ชั้ น 4 อาคารเฉลิ ม พระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศู น ย์ วิ จั ย ถนนเพชรบุ รี ตั ด ใหม่ กรุ ง เทพฯ 10310
โทร. 0-2314-4333, 0-2318-8170 โทรสาร. 0-2314-6305 เวปไซด์:WWW.MAT.OR.TH E-MAIL: MATH@LOXINFO.CO.TH

จดหมายข่าว มีนาคม 2556

สารบัญ
รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ และ
รางวัลแพทย์ดเี ด่นของแพทยสมาคมฯ
พร้อมทัง้ ทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ ประจำปี 2556
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอความร่วมมือจาก
สมาชิกทุกท่าน
กรุณาช่วยดำเนินการสรรหา และส่งรายชื่อผู้ที่เหมาะสม
มายังคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนของแพทยสมาคมฯ
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภธิดา พงษ์พันธ์
โทร. 0-2314-4333, 0-2318-8170
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สารจากผูบ้ ริหารแพทยสมาคมฯ
ผลงานแพทยสมาคมฯ ปี 2555-2556
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
Post Congress Tour
ตารางการประชุม

Post Congress Tour

วันทีเ่ ดินทาง 13 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2556
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แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2555-2556

ศ.เกียรติคุณพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ศ.นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

น.อ.(พิเศษ)น.พ.ไพศาล จันทรพิทักษ์

นพ.สวัสดิ์ เถกิงเดช

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
ประธานฝ่ายวิชาการ

ประธานฝ่ายวารสารการแพทย์

พ.อ.(พิเศษ)ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล

ศ.น.พ.รณชัย คงสกนธ์

รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เหรัญญิก

ประธานฝ่ายการแพทยศาสตร์ศึกษา

ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นพ.วรพันธ์ อุณจักร

ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์ิ

ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี

พล.ท.ศ.นพ.นพดล วรอุไร

น.อ.(พิเศษ)นพ.อิทธิพร คณะเจริญ

นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์

นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์

รศ.นพ.โยธิน เบญจวัง

พญ.ป่านฤดี มโนมัย

นพ.พินิจ หิรัญโชติ

นพ.ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์

ผู้รั้งตำแหน่งนายก

ปฏิคม

ประธานฝ่ายจรรยาแพทย์

กรรมการกลาง

อุปนายก

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการกลาง

เลขาธิการ

ประธานฝ่ายทะเบียน

กรรมการกลาง

รองเลขาธิการ

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ประธานฝ่ายสวัสดิการ

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)

กรรมการกลาง (ประจำภาคกลาง)

กรรมการกลาง
(ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)

นพ.กมล วีระประดิษฐ์

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

พล.ต.นพ.วีระ เขื่องศิริกุล

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
(นายกแพทยสภา)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ)

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ



คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ประจำปี 2555 - 2556

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ)

รศ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ)

ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์

พล.ต.ผศ.นพ.ไกรวัชร ธีรเนตร

ศ.(คลินิก)พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

นพ.ขจิต ชูปัญญา

รศ.พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟนื้ ฟูฯ)

กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ)

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ) (ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ)

นพ.ภักดี สรรค์นิกร

นพ.ธวัช ประสาทฤทธา

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
(ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ) (ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์ฯ)

กรรมการกลาง
(ผู้แทนแพทย์กรุงเทพมหานคร)

กรรมการกลาง
(นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน)

อนุกรรมการของแพทยสมาคมฯ ประจำเขตต่างๆ

นพ.วีรพล 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.สุพร 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 กรรมการ ท่านสมาชิก และเพื่อนแพทย์

ทุกๆ ท่านครับ
กรุณาจดลงสมุดบันทึกไว้ได้แล้วนะครับสำหรับการประชุม
วิชาการ ของแพทยสมาคมฯ ปีนี้จะจัดที่จังหวัดขอนแก่น วันที่
11-13 ต.ค. 56 มีเรื่องน่าสนใจมากๆ หลายเรื่องทั้งภาพรวมของ
แพทย์ทวั่ ประเทศ และเรือ่ งน่าสนใจในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน การเดินทาง
มีทงั้ ทางรถไฟ รถยนต์ และเครือ่ งบิน โปรดจองแต่เนิน่ ๆ นะครับ
การศึกษาสาธารณสุขมูลฐานเปรียบเทียบในต่างประเทศ ปีนี้
อาจารย์ ส มศรี เผ่ า สวั ส ดิ์ จะพาไปสโลวี เ นี ย กำลั ง เตรี ย ม
รายละเอี ย ดอยู่ ค รั บ เพราะคณะใหญ่ ต้ อ งเตรี ย มเรื่ อ งที่ พั ก กั น
พอสมควร
การประสานกับต่างประเทศมีหลายเรือ่ งเช่นการไปร่วมประชุม
Co-chair ในรายการปรับปรุง Declaration of Helsinki ที่
Tokyo โดยมีอาจารย์สมเกียรติ วัฒนศิรกิ ลุ ชัย ไปเป็นวิทยากรด้วย
การไปดูงานการเรียนการสอนแพทย์ที่ Wu Han ประเทศ
จีน และเยี่ยมเยือนนักศึกษาแพทย์จากประเทศไทย
การไปประชุม WMA Council Meeting ที่ Bali อินโดนีเชีย
ก็จะพยายามทำหน้าที่ของผู้แทนแพทยสมาคมฯ จากประเทศไทย
ให้ดที สี่ ดุ

“สารจากเลขาธิการ”
ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

โทร. 081-406-8201

ร ะหว่างวันที่ 11-13 ต.ค. 56 แพทยสมาคมฯ ร่วมกับ

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจะจัดการประชุมประจำปีในจังหวัด
ขอนแก่น จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดร่วมกิจกรรมวิชาการและ
สันทนาการในครั้งนี้ด้วยครับ กรรมการจัดการประชุมได้ดำเนิน
การเตรี ย มงานอย่ า งเข้ ม แข็ ง มี ทั้ ง การบรรยายทางวิ ช าการใน
ประเด็นที่น่าสนใจทุกระดับ ทั้งเรื่องที่อยู่ระหว่างการพัฒนาใน
ประเทศ การต่างประเทศและความก้าวหน้าทางวิชาการระดับสูง
แพทยสมาคมฯ เชื่อว่าจะเป็นที่สนใจของท่านสมาชิกฯ ทั้งหลาย
ทั้งที่อยู่ในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง มีการเสนอผลงานทางวิชา
การของผู้ที่ได้รับทุนต่างๆ จากแพทยสมาคมฯ และผู้ที่ได้รับทุนไป
ดูงานในประเทศญี่ปุ่นด้วยครับ โปรดจัดเวลาของท่านให้สามารถ
ไปร่วมประชุมกับทางแพทยสมาคมฯ ด้วยนะครับ

“สารจากผูร้ ง้ั ตำแหน่ง
นายกแพทยสมาคมฯ”
รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
โทร. 081-821-2295

มีข่าวดีมากๆ จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ

แพทยสมาคมฯ กล่าวคือ อ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้
บอกว่าจะให้ทุนวิจัยแพทยสมาคมฯ จากปีละหนึ่งล้านบาท
เป็นสองล้านบาท นับว่าเป็นพระคุณอย่างสูงของอาจารย์
ที่มีแก่แพทย์ทุกๆ คนที่สนใจงานวิจัย จะได้มีทุนในการทำ
วิ จั ย เพิ่ ม ขึ้ น นั บ ว่ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ วงการสาธารณสุ ข
และการแพทย์ของเราเป็นอย่างยิ่ง ผมขอกราบขอบพระคุณ
ท่ า น อ.ปราเสริ ฐ เป็ น อย่ า งสู ง มา ณ ที่ นี้ ด้ ว ยครั บ
ผลประโยชน์ของแพทย์ทุกๆ คนเป็นสิ่งที่แพทยสมาคมฯ
จะต้องดำเนินการให้ทั่วถึงสำหรับสมาชิก แต่เรื่องเดือดร้อน
ของแพทย์ ทุ ก ท่ า น แพทยสมาคมฯ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือโดยไม่เลือกสมาชิกหรือไม่ ผมคิดว่าจำเป็นต้องมี
ความแตกต่าง จึงขอเชิญแพทย์ทุกท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก
ให้มาเป็นสมาชิกด้วยนะครับ

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

สวัสดีครับเพื่อนแพทยสมาคมฯ ที่เคารพรักทุกท่าน

ปีนี้การประชุมแพทยสมาคมฯ ส่วนภูมิภาคกำหนดจัดขึ้น
ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น การประชุ ม ที่ ผ่ า นมาทุ ก ครั้ ง ได้ รั บ
ความสนใจจากสมาชิกแพทยสมาคมฯ อย่างมาก โดยเฉพาะ
ผู้บริหารจังหวัดนั้นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของการประชุมคือ
การศึกษาสาธารณสุขมูลฐานของท้องถิ่นที่แพทยสมาคมฯ
ไปจั ด ประชุ ม ปี นี้ เช่ น กั น การศึ ก ษาสาธารณสุ ข พื้ น ฐาน
ในต่ า งแดนไปเยี่ ย มดิ น แดนสโลวี เ นี ย การผจญภั ย สไตล์
อาจารย์สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เน้นคุณภาพและความปลอดภัย
สมาชิกท่านใดสนใจรีบติดต่อโดยด่วน
สำหรับแพทย์ที่สนใจเป็นสมาชิกแพทยสมาคมฯ ติดต่อ
ได้ที่ฝ่ายทะเบียนของแพทยสมาคมฯ ที่ www.mat.or.th
หรื อ E-mail math@loxinfo.co.th หรื อ จะปรึ ก ษา
ผมนายแพทย์ ส มชาย เทพเจริ ญ นิ รั น ดร์ ผู้ อ ำนวยการ
โรงพยาบาลราชบุ รี ประธานฝ่ า ยทะเบี ย นโดยตรงที่
โรงพยาบาลราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-321822 แล้ว
พบกันฉบับหน้าครับ

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

“ประธานโครงการสมาชิกสัมพันธ์และ
ประธานฝ่ายพิจารณาทุนต่างๆ”
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
โทร. 081-821-4593

ทุนและรางวัลต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ ยังคงมีมอบให้

สมาชิกผู้มีผลงานดีเด่นเช่นทุกปี ทั้งทุน “สมเด็จพระวันรัตของ
แพทยสมาคมฯ” และ “ทุนแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ”
พร้ อ มทั้ ง “ทุ น ทาเคดา” ซึ่ ง เป็ น ทุ น ไปดู ง านที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น
และรางวั ล “กองทุ น แพทย์ ห ญิ ง สมวงศ์ โรจนวงศ์ ” และ
แพทยสมาคมฯ มีทุนให้แพทย์ไปเรียนที่ประเทศจีนปีละสองทุน
1) ไปเรียนฝังเข็มที่ประเทศจีนระยะเวลา 1 ปี 2) ไปเรียนภาษา
จีนระยะเวลา 1 ปี ผู้ใดสนใจจะขอทุนก็เตรียมการไว้ให้พร้อม
เพราะรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้
โครงการแนะแนวชี วิ ต ในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
แก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 และแพทย์ประจำบ้านของคณะแพทย์
ต่างๆ ก่อนจะออกไปประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นประจำทุกปี
ปีละ 10-14 สถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์
เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา สำหรับปี 2556 มีดังนี้
- ในวันอังคารที่ 12 ก.พ. 56 เวลา 10.30–11.30 น.
ณ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ได้ เชิ ญ คณะ
แพทยสมาคมฯ ไปบรรยายให้แก่แพทย์ประจำบ้านฟัง โดยมี
วิทยากรบรรยาย ได้แก่ นพ.พินิจ หิรัญโชติ
- ในวั น พุ ธ ที่ 13 ก.พ. 56 เวลา 13.30–15.30 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ เชิ ญ
คณะแพทยสมาคมฯ ไปบรรยายให้ แ ก่ แ พทย์ ป ระจำบ้ า นฟั ง
โดยมีวิทยากรบรรยาย ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
และรศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
- ในวั น เสาร์ ที่ 16 ก.พ. 56 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ได้ เชิ ญ คณะ
แพทยสมาคมฯ ไปบรรยายให้แก่แพทย์ประจำบ้านฟัง โดยมี
วิทยากรบรรยาย ได้แก่ รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ และ
ศ.นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
- ในวั น จั น ทร์ ที่ 18 ก.พ. 56 เวลา 09.00–12.00 น.

