI สวน Index
Copernicus ซึง่ เปนของยุโรปก็ยงั ไดรบั การยอมรับในระดับหนึง่ แตยงั ไมเขากับ ISI, SCOPUS
ดังนัน้ หากถามวา จพสท. อยูใ น ฐาน ISI หรือไม ก็ขอตอบวา ไม ถามวา มี impact factor
หรือยัง ก็ตอบวา ถาเปน impact factor จาก ISI Web of Science (Thomson Reuters)
ก็ตอบวา ยังไมมี แตมี impact factor ของฐานขอมูลอืน่ เชน TCI, SCOPUS, Index Copernicus และในอนาคตคือ ACI ดวย นอกจากนี้ จพสท. ยังอยูใ น PubMed และ Medline ดวย
วารสารบางเลมเขา ISI แตไมเขาใน Medline หรือ PubMed สําหรับ TCI จัด จพสท. เปนวารสาร
ในระดับนานาชาติ...ก็เทานัน้ ละครับ

“สารจาก
ประธานฝายจรรยาแพทย”
รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน
โทร.081-847-5454

ก หมวด 4 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขอ 27-29
ปฏิบตั เิ พือ่ ลดปัญหาทุรเวชทีพ่ บมากในสังคมปัจจุบนั และ
สุม เสีย่ งตอการถูกฟองรองทีเ่ วียงจันทร ในเดือนกุมภาพันธ
ปหนานี้
ตอเนื่อง “ หมวด 4 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ” อีก
3 ขอสุดทายนะคะ
ขอ 27 ผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับ
ของผูป ว ย หรือผูป ว ยทีเ่ สียชีวติ แลว ซึง่ ตนทราบมาเนือ่ งจากการ
ประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรบั ความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาที่
ขอ 28 ผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตองไมปฏิเสธการชวย
เหลือผูท อี่ ยูใ นระยะอันตรายจากการเจ็บปวย เมือ่ ไดรบั คําขอรอง
และตนอยู ใ นฐานะที่ จ ะช ว ยได เ ว น แต ผู ป ว ยไม อ ยู ใ นสภาวะ
ฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวน และเปนอันตรายตอชีวิต โดยตองให
คําแนะนําที่เหมาะสม
ขอ 29 ผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมใช หรือสนับสนุน
ใหมกี ารประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือวิชาชีพใดๆ ทางการแพทย
หรือสาธารณสุข หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย

“เครือขาย
วิชาชีพแพทยฯ ในการควบคุม
การบริโภคยาสูบ”
รุกไมหยุดกับเครือขายวิชาชีพแพทย ในการควบคุม
การบริโภคยาสูบ กับกิจกรรม “มหิดลคนรุน ใหม หัวใจ
ไรควัน” และ “บันได 4 ขัน้ สูโ รงพยาบาลปลอดบุหรี”่
วันที่ 17 พ.ย. 57 มีการปรึกษาหารือ “การใชยาชวยเลิกบุหรี่
ในคลินกิ ฟาใส (ครัง้ ที่ 3)” เวลา13.30 - 16.00 น. โดยคลินกิ ฟาใส
รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)
ณ หองประชุมมูลนิธวิ ชิรเวชวิทยาลัยฯ ชัน้ 6 แพทยสมาคมฯ
วันที่ 18-19 พ.ย. 57 นพ.วันชาติ ศุภจัตรุ สั และ ผศ.นพ.สุทศั น
รุง เรืองหิรญ
ั ญา เขารวมการประชุมปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาแผนการ
ขับเคลือ่ น “รางพรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ....” ณ โรงแรม
สามพราน ริเวอรไซด อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 27-28 พ.ย. 57 ทางเครือขายฯ สงเจาหนาทีเ่ ขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดาน
การควบคุมยาสูบ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ จัดโดย โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการ
ควบคุมยาสูบ
วันที่ 30 พ.ย. 57 สมาพันธเครือขายแหงชาติฯ จัดกิจกรรม
“คาราวานคอนเสิรต ขยายพืน้ ทีห่ า มสูบบุหรี”่ เวลา 12.00-21.00 น.
ณ ตลาดพันลาน (ถนนเพชรเกษม ติดบิก๊ ซี ออมใหญ) ซึง่ ไดจดั
เตรียมเอกสารความรูเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ไปแจกจายใหกับผูมา
รวมงานดวย
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“Hot News จากรองเลขาธิการฯ”