““คุยกับที่ปรึกษา””

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ เชิ ญ คณะ
แพทยสมาคมฯ ไปบรรยายให้แก่แพทย์ประจำบ้านฟัง โดยมี
วิทยากรบรรยาย ได้แก่ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส
- ในวั น จั น ทร์ ที่ 18 ก.พ. 56 เวลา 09.00–09.45 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ได้ เชิ ญ คณะ
แพทยสมาคมฯ ไปบรรยายให้แก่แพทย์ประจำบ้านฟัง โดยมี
วิทยากรบรรยาย ได้แก่ ศ.นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
- ในวั น จั น ทร์ ที่ 18 ก.พ. 56 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องค์รักษ์
โดยมีวิทยากรบรรยาย ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
และ รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
- ในวั น พุ ธ ที่ 20 มี . ค. 56 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสี ม า ได้ เชิ ญ คณะแพทยสมาคมฯ ไปบรรยายให้ แ ก่
แพทย์ประจำบ้านฟัง โดยมีวิทยากรบรรยาย ได้แก่ ศ.พญ.สมศรี
เผ่าสวัสดิ์, พอ.(พิเศษ)ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล และนพ.คมกริบ
ผู้กฤติยาคามี
- ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 56 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ พระมงกุ ฎ เกล้ า ได้ เชิ ญ คณะ
แพทยสมาคมฯ ไปบรรยายให้แก่แพทย์ประจำบ้านฟัง โดยมี
วิทยากรบรรยาย ได้แก่ นพ.พินิจ หิรัญโชติ
- ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 29 มี . ค. 56 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้เชิญ
คณะแพทยสมาคมฯ ไปบรรยายให้ แ ก่ แ พทย์ ป ระจำบ้ า นฟั ง
โดยมี วิ ท ยากรบรรยาย ได้ แ ก่ ศ.พญ.สมศรี เผ่ า สวั ส ดิ์ และ
รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
สำหรับปี 2556 นี้ ได้กำหนด Post Congress Tour 

จะนำสมาชิกเดินทางสู่ สโลวีเนีย (Slovenia) ซึ่งเป็นประเทศ
บนชายฝั่ ง ทางใต้ ข องเทื อ กเขาแอลป์ ในยุ โรปกลางตอนใต้
มี อ าณาเขตทางตะวั น ตกจรดอิ ต าลี ทางตะวั น ตกเฉี ย งใต้จรด
ทะเลเอเดรี ย ติ ก ทางใต้ แ ละตะวั น ออกจรดโครเอเชี ย ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือจรดฮังการี และทางเหนือจรดออสเตรีย
(ตามโปรแกรม หน้า 24)

รั ฐ มนตรี ช่ ว ยชลน่ า น ปลั ด ณรงค์ ซึ่ ง คงจะมี ผ ลงานออกมา
เรื่อยๆ ครับ
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
อีกไม่กี่วัน ก็จะมีการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ผมอยาก
โทร. 081-911-8901
จะขอเชิญชวนแพทย์สมาชิกที่เป็นชาวกรุงเทพมหานคร ไปใช้
สิทธิให้คุ้นเคยเข้าไว้ชอบใครก็กาคนนั้น ไม่ชอบใครยังกาได้ ผมยัง
ะยะนี้ แพทยสมาคมฯของเราได้มีการร่วมมือกันทำงาน นึกเสียใจนิดๆ เลยว่า แม้กระทั่งการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
เป็ น อย่ า งดี กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข ภายใต้ ก ารนำของ พวกเรายังใช้สิทธิน้อยมาก คณะกรรมการคงจะต้องพยายามหา
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประดิษฐ์ สาเหตุด้วยและต้องหาวิธีกระตุ้นให้ใช้สิทธิครับ

ร





แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

“คุยกับหมอชุมศักดิ์”

“ข่าวจากประธาน จพสท.”
ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
โทร. 085-188-8173

โทร. 081-830-4283

Email : Siall@mahidol.ac.th

ก่

อนอื่น ผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านลงทะเบียนที่ website
ของ จพสท. ด้ ว ย โดยเข้ า ไปที่ http://jmat.mat.or.th/
index.php/jmat/user/register ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ของ
การเป็นสมาชิกให้เต็มที่ ท่านที่เป็นสมาชิกชนิดรายบุคคลของแพทย
สมาคมฯ เมื่อดูในมุมมองของ จพสท. จะแบ่งได้ 3 ประเภทเท่านั้น
คือ 1) สมาชิกตลอดชีพ (แบบดั้งเดิม ที่เคยชำระค่าสมาชิกตลอดชีพ
กับแพทยสมาคมฯ) 2) สมาชิกรายปี (ใช้สิทธิ์แบบสมาชิกตลอดชีพ
แต่เป็นแบบปีต่อปี หรือรายปี) และ 3) สมาชิกอื่นๆ (ไม่เคยชำระค่า
สมาชิ ก เลย) สมาชิ ก ประเภทที่ 1 และ 2 เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถค้ น
บทความใน website ของ จพสท. ได้ เ ท่ า ที่ บ ทความมี อ ยู่ ใ น
website ของ จพสท. ในขณะที่ ส มาชิ ก ประเภทที่ 3 จะได้ รั บ
บทความฉบับล่าสุด และสามารถค้นบทความย้อนหลังไปได้ 6 เดือน
สมาชิกประเภทที่ 3 นี้ จึงต้องรีบดูบทความใน จพสท. ทุกเดือนหรือ
สม่ำเสมอ หากสนใจบทความใดก็รีบ download เอาไปเก็บไว้ใน
คลังบทความของท่าน ส่วนสมาชิกประเภทที่ 1 และ 2 ไม่ต้องรีบ
download บทความที่สนใจ เพราะสามารถ download บทความ
จาก website ของ จพสท. ได้ตลอดเวลา โดยใช้ website ของ
จพสท. เป็นคลังบทความได้เลย
อีก 3 เดือนข้างหน้า เราจะ upload บทความของ จพสท.
ย้ อ นหลั ง ไป 20 ปี และทำให้ ท่ า นสามารถค้ น หาบทความจาก
website ของ จพสท. ได้ย้อนหลังไปนานถึงฉบับที่เคยออกเมื่อ
20 ปีก่อนครับ

สารประธานฝ่ายจรรยาแพทย์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

e-mail: ronnachaikong@gmail.com

เมื่อสองวันก่อน ผมได้มีโอกาสเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์

นั ก เรี ย นที่ เข้ า มาศึ ก ษาในคณะแพทย์ ที่ ผ มทำงานอยู่ จาก
การพู ด คุ ย กั บ นั ก ศึกษา ทำให้นึกถึงบทความที่เคยอ่ า นเจอใน
เวชบันทึกศิริราช ในหัวข้อเรื่อง จริยธรรมทางการแพทย์และ
การวิจัย โดย ศาสตราจารย์ คลินิก แพทย์หญิงมานี ปิยะอนันต์
ที่ได้เขียนถึง ธรรมที่นักเรียนแพทย์ควรจะประพฤติโดยเคร่งครัด
เพื่อประกอบให้การเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป
การจะเป็ น แพทย์ ที่ ดี ค วรมี สิ่ ง ประกอบ 2 ประการ คื อ
ประการแรกแพทย์ต้องอดทนต่อสิ่งที่ไม่พึงใจ พึงตาอยู่ทุกกาล
ทุกเมื่อ ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนเกิดความท้อแท้ได้ อีกประการหนึ่ง
หน้าที่ของแพทย์นั้นลึกซึ้งและละเอียด บางสิ่งบางอย่างแม้แต่จับ
ต้องได้ด้วยมือหรือเห็นด้วยตาไม่ได้ก็มี ซึ่งอาจเกิดปัญหาเข้าใจผิด
หรือมักง่ายสะเพร่าอยู่ตามปกติ ในแต่ละบ้านเมืองแพทย์ย่อม
หาได้ไม่ยาก แต่แพทย์ที่มีชื่อเสียงในการรักษาไข้หนักในผู้ป่วยที่

สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556

นอกจากจะมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว ขณะนี้
เมื อ งไทยมี ส มั ช ชาปฏิ รู ป ระดั บ ชาติ ซึ่ ง ได้ จั ด ประชุ ม
ประจำปีมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยในปีนี้จะมีขึ้นระหว่าง
วันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 56 ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งผู้แทนเข้า
ร่วมประชุมทุกครั้ง ในปีนี้สมัชชาได้กำหนดประเด็นหลัก
คื อ “พลั ง พลเมื อ ง ปฏิ รู ป ประเทศไทย” โดยมี
ระเบียบวาระสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 3 รวม 6
ระเบียบวาระ
ประเด็น 1 ธรรมนูญภาคประชาชน
ประเด็น 2 การปฏิรูปเพื่อการแก้ปัญหาคอรัปชั่น
ประเด็น 3 การปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียน :
ความเป็นธรรมสิทธิและการเข้าถึง
ประเด็น 4 พลังพลเมืองปฏิรูปสื่อ
ประเด็น 5 การพัฒนาศักยภาพ : กลไกการทำงาน
ขับเคลื่อนให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมไทย
ประเด็น 6 การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมี
ส่วนร่วมและบูรณาการ
จดหมายข่าวแพทยสมาคมฯ จะได้นำความคืบหน้า
มาเสนอเพื่อทราบในโอกาสต่อไป

เป็ น โรคสำคั ญ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง นั้ น มี ไ ม่ กี่ ค น และแพทย์ ที่ มี
ชื่อเสียงก็ใช่ว่าจะรักษาได้ดีทุกอย่าง จำเป็นต้องปรึกษาหารือ
สเปเชียลิสต์มาช่วยกันรักษา ดังนั้น แพทย์ที่จะมีวิชาดีได้ต้อง
อาศัยคุณธรรม 4 ประการ ดังนี้
1) ความพินิจพิเคราะห์ คือการตรวจตราด้วยปัญญาและ
คิดค้นให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เมื่อใช้ความพินิจพิเคราะห์
ถูกต้องก็จะไม่ผิดพลาด
2) ความถี่ถ้วน ต้องอาศัยความสังเกตจดจำ ละเอียดลออ
อย่าพลั้งเผลอ หลงลืม ซึ่งจะทำให้เข้าใจผิด ถึงทางที่จะพินิจ
พิเคราะห์และอาจลุกลามไปถึงการให้ยาผิดได้
3) ความพยายาม ต้ อ งอาศั ย ความเพี ย รพยายาม ที่ จ ะ
ทำตามหน้าที่ ไม่ย่อท้อ ไม่เลือกเอาแต่เบา และง่าย สะดวก
หนักก็เอา เบาก็สู้ ทำแล้วไม่ทอดทิ้งยิ่งทำยิ่งเกิดความชำนาญ
ชื่อเสียงก็ปรากฏ
4) ความหมั่น ต้องอาศัยความหมั่นไม่เกียจคร้าน คือ หมั่น
ตรวจตรา หมั่นเยี่ยมเยียน ไต่ถาม
คุณธรรม 4 ประการนี้จะทำให้เป็นแพทย์ที่มีวิชาดี มีชื่อ
เสียง จึงขออนุญาตนำมาถ่ายทอด เพื่อท่านสมาชิกจะได้มีโอกาส
นำไปประกอบการสอนสัง่ นักศึกษาแพทย์ของท่านต่อไป
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สวัสดีสมาชิกที่รักทุกท่าน

ฉบั บ นี้ เ ป็ น ฉบั บ พิ เ ศษของปี ซึ่ ง จะสรุ ป ผลงานของปี ที่ ผ่ า นมา
ทั้งหมด และมีการนำรายชื่อของกรรมการบริหารฯ ทุกท่านให้ท่าน
สมาชิกรับทราบครับ ปีนี้ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 ขอให้ทุกท่านจัดตาราง
เวลาแล้วไปพบกันนะครับ ในขณะเดียวกันขอชวนร่วมเดินทางไปกับ
Post Congress Tour ที่ประเทศสโลวีเนีย ท่านใดสนใจให้รีบจองก่อน
เพื่อจะได้ไม่พลาดหวังในการมาพบปะกัน พี่ๆ น้องๆ แพทยสมาคมฯ
อีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงวันที่ 17 มี.ค. 56 ที่ผ่านมาทางหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปธพ.1) ของ
สถาบั น พระปกเกล้ า ซึ่ ง ผมเป็ น ผู้ อ ำนวยการหลั ก สู ต รฯอยู่ และ
มีกรรมการของแพทยสมาคมฯ หลายท่านเป็นนักศึกษาในรุ่นนี้ ทั้ง
ท่านอดีตนายกฯ นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์
ล้ อ ทวี ส วั ส ดิ์ รองเลขาธิ ก ารฯ ได้ ไ ปจั ด โครงการแพทย์ อ าสา
เฉลิมพระเกียรติกันที่ จ.อยุธยา และได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญคือ (1) จัด
ให้มีการตรวจด้วยแพทย์อาสาเฉพาะทางด้านจักษุแพทย์ที่มากที่สุด
ในโลก โดยสามารถตรวจคนไข้ได้ถึง 450 คน ใน 1 ชั่วโมง รับรองเป็น
สถิติโลกใหม่โดย Guinness World Records โดยพ่องานสำคัญคือ
ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์ นพ.ธนกฤต
จินตวร และ คุณหมอในหลักสูตรนี้ทั้งหมด (2) การตรวจคนไข้เฉพาะ
ทาง 20 คลินิก มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 3,207 ราย จากจ.อยุธยา และ
จังหวัดโดยรอบ มีแพทย์เข้าร่วมกว่า 300 คน (3) พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ทรงเป็นประธานเปิด (4) ท่านนายกแพทยสมาคมฯ อ.นพ.วันชาติ
ศุภจัตุรัส ได้ไปร่วมตรวจคนไข้ด้วยครับ โครงการดีๆ เช่นนี้คงมีไม่ได้
ถ้าไม่มีความร่วมมือกันของทุกฝ่าย และเป็นต้นแบบการออกหน่วย
เฉพาะทางที่อาจใช้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในที่ต่างๆ ในอนาคตต่อไปได้
ขออนุโมทนาบุญให้กับผู้ร่วมโครงการทุกท่านด้วยครับ
เชื่อว่ากิจกรรมสังคมโดยทั้งแพทยสมาคมฯ แพทยสภา และทุกๆ
องค์กรแพทย์จะช่วยให้ ทุกฝ่ายเข้าใจแพทย์ไทยมากขึ้นครับ ในเดือน
เมษายนจะมีการรับสมัคร หลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 2 ท่านใดสนใจติดตาม
ได้จากสถาบันพระปกเกล้า...
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสมาคมฯ ที่รัก

Hot News ฉบับพิเศษประจำเดือนมีนาคม 2556 ขอ
เสนอหลั ก สู ต รทางการแพทย์
ที่น่าประทับใจที่สุดของปีที่ผ่านมา
คื อ “หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
ธรรมาภิ บ าลสำหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
ทางการแพทย์ รุ่ น ที่ 1
(ปธพ.1)” หลั ก สู ต รนี้ มี ค วาม
พิเศษมากๆ เพราะเริ่มต้นจากแนว
ความคิดที่จะนำ 4 เสาหลักแพทย์ไทยมาแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามแนวพระราชดำริ “ในยุ ค ความ
ขัดแย้งขอให้แพทย์ไทย อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูก
ใคร” โดย 4 เสาหลักทางการแพทย์ที่ได้รับคัดเลือกให้มาร่วม
ภารกิ จ สำคั ญ นี้ ป ระกอบด้ ว ย 1. ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย 2.
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 3. ผู้บริหารแพทย์ในภาครัฐอื่น
ทหาร ตร. กทม. และ 4. ผู้บริหารแพทย์ภาคเอกชน รวมทั้ง
ผู้บริหารหน่วยงานอื่นๆ เช่น สภาการพยาบาล เภสัชฯ มูลนิธิ
ฝ่ายกฎหมายและการเมือง หลังจาก 5 เดือนภายใต้เบ้าหลอมที่
เคร่งครัดของสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา ได้หล่อหลอม
ให้ผู้บริหารที่มีปัญหาสาธารณสุขแตกต่างกัน มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยกันในประเด็นข้อเท็จจริงของบ้านเมือง กฎหมาย
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ หลักสูตรนี้ได้จบ
ลงเมื่อต้นเดือนมีนาคมโดยการให้นักศึกษาปธพ. 1 ได้นำเสนอ
ผลงานวิจัย 10 เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับวงการสาธารณสุข
ไทยและประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมกับการออกหน่วยแพทย์
อาสาเฉพาะทางร่ ว มใจเฉลิ ม พระเกี ย รติ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ผมใน
ฐานะ 1 ในนักศึกษา 120 คน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วม
ภารกิจสำคัญนี้กับท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย,
ท่านอดีตนายกแพทยสมาคมฯ ศ.นพ.ไพจิตร ปวะบุตร, ท่าน
สส. สว. ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนทุกสาขา และขอขอบ
พระคุณท่านผอ. หลักสูตร ปธพ.ที่ได้ริเริ่มหลักสูตรนี้ขึ้นมา หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกแพทยสมาคมฯ จะได้มีโอกาสเข้าร่วม
เป็นน้องใหม่ปลาธงพระ/ปธพ. ในรุ่นต่อๆ ไปนะครับ
แพทยสมาคมฯ...เพื่อแพทย์...เพื่อประชาชน



แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ผลงาน
แพทยสมาคมฯ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
การบริหาร
กรรมการบริหารฯ และกรรมการที่ปรึกษา มีการประชุมทุกวันพุธ
ที่ 4 ของเดือน ซึ่งกรรมการฯได้แต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ จำนวน 17
คณะ เพื่อช่วยดำเนินการในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังต่อไปนี้
1.1 คณะกรรมการจัดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี แพทย
สมาคมโลก 2012
1.2 คณะอนุกรรมการประจำเขต 18 เขต กระทรวงสาธารณสุข
1.3 คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินสวัสดิการ
1.4 คณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณาทุนต่าง ๆ
1.5 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสีย
หายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ....
1.6 คณะอนุกรรมการศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์กรณีเกิดภัย
วิกฤติ
1.7 คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสัมพันธ์
1.8 คณะอนุกรรมการ โครงการผลิตรายการโทรทัศน์
1.9 คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
1.10 คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1.11 คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
1.12 คณะอนุกรรมการอำนวยการ การประชุมใหญ่สามัญประจำ
ปีแพทยสมาคมโลก 2012
1.13 คณะอนุกรรมการโครงการจัดกิจกรรมของแพทยสมาคมฯ
“วันมหิดล”
1.14 คณะอนุกรรมการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี แพทย
สมาคมโลก 2012 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1.15 คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามผลกระทบต่ อ การบริ ห ารโรง
พยาบาลในประเด็นของ DRG version 5 ของ สปสช.
1.16 คณะอนุ ก รรมการจั ด การแข่ ง ขั น กอล์ ฟ การกุ ศ ลแพทย
สมาคมฯ
1.17 คณะอนุกรรมการการจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2556
(ครั้งที่ 57)

1.4 ส่งเสริมสวัสดิภาพของสมาชิก
1.5 ร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนในการพัฒนามาตรฐานการให้การรักษาพยาบาล และการ
สาธารณสุขของประชาชนทั้งประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่นานา
อารยประเทศรับรอง
1.6 เผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข แก่
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องทั้งด้านการ
ป้องกันและการรักษาโรค
1.7 ร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ในต่างประเทศในการรักษา
ระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพอนามัยของประชากรโลก

สำหรับวาระของนายกแพทยสมาคมฯ สมัยนี้ มีกิจกรรมที่เพิ่ม
ขึ้นใหม่ ดังนี้
1. ดำเนินการในเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างแพทย์
และประชาชน (DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP) เพื่ อ ลด
การฟ้องร้องคดี
2. เชื่อมความสัมพันธ์ ช่วยเหลือ สร้างขวัญและกำลังใจให้สมาชิก
3. สร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพ
4. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพแพทย์
5. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กรวิชาชีพสุขภาพสาขา
ต่างๆ
6. รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากมวลสมาชิก และ
ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา และแสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาการ
แพทย์และสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน
7. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิด JUNIOR DOCTOR ALLIANCE
8. จัดให้มีวันของแพทย์ (DOCTOR’S DAY)
9. ขยายองค์กรแพทยสมาคมฯ ให้ลงถึงระดับเขต
10. สนับสนุน ส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างแพทย์ในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน (PUBLIC – PRIVATE PARTICIPATION)
11. ดำเนินการให้แพทยสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน
ความร่วมมือของแพทย์ในยามวิกฤต
12. รักษาระดับและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์
ระดับภูมิภาค และระดับโลก
13. รักษาระดับและเพิ่มพูนสถานะ ความมั่นคง ทางการเงิน ของ
สำหรับแผนงานทีด่ ำเนินการในช่วงทีผ่ า่ นมา เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
แพทยสมาคมฯ
ตามข้อบังคับของแพทยสมาคมฯ มีดงั นี้
14. ดำเนินกิจกรรมภายใต้กำหนดทางจริยธรรม
1.1 ช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์ ให้อยู่ใน
กรอบแห่งจรรยาบรรณ
สามัคคี คือ พลัง
รับฟัง คือ พัฒนา
1.2 ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจรรยาแพทย์ในหมู่มวลสมาชิก
PATIENT SAFETY HAPPY DOCTORS
1.3 ส่ ง เสริ ม การแพทยศาสตร์ ศึ ก ษา การวิ จั ย และการบริ ก าร
ทางการแพทย์

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ในการนี้ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส นายกแพทยสมาคมฯ ขอมอบ
ของขวัญให้แพทยสมาคมฯ ชิ้นแรก คือ บทเพลงมาร์ชแพทยสมาคมฯ
แพทยสมาคมไทยใจโอบอ้อม
นอบน้อมภักดี ชาติ กษัตริย์ ศาสนา
เมตตาจิตเผื่อแผ่แก่ประชา
รักษาป้องกันโรคภัย
		 ประชาเป็นทุกข์เราก็ทุกข์ด้วย
เจ็บป่วยช่วยแสวงแหล่งอาศัย
เสมือนญาติพี่น้องคล้องจิตใจ
ปัญหาใดแก้ได้หารือกัน
โรคภัยไข้เจ็บหลากหลาย
มากมายกายจิตแปรผัน
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันทุกวัน
ขยันปรับปรุงมุ่งพัฒนา
			 แพทยสมาคมไทยใจโอบอ้อม	
นอบน้อมภักดี ชาติ กษัตริย์ ศาสนา
เมตตาจิตเผื่อแผ่แก่ประชา
รักษาป้องกันโรคภัย -- ให้ไทยแข็งแรง......

1. แผนงานผดุงเกียรติวิชาชีพและเสริมสร้างจริยธรรม

1.1 จั ด ตั้ ง โครงการสมาชิ ก สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ ค ำปรึ ก ษา และให้
ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ส มาชิ ก ที่ มี ปั ญ หาทางกฎหมาย หรื อ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง
อันเนื่องมาจากการประกอบวิชาชีพแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ได้กำหนด
ผู้รับเรื่องร้องเรียนประจำอยู่ที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ทำให้
สมาชิ ก สามารถติ ด ต่ อ ได้ ต ลอดเวลาที่ มี ปั ญ หา และได้ จั ด หาที ม
ทนายความประจำในราคามิตรภาพ เมื่อสมาชิกถูกฟ้องร้อง และต้อง
ใช้ทนาย
1.2 สร้างสื่อสัมพันธ์ถึงสมาชิกให้มากขึ้น เพื่อหวังให้สมาชิกได้รู้
ข่าวของแพทยสมาคมฯ เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม กฎระเบียบตลอด
จนข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สมาชิกควรรู้ผ่าน
ทางเอกสารต่างๆ ดังนี้
วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ ออกทุกเดือน
จดหมายข่าวแพทยสมาคมฯ ทุกเดือน
1.3 โครงการป้องกันความเสี่ยงในวิชาชีพ
ดำเนินการผลักดันพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของบุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยจากการบริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยไม่เจตนา ไม่สามารถฟ้องเป็นคดี
อาญาได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
1.4 โครงการแนะแนวชีวิตแพทย์
ดำเนิ น โครงการแนะแนวชี วิ ต ในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
แก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 และแพทย์ประจำบ้านของคณะแพทย์ต่างๆ
ก่อนจะออกไปประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นประจำทุกปี ปีละ 10-14
สถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์ เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่
ปี 2547 เป็นต้นมา
1.5 โครงการเยี่ยมเยือนเพื่อนสมาชิกแพทย์
ได้จัดกรรมการเดินทางไปเยี่ยมเยือนสมาชิกแพทย์ในต่างจังหวัด
เป็นครั้งคราว

•
•



1.6 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมวิชาชีพ
บรรยายความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมให้เพื่อนแพทย์ทั้งในโรงพยาบาล
รัฐและเอกชน

2. แผนงานส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย
ทางการแพทย์

2.1 งานจัดทำ “จพสท”
		 - จัดพิมพ์วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.) วารสาร
ทางวิ ช าการของแพทยสมาคมฯ ซึ่ ง มี ป ระวั ติ อั น ยาวนาน และเป็ น
วารสารทางการแพทย์เล่มเดียวของประเทศที่อยู่ใน INDEX MEDICUS
ปัจจุบันนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นหลายประการทั้งจาก
กรรมการผู้จัดการ และบรรณาธิการ วารสารออกตรงเวลา และเพื่อน
แพทย์สามารถส่งผลงานตีพิมพ์ได้เร็วขึ้น
- จัดพิมพ์บทความทางด้านจริยธรรมในวารสารจดหมายเหตุ
ทางแพทย์ประจำทุกเดือน
2.2 งานสนับสนุนการทำวิจัยทางการแพทย์และจัดหาทุน
		 2.2.1 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยการสนับสนุน
และร่วมมือของมูลนิธิทาเคดา (Takeda Science Foundation) ได้
ให้ทุนสมาชิกแพทยสมาคมฯ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ครั้งละ 3 เดือน ปีละ 3 ทุน และทุนไปศึกษาวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
เป็นเวลา 1-2 ปี จำนวน 1 ทุน พร้อมทั้งทุน 6 เดือน จำนวน 2 ทุน
ความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรนี้ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2509 โดยเริ่มมาตั้งแต่
ให้ปีละ 2 ทุน จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 6 ทุน (ทุนไปศึกษาวิจัยเริ่มเมื่อ พ.ศ.
2544) ขณะนี้มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 167 คน
		 2.2.2 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนการวิจัย
โดยมีทุนวิจัยอยู่ 2 ทุน ดังนี้
ทุนวิจัย “นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” ท่าน
อาจารย์นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้มอบ
ทุนวิจัยให้แพทยสมาคมฯ เป็นจำนวน 1 ล้านบาทต่อปี ใน
การสนั บ สนุ น แพทย์ ที่ มี โ ครงการวิ จั ย ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่วงการแพทย์ เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูน
ความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่ หรือ
ทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์เพื่อแก้ไข
ปั ญ หาสุ ข อนามั ย ของประชาชนในชาติ และเผยแพร่
งานวิจัยให้รู้จักในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุน
ไปแล้ว จำนวน 45 ราย และ 48 โครงการ
ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ ปีละ 1 ทุน ให้ผู้ทำวิจัยปัญหา
สาธารณสุ ข พื้ น ฐาน หรื อ งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาวิ ธี ก ารให้
บริการทางสาธารณสุข
		 2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ที่เสียสละดูแลสุขภาพ
อนามัยความเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนด้วยความรู้ความสามารถและ
เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอย่างดีเยี่ยม โดยการมอบรางวัลให้ 2 ประเภท
ประเภทละ 1 รางวัล
รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ เป็นรางวัล
สำหรั บ แพทย์ ผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ทำให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่
สังคม เป็นที่ยอมรับนับถือของวงการแพทย์สมควรยกย่อง
และมีผู้เสนอชื่อ

•

•

•
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• รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ เป็นรางวัลสำหรับ
		

แพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล และมีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์
2.2.4 งานประชุมวิชาการทางการแพทย์
จัดการเสวนาทางการแพทย์ด้านกฎหมาย เรื่อง “ก้าว
ไปข้ า งหน้ า แก้ ไขปั ญ หาแพทย์ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง” ณ ห้ อ ง
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร อาคารเฉลิ ม พระบารมี ๕๐ ปี
ซอยศูนย์วิจัย วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 16.30–
19.00 น.
ด้วยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับเกียรติจากแพทยสมาคมโลก ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุ ม “The 63 rd World Medical Association
General Assembly 2012 and 192nd, 193rd
Council Meetings”ในวันที่ 10-13 ตุลาคม 2555 ณ
โรงแรม Centara Grand Hotel at Central World
กรุงเทพฯ
จัดประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556 (ครั้งที่
57) ระหว่ า งวั น ที่ 11-13 ตุ ล าคม 2556 ณ โรงแรม
เซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

•
•

•

3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

3.1 เป็นแกนนำหลักของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2548 ประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพสุขภาพ
21 องค์กรโดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก
- เครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ สุ ข ภาพฯ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก Pfizer
Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ดำเนินโครงการเครือข่ายสตรี
เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่ (ระยะเวลา 1 ปี) เป็นงบประมาณ จำนวน 2
ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการกับชุมชน 6 แห่ง โดยมีสตรีเป็นแกนนำ ได้แก่
(1.)อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (คุณดอกรัก พิทาคำ) (2.) จังหวัด
กระบี่ (คุณนิสา ชายกุล) (3.) จังหวัดชัยภูมิ (พญ.บรรจง ครอบบัวบาน)
(4.) จังหวัดสุรินทร์ (คุณอัสนีย์ นาคาวงศ์) (5.) จังหวัดชลบุรี (ดร.อุทัย
วรรณ เจริญสุข) (6.) จังหวัดราชบุรี (คุณอรวรรณ ชาครียสกุล)
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 งานแถลงข่าวงานพิธี “มอบรางวัล
ศิลปิน ดารา และสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 3” ณ ห้อง
กรุงเทพ 2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดยมีศิลปิน ดารา
และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 จัดงานพิธี “มอบรางวัลศิลปิน ดารา
และสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 3” โดยมีผู้ได้รับรางวัล
20 รางวัล ดังนี้ (1) คุณวิทวัจน์ สุนทรวิเนตร์ (รางวัลศิลปินต้นแบบเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่) (2) คุณวาสุ เลิศจรรยา (ผู้บริหารคลื่นวิทยุและ
โทรทัศน์ลูกทุ่งปลอดบุหรี่ดีเด่น) (3) คุณพัชรินทร์ จัดกระบวนพล (นัก
แสดงหญิงปลอดบุหรี่ดีเด่น) (4) คุณพศุตม์ บานแย้ม (นักแสดงชาย
ปลอดบุหรี่ดีเด่น) (5) คุณอนุวัติ เฟื่องทองแดง (ผู้สื่อข่าวปลอดบุหรี่ดี
เด่น) (6) คุณบุญชื่น บุญเกิดรัมย์ (อ.แดน บุรีรัมย์) (นักวิจารย์เพลงลูกทุ่ง
ปลอดบุหรี่ดีเด่น) (7) คุณตัน ภาสกรนที (ผู้บริหารธุรกิจปลอดบุหรี่ดี
เด่น) (8) คุณบุบผา แสนบุญศรี (ปรางค์ ศิภาพร) (นักร้องศิลปะพื้นบ้าน
ปลอดบุหรี่ดีเด่น) (9) คุณสามารถ ทองขาว (นักแต่งเพลงปลอดบุหรี่ดี
เด่น) (10) คุณเทวัญ ทรัพย์แสนยากร (นักดนตรีปลอดบุหรี่ดีเด่น) (11)