“สารจากประธานฝายประชาสัมพันธ”

พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์ ลอทวีสวัสดิ์

ดร.นพ.ศักดา อาจองค วัลลิภากร

Email : dr.chanrit969@gmail.com

Email : dr.sakda@gmail.com

โทร. 083-9669-969

“แพทยสมาคมฯขอรวมรณรงคการใชสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระป พ.ศ.2558-2560”
สวัสดีครับทานสมาชิกแพทย-สมาคมฯ และนองๆ แพทยไทย
ที่รักทุกทาน
Hot News สําหรับแพทยสมาคมฯเดือนนี้ขอยกใหขาวการ
รณรงคเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา โดยคณะกรรมการแพทยสภา
วาระป พ .ศ.2558-2560 จะประกอบไปด ว ยกรรมการแพทยสภา
ที่มาจากเลือกตั้งจํานวน 28 ทานและกรรมการโดยตําแหนงจํานวน
28 ทาน จากสถิติเดิมสมาชิกใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาก
ที่สุดในวาระปพ.ศ.2546-2548 จํานวนรอยละ 50.5 แตโดยทั่วไป
มี ผู ใ ช สิ ท ธิ์ ไ ม ถึ ง ครึ่ ง เช น การเลื อ กตั้ ง กรรมการแพทยสภาชุ ด
ปัจจุบัน (ป พ.ศ.2556-2558) ผูมีสิทธิ์ลงคะแนนจํานวน 43,332 คน
มีผูใชสิทธิ์ลงคะแนนเพียง 11,779 คน หรือคิดเปนรอยละ 27.18 ของ
จํานวนสมาชิกเทานั้น
การเลื อ กตั้ ง กรรมการ
แพทยสภาที่กําลังมาถึงนี้ มีผูสนใจ
สมัครลงรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
แพทยสภาจํานวนมาถึง 98 ทาน โดยมี
ทั้งที่รวมกันเปนกลุมและผูสมัคร
สวนตน ในจํานวนนีม้ ที า นกรรมการ
บริหารแพทยสมาคมฯ รวมสมัคร
ดวยหลายทาน จึงขอใหทานสมาชิกรวมกันใชสิทธโดยการกากบาท
หมายเลขผูส มัครทีท่ า นชืน่ ชอบ (รวมทัง้ ทานกรรมการแพทยสมาคมฯ)
จํานวนไมเกิน 28 คน พรอมกับลงลายมือชื่อของทานในจดหมายที่
สงมาถึงบาน หากไมไดรับจดหมายควรแจงไปยังสํานักงานเลขาธิการ
แพทยสภา หมายเลขโทรศัพท 02-5901886
แพทยสมาคมฯในฐานะที่เปนองคกรทางการแพทยที่ทํางานเพื่อ
แพทยและประชาชนรวมกันกับแพทยสภาจึงขอรวมรณรงคใหทาน
สมาชิกรวมกันใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระป
พ.ศ.2558 -2560 ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแตป พ.ศ. 2511
ซึ่งเปนไปตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อใหผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในประเทศไทยไดปกครองกันเอง การเลือกตัง้ ของทานสมาชิก
ยอมเปนการจรรโลงการแพทยไทยใหเจริญรุงเรืองรวมทั้งยังลดความ
เดือดรอนของประชาชนดวย แพทยสมาคมฯ เพือ่ แพทย...เพือ่ ประชาชน
แพทยสมาคมฯ...เพือ่ แพทย...เพือ่ ประชาชน...