คุณพรภิรมย์ พินทะปะกัง (ไมค์ ภิรมย์พร) (นักร้องลูกทุ่งชายปลอดบุหรี่
ดีเด่น) (12) คุณสุทธิราช วงศ์เทวัญ (กุ้ง สุทธิราช) (นักร้องเพลงศิลปะ
พื้นบ้าน (ลิเก) ปลอดบุหรี่ชายดีเด่น) (13) คุณสุรางค์ ผิวอ่อน (จิ้งหรีด
ขาว) (นักร้องลูกทุ่งหญิงปลอดบุหรี่ดีเด่น) (14) คุณอรวรรษา ฐานวิเศษ
(นักแสดงหญิงปลอดบุหรี่ยอดเยี่ยม) (15) คุณกฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์
(16) คุณจิรายุ ละอองมณี (เยาวชนชายปลอดบุหรี่ดีเด่น) (17) คุณโฟกัส
จี ร ะกุ ล (เยาวชนหญิ ง ปลอดบุ ห รี่ ดี เ ด่ น ) (18) คุ ณ เพรี ย วพั น ธ์ หั ส ดี
(นักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตปลอดบุหรี่ดีเด่น) (19) คุณภาสกร คลังมนตรี
(นั ก ร้ อ งเพลงไทยสากลปลอดบุ ห รี่ ) (20) คุ ณ กานต์ ร วี โกศลพิ ศิ ษ ฐ์
(นักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งปลอดบุหรี่หญิงดีเด่น)
ในวันเดียวกันนี้ มีการจัดการประชุมแนะนำโครงการ ฝึกอบรม
ให้ความรู้แกนนำ และร่วมจัดทำโครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทย
ปลอดบุหรี่ ณ ชุมชนเนินแร่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- การประชุมแนะนำโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำ และ
ร่วมจัดทำโครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่ จำนวน
5 ครั้ง ได้แก่ (1) วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชุมชนกระบี่ท่าเรือ
จ.กระบี่ (2) วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชุมชนศาลาลอย จ.สุรินทร์
(3) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชุมชนเนินแร่ จ.ชลบุรี (4) วันที่
20-21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชุมชนคลองลี่ จ.ชัยภูมิ และ (5) วันที่
23-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชุมชนเทศบาลตำบลยิหวา อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่
- จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “ทีมสุขภาพร่วมใจ เดิน-วิ่ง ขจัดภัย
บุหรี่” ครั้งที่ 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา 4-6
ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ส่วนกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงในวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม
2555 สำหรับปีนี้คำขวัญขององค์การอนามัยโลก คือ “จับตา เฝ้าระวัง
ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ” (Tobacco Industry Interference) โดยจัด
กิ จ กรรม ตั้ ง แต่ เวลา 06.00-09.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุ ข
จ.นนทบุรี ภายใต้คำขวัญ “อุตสาหกรรมยาสูบ มุ่งทำลายสุขภาพ” ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา
- ประธานเครือข่ายฯ ได้รับเกียรติให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ ในงาน “25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่
- จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้ติดบุหรี่ด้วย
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก” วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555
มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 150 คน
- จัดการประชุม “การดูแลผู้ติดบุหรี่ด้วยการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก”(เพิ่มพูนทักษะ) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีมีผู้เข้าร่วมประชุม 45 คน
- มี ก ารประชุ ม “คณะทำงานโครงการพั ฒ นาและจั ด ตั้ ง ศู น ย์
อบรมผู้ นำการส่ง เสริ มการเลิกและบำบัดผู้ เสพยาสูบ” เมื่อ วัน ที่ 24
กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคาร
เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซึ่งแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการ
สนับสนุนจาก สปสช. ให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวขึ้น
- จัดงานแถลงข่าว การประกวด “Cover Dance STEP UP
2012” วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง Ballroom C ชั้น Lobby
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชน
ไทยปลอดบุหรี่ เดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการเครือ
ข่ายสตรี เพื่อชุมชนกระบี่-ท่าเรือปลอดบุหรี่ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ
โรงพยาบาลกระบี่
- เข้าร่วม “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 11”
เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
หลักสี่ กรุงเทพฯ
- จัดการประกวด “Cover Dance STEP UP 2012” รอบคัด
เลื อ กพร้ อ มการอบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ พิ ษ ภั ย บุ ห รี่ เมื่ อ วั น ที่ 19
สิงหาคม 2555 ณ Paragon Cineplex Infinite ชั้น5 ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ร่วม
กับบริษัท คลังมิวสิค จำกัด
- จั ด การอบรม เรื่ อ ง “Tobacco Control Leadership
training” เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิร
เวชฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซึ่งเป็นการอบรมภายใต้
โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์อบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและบำบัด
ผู้เสพยาสูบ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.
- เข้าร่วมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.... (พื้นที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) วันที่ 14 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
- จัดการประกวด “Cover Dance STEP UP 2012” รอบตัดสิน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 ณ ลานอินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ
ร่วมกับบริษัท คลังมิวสิค จำกัด
- วันที่ 19 กันยายน 2555 ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ
เครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนบ้านเนินแร่ปลอดบุหรี่ ณ โรงพยาบาลชลบุรี
- วันที่ 10-13 ตุลาคม 2555 ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม
แพทยสมาคมโลก (WMA 2012) ณ ห้องประชุม Convention Center
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยสมาชิกเครือ
ข่ายทั้ง 20 องค์การ และมีการจัดการบรรยาย Lunch Symposium
“Mega Control for Health in Asean: Lesson Learned from
Tobacco”
- วันที่ 16 ตุลาคม 2555 ตรวจเยี่ยมโครงการเครือข่ายสตรี เพื่อ
ชุมชนบ้านเนินแร่ปลอดบุหรี่ จ.ชลบุรี ตรวจเยี่ยม รพ.สต. ชุมชน ร้านค้า
และวัด
- วันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ร่วมกับ
สปสช. จั ด ตั้ ง โครงการพั ฒ นาและจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ บรมผู้ น ำการส่ ง เสริ ม
การเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ จัดอบรมให้ความรู้ในการรักษาบำบัด
ผู้ เ สพยาสู บ ให้ กั บ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในเขตจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ใน
โครงการอบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ จังหวัด
พิษณุโลก วันที่ 25–26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
- วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เยี่ยมชมการดำเนินงาน
โรงพยาบาลปลอดบุ ห รี่ แ ละแพทย์ ดี เ ด่ น โรงพยาบาลตาคลี และ
โรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักษ์
- วั น ศุ ก ร์ ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2555 ตรวจเยี่ ย ม โรงพยาบาล
หนองม่วงไข่ จ.แพร่ / โรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน

- วันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุม
โฮงยาไทย โรงพยาบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่และแพทย์ดีเด่น
		 * ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
และสัมภาษณ์ Candidate แพทย์ดีเด่น และโรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์
		 * วันที่ 14 ธันวาคม 2555 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ประสงค์
และสัมภาษณ์ Candidate แพทย์ดีเด่น
		 * วันที่ 19 ธันวาคม 2555 โรงพยาบาลตากใบ และสัมภาษณ์
Candidate แพทย์ดีเด่น
- วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์
อบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ อยู่ระหว่างการ
ประสานงานการเข้าตรวจเยี่ยมในจังหวัดนำร่องต่างๆ จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม
จำนวน 88 คน
- กำหนดการจัดอบรมครั้งต่อไป มีอยู่ 3 จังหวัด ได้แก่
		 * จังหวัดสุรินทร์ จะจัดในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556
		 * จังหวัดเชียงราย จะจัดในวันที่ 17-18 มกราคม 2556 และ
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556
		 * จังหวัดกระบี่ จะจัดในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556
3.2 จัดตั้งเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย
แพทย์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 33 คน สำหรับโครงการดังกล่าวได้
สนับสนุนงบประมาณการทำวิจัย ทั้งสิ้นมากกว่า 60 โครงการ
เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม 2555 มี ก ารประชุ ม หารื อ เพื่ อ สรุ ป ร่ า ง
แนวทางเวชปฏิบัติในการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย ปี 2554
(ฉบับปรับปรุง) 3 คณะ ได้แก่คณะทำงานฉบับ Medical Personnel
ฉบับ Non - Medical Personnel และฉบับ Management guild
line เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารปฏิ บั ติ ง านในโครงการเครื อ ข่ า ยคลิ นิ ก ฟ้ า ใส”
ณ ห้ อ งประชุ ม พั ช รกิ ติ ย าภา และห้ อ งสั ม มนา 4-6 ชั้ น P3 อาคาร
เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีผู้เข้าร่วม
การประชุม จำนวน 186 คน
วันที่ 5-6 มีนาคม 2555 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าว
ต่อไปของเครือข่ายปลอดบุหรี่ ในการควบคุมยาสูบ” ณ ห้องประชุม
สยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕o ปี มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 266 คน ภายหลังการประชุมนี้มี โรงพยาบาลสมัครเข้าโครงการ
เครือข่ายคลินิกฟ้าใส 40 แห่ง (ระหว่าง มี.ค. - พ.ค. 2555)
วันที่ 8-9 มีนาคม 2555 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในการรักษาโรคติดบุหรี่ (Training of the Trainers
Workshop in Tobacco Control)” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ
วชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕o ปี มีผู้เข้าร่วม
การอบรม จำนวน 11 คน
ในวันช่วงเดียวกันนี้ มีการจัดการประชุมแนะนำโครงการ ฝึกอบรม
ให้ความรู้แกนนำ และร่วมจัดทำโครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทย
ปลอดบุหรี่ ณ ชุมชนเนินแร่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ด้วย ในระหว่างวันที่
20-24 มีนาคม คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ และเครือข่าย
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วิชาชีพแพทย์ฯ เดินทางไปร่วมการประชุม “15th World Conference
on Tobacco Or Health (WCTOH 2012)” ณ Suntec Singapore
International Convention and Exhibition Centre ประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีผู้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ จำนวน 23 ท่าน
ในการประชุมนี้ มีคณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้รับการพิจารณาให้
นำเสนอผลงานด้วย ได้แก่ ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย เสนอผลงาน
เรื่อง “Comparison of impact of pictorial health warnings on
manufactured and roll-your-own cigarette pack in Thailand”
ภก.คทา บัณฑิตานุกลู เสนอผลงานเรือ่ ง “Volunteer pharmacist
in smoking cessation program in Thailand”
รศ.ดร.ผ่ อ งศรี ศรี ม รกต เสนอผลงานเรื่ อ ง “Evaluation of
Awareness raising workshop on Tobacco harmfulness among
Thai Adolescent” เข้าร่วมฟังบรรยาย Pre-conference เรื่อง “Role
of healthcare systems and providers in changing tobacco
dependence treatment and tobacco policy” (วันที่ 19 มี.ค. 55)
และเรื่อง “Setting up an inpatient smoking cessation service”
(วันที่ 20 มี.ค. 2555)
ทพญ.เรวดี ต่อประดิษฐ์ เสนอผลงานเรื่อง “Thai people’s
views about dentist’s role in Tobacco control”
ผศ.ดร.เปรมทิ พ ย์ ทวี ร ติ ธ รรม เสนอผลงานเรื่ อ ง “The
development of Tobacco-control related content for
physical therapy curriculum in Thailand”
ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เสนอผลงาน เรื่อง “Efficacy of
fresh lime alone as a smoking cessation AID” และ เรื่อง “Using
chart stickers to identify & document smoking status in
routine clinical practice”
พล.ต.ต.หญิงจันทนา วิธวาศิริ เสนอผลงาน เรื่อง “Effect of
WHO FCTC article 8, 12 and 14 in 100% smoke-free hospitals
development plan 2007-2011 of Thai Physician Alliance
against Tobacco (TPAAT)”
วันที่ 29-30 มีนาคม 2555 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในการรักษาโรคติดบุหรี่ (Training of the Trainers
Workshop in Tobacco Control)” รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ
วชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕o ปี มีผู้เข้าร่วม
การอบรม จำนวน 16 คน
วันที่ 6-7 เมษายน 2555 จัดการสัมมนา “สรุปโครงการเครือข่าย
วิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ” ณ ห้องประชุมป่าตอง 2
ชั้น 1 Lake Side โรงแรมมิลเลนเนียม รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยมี
ผู้ร่วมการสัมมนา 22 คน
วันที่ 26-27 เมษายน 2555 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ใ นการรั ก ษาโรคติ ด บุ ห รี่ (Training of the
Trainers Workshop in Tobacco Control)” รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุม
มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕o ปี มีผู้เข้าร่วม
การอบรม จำนวน 25 คน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 เข้าร่วมกิจกรรม “ทีมสุขภาพร่วมใจ
เดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่” ครั้งที่ 8 ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ภายใต้คำขวัญ “อุตสาหกรรมยาสูบ มุ่งทำลายสุขภาพ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจำนวนมากดังเช่นทุกปี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ประธานเครือข่ายฯ ได้รับเกียรติให้เข้า
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ ในงาน “25 ปี
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุม
การบริ โ ภคยาสู บ ได้ รั บ รางวั ล องค์ ก รดี เ ด่ น ด้ า นการดำเนิ น งานการ
ควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยประธาน
เครือข่ายฯ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ Alive Park Hall
ชั้ น G ศู น ย์ ก ารค้ า ฟิ ว เจอร์ พาร์ ค รั ง สิ ต จั ด โดยกรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข
วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2555 คณะกรรมการดำเนิ น งานโครงการ
เครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่ เดินทางไปเยี่ยมชมผลการ
ดำเนินงานของโครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนกระบี่-ท่าเรือปลอดบุหรี่
ณ โรงพยาบาลกระบี่
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 เข้าร่วม “การประชุมวิชาการบุหรี่กับ
สุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 11” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-14.30 น.
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “การ
รับฟังความคิดเห็น และปฏิญญา สนับสนุน ร่างพรบ.ควบคุมยาสูบ
ฉบับใหม่”
ในระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 มีการจัดการอบรม เรื่อง
“Tobacco Control Leadership training” ขึ้น ณ ห้องประชุมมูลนิธิ
วชิรเวชฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซึ่งเป็นการอบรมภายใต้
โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์อบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและบำบัด
ผู้ เ สพยาสู บ โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก สปสช. โดยเชิ ญ ผู้ น ำจาก
6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.เชียงราย จ.พิษณุโลก จ.สุรินทร์ จ.ราชบุรี
จ.ระยอง และจ.กระบี่ มาร่วมอบรมในครั้งนี้
วันที่ 14 กันยายน 2555 เข้าร่วมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ....
(พื้ น ที่ ภ าคกลางและภาคตะวั น ออก) ณ โรงแรมริ ช มอนด์ อ.เมื อ ง
จ.นนทบุรี
วันที่ 19 กันยายน 2555 ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเครือ
ข่ายสตรี เพื่อชุมชนบ้านเนินแร่ปลอดบุหรี่ ณ โรงพยาบาลชลบุรี วันที่
10-13 ตุลาคม 2555 เข่าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมแพทยสมาคม
โลก (WMA 2012) ณ ห้องประชุม Convention Center ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งสมาชิกเครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพฯ ทั้ง 20 องค์กร
ซึ่งในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 12.30-14.00 น. มีการบรรยาย
Lunch Symposium หัวข้อ “Mega Control for Health in Asean :
Lesson Learned From Tobacco ”โดยศ.พญ.สมศรี เผ่ า สวั ส ดิ์
(ประธาน) และ พล.ต.ต.นพ.ชุ ม ศั ก ดิ์ พฤกษาพงษ์ (ประธานร่ ว ม)
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เลขาธิการอาเซียน) บรรยายหัวข้อ“Tobacco
Control & Mega City-The ASEAN’s Perspective” และ
ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา บรรยาย ในหัวข้อ “Tobacco Control
& Network-Thailand Experience” มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้ง
ไทยและต่างประเทศ ประมาณ 500 คน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 กรรมการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทย
ปลอดบุหรี่ เดินทางไปเยี่ยมชมติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสตรี เพื่อ
ชุมชนศาลาลอยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์
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และคณะกรรมการวิ ช าชี พ แพทย์ ฯ ร่ ว มกั บ กรรมการแพทยสมาคมฯ จะไปเยี่ยมรพ.สวรรค์ประชารักษ์ และรพ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คลินิกเลิกบุหรี่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมโฮงยาไทย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมอบรม
60 คน
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2555 จัดการอบรม“Leading Essentials”
ตามโครงการ “Tobacco Control Leadership Training” ณ
ห้ อ งประชุ ม ห้ ว ยทราย ชั้ น ล็ อ บบี้ โรงแรมดุ สิ ต ธานี หั ว หิ น อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วยจิตแพทย์
แพทย์ ท างเดิ น ระบบหายใจ แพทย์ โรคหั ว ใจ และแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้านเบาหวาน รวมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์อบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและ
บำบั ด ผู้ เ สพยาสู บ โรงพยาบาลสุ ริ น ทร์ จ.สุ ริ น ทร์ ณ ห้ อ งประชุ ม
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 โรงพยาบาลสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วม
อบรม 50 คน
ในเดือนธันวาคม คณะกรรมการวิชาชีพแพทย์ฯ ร่วมกับกรรมการ
แพทยสมาคมฯ มีการเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ 3 ครั้ง ได้แก่
* วั น ที่ 13 ธั น วาคม ณ รพ.สรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ และ รพ.
พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
* วันที่ 14 ธันวาคม ณ รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
* วันที่ 19 ธันวาคม ณ รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ในปีงบประมาณ 2553-2555 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ ได้ให้การ
สนับสนุนโครงการวิจัย ดังนี้
โครงการ “สำรวจพฤติกรรม ทัศนคติและการได้รับความรู้ด้าน
การบริ โ ภคยาสู บ ของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ใ นประเทศไทย” รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการโดย ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
โครงการ “สำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบหลังวิกฤตอุทกภัยใน
ประเทศไทย” รับผิดชอบโครงการโดย ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
โครงการ “การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลระหว่ า งVarenicline และ
Nortriptyline ในการเลิกบุหรี่ระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยใน” รับผิดชอบ
โครงการโดย นพ.วศิน จิริศานต์ (วันเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ 1 เมษายน
2555 - 1 เมษายน 2556)
และในปีงบประมาณ 2555-2557 สนับสนุนโครงการ ดังนี้
โครงการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการกระตุ้นจุดฝังเข็มเพื่อรักษา
ผู้ป่วยติดบุหรี่
โครงการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนวดกดจุดแผนไทยเพื่อ
รักษาผู้ป่วยติดบุหรี่
โครงการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อรักษา
ผู้ป่วยติดบุหรี่
ทั้ ง 3 โครงการ มี ร ะยะเวลาเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด โครงการ คื อ
7 มิถุนายน 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 รับผิดชอบโครงการโดย
พญ.อัมพร กรอบทอง
นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการที่ เ สนอเข้ า มารั บ การสนั บ สนุ น โดย
อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงการ คือ โครงการ “ศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่สัมพันธ์กับการใช้
ยาเสพติด” รับผิดชอบโครงการโดย พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์

3.3 งานวิเทศสัมพันธ์
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
และแพทยสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สืบเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.
2527 โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ในการศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน
- ได้ รั บ เชิ ญ จาก Chinese Medical Association เข้ า ร่ ว ม
ประชุม 1St CMA Annual Meeting in 2012 ระหว่างวันที่ 6–9
มกราคม 2555 ณ โรงแรม Capital Hotel กรุ ง ปั ก กิ่ ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ได้รับเชิญจาก Myanmar Medical Association เข้าร่วม
ประชุ ม กั บ 58th Myanmar Medical Conference ระหว่ า งวั น ที่
18-24 มกราคม 2555 ณ โรงแรม Trader Hotel ประเทศเมียนม่าร์
- ได้รับเชิญจาก Singapore Medical Association เข้าร่วม
ประชุม Singapore Medical Association 53rd Anniversary Dinner
2012 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม Grand Hyatt
Singapore Hotel ประเทศสิงคโปร์
- ได้รับเชิญจาก Australian Medical Association เข้าร่วม
ประชุม “AMA 2012 National Conference ระหว่างวันที่ 25-27
พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม Grand Hyatt Hotel กรุง Melbourne
ประเทศ ออสเตรเลีย
- ได้ ส่ ง ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม 15 th MASEAN Meeting ของ
Medical Associations South East Asia Nation and The 105th
PMA Annual Convention ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรม Shangri-la Plaza Hotel เมือง Mandaluyong City
ประเทศฟิลิปปินส์
- ได้รับเชิญจาก American Medical Association เข้าร่วม
ประชุม “American Medical Association Annual Meeting”
ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม Hyatt Regency
ณ เมือง Chicago รัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เข้ า ร่ ว มประชุ ม World Medical Association General
Assembly เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ 2546 เป็นต้นมา เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกของ WMA ด้วย
ปี 2546 ประชุ ม ที่ ก รุ ง เฮลชิ ง กิ ประเทศฟิ น แลนด์ (9–11
ตุลาคม)
ปี 2547 ประชุมที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (6–9 ตุลาคม)
ปี 2548 ประชุมที่กรุง Santiago ประเทศชิลี (12–15 ตุลาคม)
ปี 2549 ประชุมทีเ่ มือง Sun City ประเทศ South Africa (10-15
ตุลาคม)
ปี 2550 ประชุมทีเ่ มือง Copenhagen ประเทศ Denmark (3-6
ตุลาคม)
ปี 2551 ประชุมที่เมืองกรุงโซล ประเทศเกาหลี (16-19 ตุลาคม)
ปี 2552 ประชุมที่เมือง New Delhi ประเทศอินเดีย (14-17
ตุลาคม)
ปี 2553 ประชุมที่เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา (13–16
ตุลาคม)
ปี 2554 ประชุมที่เมือง Montevideo ประเทศอุรุกวัย (12–15
ตุลาคม)
ปี 2555 ประชุ ม ที่ กรุ ง เทพมหานคร ประเทศไทย (10-13
ตุลาคม)

14 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

- ได้ ส่ ง ผู้ แ ทนไปเข้ า ร่ ว มประชุ ม 48 th CMAAO Midterm ของราชวิทยาลัยต่างๆ ได้จาก Website ของแพทยสมาคมฯ ด้วย
5.4 งานด้านสวัสดิการสมาชิก
Council Meeting ระหว่างวันที่ 8–10 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม
ได้จัดให้สมาชิกไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐานประเทศเพื่อนบ้านใกล้
Hotel Royal Macau ประเทศมาเก๊า
- ได้ รั บ เชิ ญ จาก Myanmar Medical Association เข้ า เคียงเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการบรรยายวิชาการด้วย ได้ดำเนินการ
ร่วมประชุมกับ 59th Myanmar Medical Conference ระหว่างวันที่ ดังต่อไปนี้
ปี 2543 ไปศึ ก ษาสาธารณสุ ข มู ล ฐาน ณ เมื อ งหลวงพระบาง
22- 24 มกราคม 2556 ณ เมือง Mawlamying ประเทศเมียนม่าร์
ประเทศลาว
- ได้ รั บ เชิ ญ จาก Chinese Medical Association เข้ า ร่ ว ม
ปี 2544 ไปศึ ก ษาสาธารณสุ ข มู ล ฐาน ณ เมื อ งเสี ย มเรี ย บ
ประชุม Medical Science Conference 2013 ระหว่างวันที่ 26–28
ประเทศกัมพูชา
มกราคม 2556 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2545 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองลังกาวี ประเทศ
มาเลเชีย
4. งานดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินของแพทยสมาคมฯ
ปี 2546 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสอง
แพทยสมาคมฯ ได้ดำเนินการดูแลที่ดินสวัสดิการแก่สมาชิกใน
ปันนา) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริเวณบึงกุ่ม กับบริเวณคลองจั่น และบริเวณลาดพร้าว ซึ่งได้มีการริเริ่ม
ปี 2547 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองร่างกุ้ง, หงสาวดี,
มาในอดีต โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้ง
พุกาม, มัณฑะเล และเฮโฮ (Inlay Lake) ประเทศ
ดำเนิ น การสละการถื อ ครองที่ ดิ น ส่ ว นที่ เ ป็ น ถนน เพื่ อ เป็ น สาธารณะ
สหภาพเมียนมาร์
ประโยชน์ ปัจจุบันมีที่ดินที่เป็นของแพทยสมาคมฯ อยู่ จำนวน 57 แปลง
ปี 2548 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสมาชิกประชาชน
ปี 2549 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ ประเทศบรูไน
5.1 งานประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวเพื่อเพื่อนสมาชิก
ปี 2550 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองฮิโรชิมา และ เมือง
- รายการสโมสรสุขภาพ ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี วันจันทร์ – วัน
ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ศุกร์ เวลา 09.00 - 09.30 น.
ปี 2551 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองกาฐมัณฑุ โภครา
- รายการ Hospital Hot Line พบหมอต่อสายตรง ออกอากาศ
ปาทัน และนากาโก๊ด ประเทศเนปาล
ทางสถานี โ ทรทั ศ น์ ด าวเทียม ไทยวิชั่น แชนแนล ออกอากาศสดทุก
ปี 2552 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ ประเทศจอร์แดน
วันจันทร์ เวลา 18.00 -18.55 น. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ปี 2553 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองปักกิ่ง – ฮาร์บิ้น
ข่ า วสารและผลงานที่ ส ำคั ญ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ด้ า น
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และไปศึ ก ษา
สาธารณสุข (แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ) และ
สาธารณสุขมูลฐาน ณ ประเทศคาซัคสถาน
เป็นช่องทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิต
ปี 2554 ไปศึ ก ษาสาธารณสุ ข มู ล ฐาน ณ ประเทศลั ต เวี ย –
และให้ ผู้ ช มได้ ใ กล้ ชิ ด บุ ค ลากรทางการแพทย์ ม ากขึ้ น และช่ ว ยให้
เอสโตรเนีย – ลิทัวเนีย
ประชาชนสามารถรับมือกับโรคต่างๆ ได้ และสามารถป้องกันและรักษา
ปี 2555 ไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ณ ประเทศตูนีเซีย
ได้ทันท่วงที
ปี 2556 ไปศึ ก ษาสาธารณสุ ข มู ล ฐาน ณ ประเทศสโลวี เ นี ย
5.2 งานปรับปรุงทำเนียบสมาชิกแพทย์
(Slovenia)
ปัจจุบันจากข้อมูล เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 แพทย5.5 งานบริการของสโมสรแพทย์
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีจำนวนสมาชิก ประเภทต่างๆ ดังนี้
		 ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่สโมสรเพื่อความสะดวก
สมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 24,692 ราย
แก่สมาชิก ความเจริญก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินงานของ
ยุวสมาชิก		
จำนวน 5,735 ราย
5.3 งานปรับปรุง Website ของแพทยสมาคมฯ ให้ทันสมัย และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปัจจุบัน เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกยุค ทุกสมัย ได้ร่วม
เป็นที่นิยม
ปรับปรุงระบบ website เพื่อสมาชิกแพทยสมาคมฯ และให้เป็น กั น เสี ย สละเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รของเรามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ๆ ด้ า น
ประโยชน์แก่แพทย์ทั่วไปโดยได้ดำเนินการ ใช้ชื่อ www.mat.or.th และ ตลอดระยะเวลา 92 ปีโดยมิได้มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อผดุง
พัฒนาให้มีข่าวทางการแพทย์ทุกวัน เป็น web ทางการแพทย์แห่งแรก ศักดิ์ศรีและอำนวยคุณประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิก และแพทย์ทุกท่าน
และแห่งเดียวในประเทศไทย ตลอดจนบรรจุ electronic journal ทั้งนี้เพื่อหวังที่จะให้วงการแพทย์ไทย มีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ
จดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.) ทุกฉบับ ที่สามารถดูค้นหาย้อนหลังได้ ขจรขยายไปทั่วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนแพทย์
และ publish ลง pub med โดยตรง และมีคอลัมน์ความรู้อื่นที่เกี่ยว ไทยทุ ก ท่ า นได้ ร่ ว มกั น ดำเนิ น ตามรอยพระยุ ค ลบาท ของสมเด็ จ
เนื่อง เช่น ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ กฎหมายกับการแพทย์ รวมถึง พระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระบิดาของ
ประกาศที่สำคัญ กฎระเบียบ กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของแพทยสมาคมฯ การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ของไทย เพื่ อ ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งสถาพรของ
ไว้ด้วยกัน จนในปัจจุบันมีสมาชิกเข้าใช้บริการเดือนละกว่า 1 หมื่นราย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อความเป็น
นอกเหนือจากการนำข่าวสารต่างๆ, รายงานการประชุมประจำเดือน, ปึกแผ่นมั่นคงของวงการแพทย์ไทยในภายหน้าสืบไป
รูปกิจกรรมต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ, รูปคณะกรรมการฯ และกิจกรรม
อื่นๆ ใส่ไว้ใน Website แล้ว แพทย์ยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง Website
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การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2555
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ปีที่ 91 ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม

สยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 189 ท่าน โดย นายแพทย์วันชาติ
ศุภจัตุรัส นายกแพทยสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญแจ้งให้สมาชิกแพทยสมาคมฯ ได้รับทราบ คือ
ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และสมาชิก ทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการและ
ท่านอาจารย์อาวุโสที่สนับสนุนงาน 1 ปีที่ผ่านมาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี
		

สามัคคี คือ พลัง
PATIENT SAFETY

รับฟัง คือ พัฒนา
HAPPY DOCTORS

สรุปผลการมอบรางวัลและทุนของแพทยสมาคมฯ ประจำปี 2555 มีดังนี้ บาท จนบัดนี้มีผู้ได้รับรางวัลทุนสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ มา
แล้วทั้งสิ้น 37 ท่าน ใน 42 ปี โดยเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
1. รางวัลสมเด็จพระวันรัต “ปุณณสิริ” ของแพทยสมาคมฯ ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ อันนำชื่อเสียงมาสู่วงการ
รางวัลนี้เริ่มให้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 โดยนายแพทย์วิรัช มรรค แพทย์ สมควรยกย่องเพื่อเพิ่มเกียรติภูมิของแพทย์ สำหรับปี 2555 นี้
ดวงแก้ว บริจาคเงิน 24,000 บาท ใช้ดอกผลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ มี ผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ทั้ ง สิ้ น จำนวน 8 ท่ า น ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล สมเด็ จ
แก่ สั ง คมและประเทศชาติ อั น นำชื่ อ เสี ย งมาสู่ ว งการแพทย์ ต่ อ มา พระวันรัตของแพทยสมาคมฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ได้ส่งเงินซึ่งเหลือจากการใช้จ่าย ประพันธ์ ภานุภาค
ในการฉลองครบรอบ 40 ปี ของ แพทยศาสตร์บัณฑิตรุ่น 2472 เป็นเงิน
ศาสตราจารย์ กิ ต ติ คุ ณ นายแพทย์ ป ระพั น ธ์ ภานุ ภ าค
2,330 บาท มาสมทบด้วย รวมเป็นเงินริเริ่มในการจัดตั้งทุน 26,330 ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บาท ปัจจุบันผู้ได้รับทุนจะได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เกิดวันที่ 10 มีนาคม
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2487 อายุ 68 ปี จบการศึ ก ษาแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์
สภากาชาดไทย เป็นผู้ที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านวิชาการและ
บริหารในเรื่องภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคภูมิแพ้วิทยาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือ ทางด้านวิชาการ
เป็ น ศาสตราจารย์ ระดั บ 11 ของคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ศาสตราจารย์ กิ ต ติ คุ ณ ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังเกษียณอายุราชการ เป็นครูที่อุทิศตน
เพื่อการเรียนการสอนสามารถอธิบายเรื่องที่ยากซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย
ได้ นอกจากสอนวิชาโรคภูมิคุ้มกันแล้วยังได้ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง
สาขานี้ออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก ส่วนผลงานทางวิชาการนั้นได้
รับการเผยแพร่และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะโรคเอดส์
เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางด้านนี้ตั้งแต่เป็นผู้วินิจฉัยโรคเอดส์สองรายแรกใน
ประเทศไทย และได้ขยายงานออกไปทางด้านการวินิจฉัยที่รักษาโรค
เอดส์ตลอดจนการใช้วัคซีนป้องกันโรคเอดส์ ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นที่
รู้จักว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษา เรื่องโรคเอดส์อย่างจริงจัง
ผลงานดีเด่นของศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุ
ภาค ในทุ ก ๆด้ า นที่ ก ล่ า วมานั้ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ทั้งในด้านวิชาการ การสร้างองค์ความรู้และการวางรากฐาน
การศึกษาเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุทิศตนทำงานเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์มาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำหรับอย่างงดงาม
ยังผลประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมอย่างอเนกอนันต์ นำชื่อเสียงมาสู่
วงการแพทย์และประเทศชาติ สมควรจะได้รับการยกย่องและประกาศ
เกียรติคุณจากแพทยสมาคมฯ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ

รางวัลนี้เริ่มให้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 เริ่มแรกเป็นเงินสด ผลจากทุน
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี กับเงินที่เพิ่มเติมของหม่อมหลวงป้อม
มาลากุล รวม 2,000 บาท และศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภา มาลากุล
ณ อยุธยา สมทบเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และ
ต่อมาได้มีแพทย์ร่วมบริจาคด้วยอีกหลายท่าน ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับ
รางวัลสำหรับแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นของแพทยสมาคมฯ ทั้งหมด 42 ราย
เพื่อเป็นรางวัลในฐานะแพทย์ผู้มีผลงานดีเด่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์และด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่โดยสม่ำเสมอ ปัจจุบันผู้ได้รับ
ทุ น จะได้ รั บ โล่ เ กี ย รติ ย ศ และเงิ น รางวั ล รางวั ล ละ 50,000 บาท
โดยหลายปี ที่ ผ่ า นมาการพิ จ ารณาเป็ น ไปด้ ว ยความลำบากใจของ
คณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากปัจจุบันจำนวนแพทย์มีมากกว่า 40,000
คน และบางปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับการพิจารณาได้คะแนนเท่ากัน และมีผล
งานที่คล้ายๆ กัน จนทำให้คณะอนุกรรมการได้จัดประชุมและมีมติให้

ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 มีรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ จำนวน 3
ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ด้านบริหาร และด้านวิชาการ สำหรับปี 2555
รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 20
ท่าน โดยที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกไว้ จำนวน
7 ท่าน และได้เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งดังนี้
1. นายแพทย์ประเทือง ตียะไพบูลย์สิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เดินทางไปวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555
2. นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ลำพูน จังหวัดลำพูน เดินทางไปวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
3. นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่ เดินทางไปวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
4. นายแพทย์ ส มชั ย อั ศ วสุ ด สาคร ผู้ อ ำนวยการโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางไปวันจันทร์ที่
26 พฤศจิกายน 2555
5. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม
2555
6. นายแพทย์ประสงค์ วิทยถาวรวงศ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางไปวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
7. นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต โรงพยาบาลตากใบ จังหวัด
นราธิวาส เดินทางไปวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555
หลั ง จากการพิ จ ารณาโดยคณะอนุ ก รรมการดำเนิ น งานและ
พิจารณาทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ จำนวน 10 ท่าน ได้เดินทางไป
พิจารณา ผลสรุปดังนี้
ด้านบริการ
นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลที่ได้รับ
1. ผู้ อ ำนวยการโรงพยาบาลชุ ม ชนดี เ ด่ น ปี พ.ศ. 2537 ของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. แพทย์ตัวอย่างภาคใต้
ปี พ.ศ. 2538 จากคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์
3. ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ไ ด้ ส ร้ า ง
ชื่ อ เสี ย งแก่ ค ณะแพทยศาสตร์
ในโอกาสครบรอบ 30 ปี พ.ศ.
2545 จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. นักบริหารโรงพยาบาล
ดี เ ด่ น ประเภท ผู้ อ ำนวยการ
โรงพยาบาลชุมชนภาครัฐ พ.ศ. 2550 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาล
ประเทศไทย
5. R๒R ดี เ ด่ น การบริ ก ารระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ พ.ศ. 2551 จาก
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ และภาคีเครือข่าย R๒R
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ผลงานที่ทำให้เกิดประโยชน์และเกียรติคุณแก่วงการสาธารณสุขไทย
1. โครงการการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกในศูนย์สุขภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ รพ.ตากใบ
2. โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ รพ.ตากใบ
3. โครงการส่งเสริมสุขดภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว
ผู้ยากจน อ.ตากใบ
4. HA-HPH
5. กองทุนโรงพยาบาลตากใบ เพื่อมนุษยธรรม
6. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ รพ.ตากใบ
7. โครงการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรักษ์สุขภาพ
8. การบริหารจัดการภาวะขาดแคลนแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต้ ท่ามกลางภาวะวิกฤติความไม่สงบ
9. โครงการดูแลเยียวยาจิตใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ครอบครัว
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ อำเภอตากใบ
10. โครงการผลิ ต แพทย์ เ พิ่ ม ใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกระทรวง
สาธารณสุข
11. โครงการความร่วมมือพัฒนาสุขภาพระหว่างเมืองอาเจ๊าะ
ประเทศอินโดนีเซีย กับภาคใต้ของประเทศไทย (ACEH SOUTHERN
THAILAND COLLABORATION ON HEALTH DEVELOPMENT)
12. โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
13. โครงการให้บริการผู้ป่วยนอก กรณี HT, DM รพ.ตากใบ
14. กิจกรรมกายภาพบำบัดใน รพ.ตากใบ
15. นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนระบบการเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ
รพ.ตากใบ
16. นวัตกรรมการขยาย รพ.ตากใบ ขนาด 30 เตียง เป็น 60
เตียง รูปแบบใหม่ (อาจเป็นแห่งเดียวในประเทศ)
17. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
18. โครงการหมู่ บ้ า นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
รพ.ตากใบ
19. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ
20. โครงการ TO BE NUMBER ONE
21. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ อำเภอ
ตากใบ

22. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมาสุขภาพ โรงพยาลลูกเกิดรอด
แม่ปลอดภัย
23. คลินิกยาเสพติด รพ.ตากใบ
24. โรงครัวผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพฮาลาล
25. โครงการพัฒนาระบบ IT ของ รพ.ตากใบ
26. โครงการสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตต่อเนื่อง (2 ปี) ของ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2537 – 2546
27. คลินิกปลอดบุหรี่
28. กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
29. โครงการการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
ผลงานด้านอื่นๆ
1. เป็ น กรรมการในคณะกรรมการกลายคณะในระดั บ จั ง หวั ด
ระดับเขต ร่วมในการพิจารณาดำเนินการทางด้านสาธารณสุขต่างๆ
2. เป็นอาจารย์พิเศษ ในการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิตต่อเนื่อง 2 ปี สอนนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึก อบรม ยัง
รพ.ตากใบ
3. ออกหน่วยแพทย์ร่วมกับโครงการต่างๆ ที่ลงมาในพื้นที่ โดย
เฉพาะในช่วงความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ออกร่ ว มหน่ ว ยแพทย์ พ ระราชทานทุ ก ครั้ ง ที่ ห น่ ว ยแพทย์
พระราชทานมายังพื้นที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
5. เป็ น ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ข ระดั บ
อำเภอ (คปสอ.) ดำเนินงานด้านสาธารณสุขของอำเภอตากใบ จนอำเภอ
ตากใบเป็นแบบอย่าง และสถานที่ศึกษาดูงานในหลายๆ เรื่อง ล่าสุดเป็น
สถานที่เดียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ให้คณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลอาเจ๊าะ ประเทศ
อินโดนีเซียมาศึกษาดูงาน
6. จัดระบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ตากใบ จนเป็นแบบอย่างในหลายเรื่องที่โรงพยาบาลอื่นๆ นำไปเป็น
ตัวอย่าง
7. จัดให้มีข้าราชการดีเด่น ของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปีเสมอ
มาตั้ ง แต่ พ.ศ. 2532 ด้ ว ยวิ ธี ก ารอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งและ
ไม่เหมือนใคร
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ด้านบริหาร
นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2523 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปี 2526
แนวคิดหลักในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพทั้ง
พฤติกรรม จิตใจและปัญญาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและตนเอง
แนวคิ ด หลั ก ในการปฏิ บั ติ ง าน “เชื่ อ มั น ศรั ท ธา ในศั ก ยภาพ
ความดีงานของทุกคน และเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงออก เพื่อมุ่งสู่
การสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”
คุณสมบัติและผลงาน
1. ผลงานเด่ น และปั จ จั ย แห่ ง ความสำเร็ จ ของการนำองค์ ก ร
ด้ า นบุ ค ลากร ท่ า นให้ ค วามสำคั ญ มากเป็ น พิ เ ศษ โดยยึ ด หลั ก การ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development) ตามแนวทาง
ของพระพรหมคุ ณ าภรณ์ ป.อ.
ปยุตโต โดย
- การพัฒนาคน ให้เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาทัง้ ระบบ
พัฒนาให้ครบทั้งพฤติกรรม จิตใจ
และปัญญา 
- ใ ห้ ค น ที่ พั ฒ น า แ ล้ ว
ประสานปรับเปลี่ยน บูรณาการ
ในระบบสัมพันธ์องค์รวมใหม่เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ด้านการบริหารองค์กร
		 - ท่านเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์สุจริต ใจซื่อมือสะอาด ครองตนในศีล
ธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีระเบียบวินัย มีความเมตตากรุณา เป็น Role
Model ของบุคลากร
		 - ท่ า นเป็ น ผู้ น ำที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล มองเห็ น โอกาสการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่อย่างแท้จริง มีการวิเคราะห์บริบท
สถานการณ์ และ Positioning ของโรงพยาบาลอย่างชัดเจน นำแนวคิด
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการบริหารโรงพยาบาล โดย
การนำทีมเข้าร่วมโครงการกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2552
เพื่อผสานแนวคิดการจัดการกระบวนการ (Process management)
เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ กับมาตรฐานโรงพยาบาล HA HPH ตาม
แนวทางการพั ฒ นาของสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล (สรพ.)
องค์การมหาชน จนโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ (Reaccreditation)
เป็นครั้งที่ 2 โดยง่าย
		 - ท่านเป็นนักบริหารที่เข้าใจ และตามทันการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสสั ง คมเป็ น ผู้ ที่ ยึ ด หลั ก “Leadership in turbulence is
Spiritual” เป็ น ผู้ น ำและแบบอย่างในด้านกระบวนทัศน์ใหม่ นำวิถี
แห่งจิตปัญญามามาใช้ในกระบวนการทำงานทุกด้าน ทั้งการบริหารงาน
การจั ด บริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข โดยจั ด กิ จ กรรมหลากหลายรู ป แบบ
มุ่งหวังให้บุคลากรของโรงพยาบาล และเครือข่ายปรับเปลี่ยนทัศนคติให้
เกิดการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และรักผู้ป่วยทุกคน
		 - ท่านให้ความสำคัญกับแพทย์ทั้ง Staff แพทย์จบใหม่และ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ท่ า นจะมีวิธีการ Implement ให้ทุกคนรัก เมตตา
ตนเอง และผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วยและญาติ
		 - ท่ า นเป็ น นั ก คิ ด ที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง ไม่ เ คยปล่ อ ยเวลาให้ เ ปล่ า