ขอปรบมือให นอง ๆ และทีมงานประชาสัมพันธพลิกฟน ลําดับ ใน
Google Search Engine กลับมาในหนาแรก ลําดับที่ 8 ทัง้ Website
และ Location Map ดวย หลักการหนึง่ สือ่ หลายชองทางอยางตอเนือ่ ง
จนสําเร็จ..
เอา ลอย..ลอย..กระทง ลอยกระทงกันแลว...ขอเชิญนองแกวออกมารําวง
เอาเยิ้บๆ...แอบติดพันกับประเพณีพ้ืนบาน และแอบดีใจเล็กๆ เมื่อทีมงานคณะ
กรรมการประชาสัมพันธไดสามารถดึงแพทยสมาคมฯ ของเรากลับมาติดอันดับใน
Search Engine ชือ่ ดัง Google ทัว่ โลกไดอกี ครัง้ หลังจากที่ Website เดิม
(http://www.mat.or.th) โดน Back listing จนมีมติใหมกี ารจดแจง Domain
name ใหม (http://www.mat-thailand.or.th) ตามแผนดําเนินงานและ
ทํางานแบบคูข นานเพือ่ ผาทางตัน โดยเนนการทํางานและพัฒนาการประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ ทั้งจดหมายขาวรูปแบบใหม และ Website ใหม facebook
(http://www.facebook.com/mat.or.th), Twitter, You tube, Google+
รวมถึงการนําเสนอขาวผานทางชองทีวีดิจิตอลและ Post หัวขาวที่ทันสมัย
Update ตามสถานการณใหมากทีส่ ดุ จนในทีส่ ดุ จึงกลับมาติดอันดับการสืบคน
หนาแรกของ Google ในอันดับที่ 8 จนไดรองจาก จพสท. ทีอ่ ยูอ นั ดับ 4 แบบ
หายใจรดตนคอกันทีเดียว ซึ่งคาดหวังวานาจะไดเขาอันดับตน ๆ ที่สูงกวานี้ใน
อนาคต สวน Facebook fan page อยูท่ี 350 likes ยังตองชวยกันให
มากกวานีเ้ พือ่ ดันใหไดถงึ 500 likes ในปแรก เพือ่ ตอไปจะไดเปนชองทางการ
สือ่ สารทางตรงแกสมาชิกแพทยและผูส นใจในอนาคต เริม่ เขาสูป ลายป อากาศเริม่
เย็น สมาชิกหลายๆ ทาน คงกําลังรีบสะสางงาน เพือ่ รอรับวันหยุดยาวปใหมกนั
ขอใหหมัน่ ดูแลสุขภาพ กายและใจ และติดตามขาวสารบานเมือง ทัง้ ดานสุขภาพ
การเฝาระวังโรค และเฝาคอยการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ทางเชิงบวกหรือลบ
กับนโยบายและพระราชบัญญัติทางดานสาธารณสุขที่กําลังผลักดันประชาพิจารณ
กันอยู ทางทีมงานประชาสัมพันธจะคอยนําขาวเหลานีม้ าใหทราบกันอยางตอเนือ่ ง...

“มติการประชุมที่ควรทราบ”

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปที่ 93 ครั้งที่ 10/2557
วันเสารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ..2557 เวลา 12.00 น.
1. โครงการบริหารความเสี่ยง โดย (ศ.พญ.สมศรี) ในเดือนต.ค.57 มีคดีรายเดือน จํานวน 3 คดี
2. โครงการวารสารจดหมายเหตุทางแพทย “จพสท.” โดย (พต.นพ.ชาญฤทธิ์ แถลงแทน ศ.นพ.อมร): การดําเนินงานเดือนต.ค.57 เปนไปตามเปาหมาย
ในป 2557 มีหนวยงานขอจัดทําฉบับ Supplement จํานวน 24 หนวยงาน ตีพิมพเสร็จแลว จํานวน 7 หนวยงาน คงคางอยู จํานวน 17 หนวยงาน
3. ฝายวิเทศสัมพันธ โดย (พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล) : มีกิจกรรมดังนี้ 1) การเขารวมประชุม CMAAO General Assembly 2014 ระหวางวันที่ 24 26 ก.ย. 57 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 2) แพทยสมาคมฯ ไดรับการประสานจากแพทยสมาคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอใหแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ เขาไปสอนจริยธรรมใหกับนักศึกษาแพทย ระหวางวันที่ 1 – 3 ก.พ.58