ประโยชน์ ทุกความคิดของท่านจะถูกบันทึกและถ่ายทอดออกมาเป็น
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
		 - ท่านเป็นนักอ่าน ท่านอ่านหนังสือแทบทุกประเภท และที่
สนใจเป็นพิเศษ คือ หนังสือธรรมะ ปรัชญาแนวพุทธ กระบวนทัศน์ใหม่
การบริหารงานแนวใหม่
		 - ท่ า นเป็ น นั ก ถ่ า ยทอด จนหลายคนยกให้ เ ป็ น “ครู ” โดย
สามารถอ่าน สรุปเนื้อหา หลักการวิชาการที่ยุ่งยากซับซ้อน นำมาอธิบาย
แก่บุคลากรในทุกๆ ระดับสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่กลุ่ม
เป้าหมาย
ด้านวิชาการ
นายแพทย์ ม นต์ ชั ย วิ วั ฒ นาสิ ท ธิ พ งศ์ แพทย์ เชี่ ย วชาญ ด้ า น
เวชกรรม สาขาศัลยกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้า
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา ปริญญา
แพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2531
สถาบั น คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการ
ในปั จ จุ บั น และอดี ต เป็ น รอง
ผู้ อ ำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ า ย
กิ จ การพิ เ ศษ (25 กุ ม ภาพั น ธ์
2552 – ปัจจุบัน), ผู้อำนวยการ
ศูนย์ประสานส่งต่อเขต 13 (29
ธั น วาคม 2551 – ปั จ จุ บั น ),
หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุ (มิถุนายน – ปัจจุบัน), หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (มิถุนายน 2550 – ปัจจุบัน), ผู้นิเทศงานสำนักปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และระบบส่ ง ต่ อ ของเขตตรวจ
ราชการที่ 13 (1 ตุ ล าคม 2551 – ปั จ จุ บั น ), ผู้ อ ำนวยการศู น ย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก (2546 – 2547), ประธานองค์การแพทย์
(18 กุมภาพันธ์ 2551 – 30 กันยายน 2554), หัวหน้าหน่วยศัลยกรรม
ตกแต่งและศัลยแพทย์ตกแต่ง (1 ตุลาคม 2548 – 29 กมภาพนธ์ 2555)
และ รองหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมฝ่ายบริหาร (พ.ศ.2543 – 2544)
เกียรติประวัติ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ
จังหวัด, ได้รับรางวัลคนดีสรรพสิทธิ์ ด้านดูแลผู้ป่วยวิกฤต, เกียรติบัตรใน
ฐานะ Medical Commander โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเข็มเชิดชูเกียรติ สรรเสริญชั้น 5
ผลงานวิชาการ
Oral presentation
1.1 นำเสนอผลงานระหว่างประเทศ เรื่อง “Telemedicine for
Critical patient during transfer in Ubonaratchatani, Thailand”
ในการประชุม 9th Annual Med – e –Tel conference ที่ประเทศ
Luxembourg, Europe ระหว่างวันที่ 6–8 เมษายน 2554
1.2		 นำเสนอผลงานระหว่างประเทศเรือ่ ง “Telecommunication
in Emergency Medicine The experience in Thailand”
ใน Session Emergency Medical Informatics for lean, safe
and seamless ของการประชุ ม 6th Asian Conference for
Emergency Medicine 2011<ACEM2011>ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
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1.3 วิทยากรบรรยายเรื่อง “Referral System” ในการประชุม
วิ ช าการส่ ว นภู มิ ภ าคของสมาคมวิ ท ยาลั ย ศั ล ยแพทย์ น านาชาติ แ ห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553
1.4 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างโรง
พยาบาล” ในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 ของสมาคม
เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน แห่งประเทศไทยในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553
Poster presentation
นำเสนอผลงานระหว่ า งประเทศ เรื่ อ ง “Apply hospital
incident command to manage multiple casualties during
New Year and Songkran Festivals” ในการประชุม “Safety 2010
World Conference” ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่
21- 24 กันยายน พ.ศ. 2553
Panel discussion
อภิปรายร่วมกับอาจารย์โรงเรียนแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศในหัวข้อ
“Meet experts on round table discussion” : various practical
aspects to be discussed – compartmental therapy,
hyperbaric oxygen , bed side wound cleansing ในการประชุม
วิชาการประจำปี 2552 ของชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่ง
ประเทศไทย “Update in Burn Care 2009” ที่ รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
วันที่ 16-18 กันยายน พ.ศ. 2552

จังหวัดนครราชสีมา ชื่องานวิจัย Malnutrition in Surgical Patients
งบประมาณ 194,572 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
บาทถ้วน)
2. นายแพทย์ สุ ร เวช น้ ำ หอม ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่องานวิจัย การ
ศึกษาประสิทธิภาพของโปรติโอไกลแคนที่สกัดได้จากกระดูกอ่อนของ
ปลาในการรักษาบาดแผลในผู้ป่วยเบาหวาน งบประมาณ 147,000 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. นายแพทย์ ธี ร ยุ ท ธ เจี ย มจริ ย าภรณ์ สถาบั น โรคไตภู มิ ร าช
นครินทร์ ชื่องานวิจัย โครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย
โรคไตเรื้ อ รั ง ในระดั บ โรงพยาบาลชุ ม ชน โดยวิ ธี มี ค ลิ นิ ก ติ ด ตาม
สมรรถภาพไต กับวิธีการรักษาตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ (ขยายเวลาเพิ่ม
1 ปี) งบประมาณ จำนวน 421,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน)
4. แพทย์หญิงกชรัตน์ วิภาสธวัช สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ชื่องานวิจัย โครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังในระดับโรงพยาบาลชุมชน โดยวิธีมีคลินิกติดตามสมรรถภาพไต
กับวิธีการรักษาตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ : กรณีศึกษาอำเภอเมือง และ
อำเภอทรายทองวัฒนา งบประมาณ 267,000 บาท (สองแสนหกหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ

5. ทุนทาเคดา

4. ทุนวิจัย นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ทุ น ฝึ ก อบรมการวิ จั ย Young Research Fellow Award
(ทุน 1 ปี) ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนแล้ว จำนวน 10 ราย
สำหรั บ ปี 2555 ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ได้ แ ก่ นายแพทย์ ปิ ย ศั ก ดิ์
วิ ท ยบู ร ณานนท์ ด้ า นวิ สั ญ ญี คณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล
กรุงเทพมหานคร ไปดูงานเรื่อง Pain Medicine and Interventional
Pain Management Osaka University Hospital, Faculty of
Medicine. Japan.
ทุนศึกษาดูงาน (6 เดือน) โดยเริ่มให้ในปี 2552 จำนวน 2 ทุน
สำหรับปี 2555 มีผู้ได้รับทุน 2 ราย คือ
1. นายแพทย์ สิ ท ธิ โชค วชิ ร าศรี ศิ ริ กุ ล ตำแหน่ ง นายแพทย์
ชำนาญการพิ เ ศษ (ด้ า นเวชกรรม) กลุ่ ม งานศั ล ยกรรม โรงพยาบาล
พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ไปดูงานเรือ่ ง Aortic Surgery in the New
Era, Kobe University Graduate School of Medicine, Japan.

ทุนนี้เริ่มให้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เริ่มแรกได้รับทุนจากแพทย์หลาย
ทุนนี้เริ่มให้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2509 โดยนายแพทย์สงัด เปล่งวานิช
ท่าน และบริษัท, ห้างร้าน เป็นทุน ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนวิจัยของ เป็นผู้ติดต่อกับทางมูลนิธิทาเคดา ที่มอบให้แพทยสมาคมฯ คัดเลือก
แพทยสมาคมฯ ทั้งหมด 24 ราย สำหรับปี 2555 นี้ ไม่มีผู้สมัคร
สมาชิกของสมาคมฯ ไปศึกษาอบรมในสถาบันแพทย์ ในประเทศญี่ปุ่น
โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ทุนนี้เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง
โอสถ กรรมการที่ ป รึ ก ษาของแพทยสมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ มี
เจตจำนงที่จะสนับสนุนงานวิจัยของแพทยสมาคมฯ โดยมอบให้ปีละ 1
ล้านบาท เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้ และคิดค้นแนวทางการ
รักษาโรคสมัยใหม่ หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชาติ และเผยแพร่ผล
งานวิ จั ย ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ทั่ ว ไปในระดั บ นานาชาติ ตั้ ง แต่ เริ่ ม แรกจนถึ ง
ปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลทุนวิจัย นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
จำนวน 45 ท่าน 48 โครงการ สำหรับปี 2555 ผู้ได้รับทุนวิจัยนายแพทย์
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้แก่
1. นายแพทย์ ศุ ภ กฤต อุ ย วั ฒ นกุ ล อาจารย์ ป ระจำสาขาวิ ช า
ศัลยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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2. นายแพทย์สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ไปดูงานด้าน Biomedical Research
Training in micro RNA ณ Division of Hematology, Department
of Health Sciences, Kyushu University, Japan	
ทุนทาเคดา 3 เดือน ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนแล้ว
จำนวน 139 ราย สำหรับปี 2555 มีผู้สมัครที่เข้าเกณฑ์ และผ่านการคัด
เลือก 3 ราย ดังนี้ คือ
1. นายแพทย์สมพบ รักษาสกุลวงศ์ ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล
ตำรวจ ไปดู ง านเรื่ อ ง Hand Surgery and Soft tissue
reconstruction, Department of Orthopaedic Surgery, School
of Medicine, ณ Nara University, Japan
2. แพทย์หญิงกันยปริญญ์ ภูมิจิตร แพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่ม
งานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปดูงานเรื่อง Diagnostic Cytopathology and Surgical Pathology
of Superficial Organs and how to improve accuracy, ณ
Nippon Medical School.
3. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น ายแพทย์ จ รั ญ สายะสถิ ต ตำแหน่ ง
อาจารย์ แ พทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จั ง หวั ด
พิษณุโลก ไปดูงานเรื่อง Pediatric Cardiac Surgery, ณ Okayama
University, Graduate School of Medicine,Japan

4. สนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงการร่วมมือกับส่วนราชการและ
องค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ
ชาติเป็นการส่วนรวม
ผู้ได้รับเงิน กองทุนแพทย์หญิงสมวงศ์ โรจนวงศ์ ในปี 2555 ได้แก่
นายแพทย์เอกราช เพิ่มศรี สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2518 อายุ 37 ปี บรรจุ
เข้ า รั บ ราชการ 1 ตุ ล าคม 2551 อายุ ร าชการ 3 ปี 10 เดื อ น จบ
การศึ ก ษาแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ พ.ศ. 2544
ประกาศนียบัตรบัณฑิตเวชศาสตร์ทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. 2545 วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา (Thai
Board of Neurology) แพทยสภา พ.ศ. 2551 และ ประกาศนียบัตร
หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555

7. รางวัลเกียรติยศของแพทยสมาคมฯ

6. รางวัล “กองทุนแพทย์หญิงสมวงศ์ โรจนวงศ์”

“กองทุนแพทย์หญิงสมวงศ์ โรจนวงศ์” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลัง
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศไทย ใน
รู ป แบบของการสนั บ สนุ น การศึ ก ษา วิ จั ย และการบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุ ข แก่ ป ระชาชน การส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ
ประโยชน์ทางพุทธศาสนา รวมถึงประโยชน์ส่วนรวมในด้านอื่นๆ โดยนำ
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินของแพทย์หญิงสมวงศ์ โรจ
นวงศ์ ผู้วายชนม์มาเป็นทุนแรกเริ่มเพื่อดำเนินการ
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนกิจกรรมการให้บริการทางแพทย์และสาธารณสุขของ
โรงพยาบาล หรือหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ เช่น จัดซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือช่วยเหลือผู้ป่วยยากจน
2. สนับสนุนการศึกษา วิจัยและการค้นคว้าทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของบุคลากรภาครัฐ
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา

พันธกิจหนึ่งที่สำคัญอันหนึ่งของแพทยสมาคมฯ คือ การส่งเสริม
การประกอบวิชาชีพแพทย์ ของสมาชิกแพทยสมาคมฯ ให้อยู่ในกรอบ
แห่งจรรยาบรรณ และส่งเสริมให้เกิดมี สามัคคีธรรมและจรรยาแพทย์ใน
หมู่มวลสมาชิก
โดยตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา คณะกรรมการบริ ห ารแพทยสมาคมฯ ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และ
ส่งเสริมการทำงานที่มีจรรยาบรรณ การทำงานด้านนี้ ต้องอาศัยบุคคล
ที่ มี บ ารมี และมี ค วามตั้ ง ใจในการให้ ก ารสนั บ สนุ น งานด้ า นนี้ ข อง
แพทยสมาคมฯ จึงจะทำให้การดำเนินงานของแพทยสมาคมฯ สามารถ
บรรลุพันธกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสมาคมต่อไป ดังนั้นในปีนี้
ถือเป็นครั้งแรกที่เสนอให้ กรรมการบริหารแพทยสมาคมฯ อนุมัติจัดให้
มี ก ารเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ส มาชิ ก ผู้ ป ระกอบคุ ณ ความดี มี ค วามตั้ ง ใจ
ช่วยเหลืองานของแพทยสมาคมฯ ด้วยดีมาตลอด เพื่อรับเกียรติบัตร
ของแพทยสมาคมฯ “ประกาศเกี ย รติ คุ ณ บุ ค คลผู้ มี คุ ณู ป การกั บ
แพทยสมาคมฯ”
จากการร่วมกันพิจารณาของคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมฯ
วาระ 2555 – 2556 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2555 เห็นชอบให้ ทำโล่
ประกาศเกียรติคุณ มอบให้แก่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่าน ได้แก่
- นายแพทย์ ป ราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้
สนับสนุน เกื้อหนุน กิจกรรมแพทยสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา อันก่อเกิด
คุณูปการยิ่งต่อกิจกรรมความเจริญของแพทยสมาคมฯ
- ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นผู้ได้สร้างผลงานที่เป็น
ประโยชน์ อัน ก่อเกิดคุ ณูปการยิ่ งต่ อกิจ กรรมความเจริญของแพทยสมาคมฯ
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คำสั่งแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับที่ 1/2556
เรื่อง รับสมัครผู้สมควรรับรางวัล และทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ
คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นว่าการเป็นสมาชิกของสมาคมนอกจากการได้รับวารสาร
จดหมายเหตุทางการแพทย์ และสวัสดิการต่างๆแล้ว การเป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ ควรได้รับประโยชน์ทางวิชาการอื่นๆ ด้วย พร้อมทั้งควรมี
โอกาสได้รับการยกย่องจากสมาคม จากการที่ได้ประกอบความดีงามนำชื่อเสียงและเกียรติภูมิมาสู่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงได้พิจารณาจัดหารางวัลและทุนต่างๆของแพทยสมาคมฯ มอบให้แก่สมาชิกนอกเหนือจากการประชุมวิชาการต่างๆ
สำหรับในปี 2556 ได้จัดสรรรางวัลและทุนต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ เป็นรางวัลประจำปี สำหรับมอบให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่ทำให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอันนำชื่อเสียงมาสู่วงการแพทย์ สมควรได้รับการยกย่องและเป็นการเพิ่มพูนเกียรติภูมิของแพทย์ การเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับรางวัลนี้ ให้เสนอโดยหัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไป ที่แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ท่าน จะเสนอชื่อแพทย์
ที่เห็นสมควรจะได้รับรางวัลนี้ก็ได้ ในการเสนอชื่อต้องส่งผลงานพร้อมประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จำนวน 13 ชุด มาที่เลขาธิการแพทยสมาคมฯ
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 การให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้สมัครรับทุนนี้ คณะอนุกรรมการสามารถใช้วิธีการอื่นๆ
ที่เหมาะสมได้ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัล จะได้รับมอบ “โล่เกียรติยศ” และเงิน จำนวน 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่ประจำปีของ
แพทยสมาคมฯ ในเดือนมกราคม 2557

2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ เพื่อเป็นกำลังใจแก่แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีผลงานดีเด่นสมควรแก่การยกย่อง ทางแพทยสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีทุนนี้ขึ้น การเสนอชื่อผู้ที่ควรได้รับรางวัลนี้
ขอให้เสนอโดยหัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ หรือสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อแพทย์ที่เห็นสมควรจะได้รับ
รางวัลนี้ก็ได้ แต่ต้องมีผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า 20 คน พร้อมทั้งการให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้สมัครรับทุนนี้ คณะกรรมการสามารถใช้วิธีการอื่นๆ
ที่เหมาะสมได้ การเสนอชื่อต้องส่งผลงานพร้อมประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จำนวน 13 ชุด มาที่เลขาธิการแพทยสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน
2556 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “แพทย์ดีเด่น” จะได้รับมอบ “โล่เกียรติยศ” และเงิน จำนวน 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่ประจำปีของ
แพทยสมาคมฯ ในเดือนมกราคม 2557

3. รางวัล “กองทุนแพทย์หญิงสมวงศ์ โรจนวงศ์”

“กองทุนแพทย์หญิงสมวงศ์ โรจนวงศ์” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศไทย ในรูปแบบ
ของการสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนา
รวมถึงประโยชน์ส่วนรวมในด้านอื่นๆ โดยนำทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินของแพทย์หญิงสมวงศ์ โรจนวงศ์ ผู้วายชนม์มาเป็นทุนแรก
เริ่มเพื่อดำเนินการ
การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนี้ ให้เสนอโดยหัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไป ที่แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า
20 ท่าน จะเสนอชื่อแพทย์ที่เห็นสมควรจะได้รับรางวัลนี้ก็ได้ ในการเสนอชื่อต้องส่งผลงานพร้อมประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จำนวน 13 ชุด มาที่
เลขาธิ ก ารแพทยสมาคมฯ เพื่ อ เสนอคณะกรรมการพิ จ ารณา ภายในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2556 การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง รายชื่ อ ของผู้ ส มั ค รรั บ ทุ น นี้
คณะอนุกรรมการสามารถใช้วิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมได้ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัล จะได้รับมอบทุนในวันประชุมใหญ่ประจำปีของ
แพทยสมาคมฯ ในเดือนมกราคม 2557

4. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในชนบท ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์

ได้ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขมูลฐาน หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาหาวิธีการให้บริการทางสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แพทยสมาคมฯ จึงได้พิจารณาจัดตั้งกองทุนขึ้นเป็นจำนวน 2 ทุนๆ ละ 30,000 บาท
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ผู้มีสิทธิยื่นขอทุน ต้องเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์และเป็นสมาชิกสามัญ
หรือสมาชิกสามัญจากราชวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ ยังคงสิทธิในการยื่น
ขอรับทุนนี้ การสมัครขอรับทุนให้ขอเอกสารใบสมัครขอทุนจากสำนักงานแพทยสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี และส่งเอกสารใบสมัคร
พร้อมโครงการวิจัยรวม 13 ชุด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 เพื่อพิจารณามอบทุนให้ในเดือน มกราคม 2557
ผู้ได้รับทุนจะต้องยื่นเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 6 เดือนหลังเริ่มงานวิจัย (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557) โดยระบุสัดส่วนของงาน
ที่ก้าวหน้าไป รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยของแพทยสมาคมฯ เมื่อโครงการวิจัย
เสร็จสิ้น ผู้ได้รับทุนต้องเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้กระทำ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ ภายใน 3 เดือนหลังเสร็จสิ้นงาน

5. ทุนมูลนิธิทาเคดา

		 5.1 ทุนเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับปี 2556 มูลนิธิทาเคดาจะมอบทุนแก่สมาชิกแพทยสมาคมฯ จำนวน
3 ทุน สำหรับแพทย์ที่ยังไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน
			 ทุนนี้ประกอบด้วยค่าเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกงานเดือนละ 230,000 เยน ถ้าพักอยู่ในโตเกียวเพิ่มให้เป็น
เดือนละ 250,000 เยน ผู้ขอรับทุนจะต้องติดต่อสถานที่ฝึกงานเองให้ได้ก่อนที่จะขอรับทุน
		 5.2 ทุนเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน สำหรับปี 2556 มูลนิธิทาเคดาจะมอบทุนแก่สมาชิกแพทยสมาคมฯ จำนวน
2 ทุน สำหรับแพทย์ที่ยังไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน
		 5.3 ทุนฝึกอบรมการวิจัย Young Research Fellow Award
เพื่อให้แพทย์รุ่นใหม่ได้มีโอกาสไปศึกษาและวิจัยที่สถาบันในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1-2 ปี ส่วนเงินทุนที่จะได้และข้อกำหนดต่างๆ คล้ายกับ
ทุนทาเคดาเดิม เพียงแต่กำหนดอายุของผู้สมัครจะต้องไม่เกิน 35 ปี
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนทาเคดาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		 1. ต้องเป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ โดยสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
		 2. สำหรับทุน 3 เดือน และ 6 เดือน มีอายุไม่เกิน 55 ปี และทุน 1–2 ปี มีอายุไม่เกิน 35 ปี
		 3. ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศ
		 4. ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่างจังหวัด แต่ถ้าปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับการพิจารณาก่อน
		 5. ไม่เป็นแพทย์ในสังกัดของกองทัพ (ข้อกำหนดจากประเทศญี่ปุ่น)
		 6. การฝึกอบรมนั้นต้องมุ่งไปในด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวม และทำให้เกิดการพัฒนาในองค์กร
		 7. มีหนังสือรับรองพร้อมตอบรับเป็นหลักฐานจากสถาบันที่จะไปศึกษาดูงานใน ปี 2557
		 8. ผู้รับทุนต้องนำผลความก้าวหน้าที่ได้รับจากการไปฝึกอบรมมารายงานในการประชุมวิชาการประจำปีส่วนภูมิภาค ของแพทยสมาคมฯ
เอกสารประกอบการสมัครทุน
		 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของแพทยสมาคมฯ
		 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
		 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
		 4. ใบปริญญา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
		 5. หนังสืออนุมัติให้ลาราชการ
		 6. จดหมายตอบรับจากสถานฝึกอบรม
		 7. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
การสมัครขอรับทุนทาเคดาจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน จำนวน 13 ชุด มาที่เลขาธิการแพทยสมาคมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556

6. กองทุนวิจัย “นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการที่ปรึกษาของแพทยสมาคมฯ มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนงานวิจัยของแพทยสมาคมฯ เพื่อให้
แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนานาชาติ โดยมอบทุนวิจัยให้แพทยสมาคมฯ ประมาณปีละ 1,000,000
บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการให้ทุนตามความเหมาะสมของโครงการ เป็นทุนละเท่าใดก็ได้แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้
ข้อกำหนดของทุน
		 1. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยต้องชัดเจน เป็นไปได้ และเล็งเห็นถึงผล
		 2. ลักษณะของงานวิจัย ต้องเป็นการคิดค้นแนวทางการรักษาโรคใหม่ๆ หรือคิดค้นหากระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ
และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้ และผลการวิจัยสามารถเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงงานวิจัยของ
แพทย์ไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ และผลงานวิจัยนั้นต้องไม่เคยเผยแพร่หรือรับทุนจากองค์กรอื่นๆ มาก่อน
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		 3.
		 4.
			
			
			
		 5.

ระยะเวลาของโครงการวิจัย 1 ปี (ตามปีปฏิทิน) หรือเกินกว่านั้นแล้วแต่กรณี
คุณสมบัติของผู้รับทุนวิจัย
4.1 ต้องมีสมาชิกภาพของแพทยสมาคมฯอย่างสมบูรณ์ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
4.2 ไม่จำกัดเพศและอายุ
4.3 จะเป็นผู้วิจัยเดี่ยวหรือเป็นคณะบุคคลก็ได้
ผลการวิจัยเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของสมาคมฯและผู้วิจัย (ต้องนำผลงานวิจัยไปรายงานในการประชุมวิชาการประจำปีของแพทยสมาคมฯ)
รายละเอียดของการสมัครขอทุน
				 1. ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
					 - สำเนาทะเบียนบ้าน
					 - ใบรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน
					 - วุฒิการศึกษาครั้งสุดท้าย
					 - ประสบการณ์วิจัย (แนบรายละเอียด ถ้ามี)
				 2. โครงการวิจัย จำนวน 13 ชุด มีเนื้อหาครอบคลุม
					 - วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
					 - งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง
					 - ขั้นตอนการวิจัยและขอบเขตการวิจัย
					 - ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
					 - อุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการวิจัย
					 - รายละเอียดของผู้ร่วมวิจัย
					 - ผลที่คาดว่าจะได้จากการวิจัย
					 - ในกรณีที่มีการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง ต้องผ่านการ พิจารณารับรองจากคณะกรรมการ จริยธรรมแล้ว
					 - ต้องแจ้งรายละเอียดการรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นในโครงการวิจัยเดียวกันด้วย (ถ้ามี)
				 3. ใบสมัครและเอกสารต่างๆ ต้องส่งถึงคณะกรรมการฯ จำนวน 13 ชุด ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556
		 6. ทุนไปเรียนที่ประเทศจีน ปีละสองทุน
			 6.1 เรียนฝังเข็ม ระยะเวลา 1 ปี
		 6.2 เรียนภาษาจีน ระยะเวลา 1 ปี
สมาชิกทีส่ นใจสมัครรับทุน โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ที่ คุณศุภธิดา พงษ์พนั ธ์ สำนักงานแพทยสมาคมฯ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-318-8170, 02-314-4333 08-6314-1603 โทรสาร. 02-314-6305 E-mail Address:
math@loxinfo.co.th ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
สั่ง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

(นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส)
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

Post Congress Tour
กำหนดการเดินทาง : 13 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2556

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในยุโรปตะวันออก ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และมีแหล่ง

มรดกโลกอยู่อย่างมากมาย ณ ประเทศสโลวีเนีย ประเทศเล็กๆ ที่ซ่อนตัวในทวีปยุโรปแต่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมอันเก่าแก่ บ้านเมือง
มีภูมิทัศน์ที่งดงาม

โปรแกรมการเดินทาง
13 พฤศจิกายน 2556 สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.
23.55 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (ประเทศออสเตรีย) โดย เที่ยวบินที่ OS026

14 พฤศจิกายน 2556 เวียนนา – เมืองมาริบอร์ – ศาลาว่าการเมืองมาริบอร์ - ปราสาทมาริบอร์ - มหาวิหารแห่งมาริบอร์
05.55 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่ำ
ที่พัก

ถึง สนามบินกรุงเวียนนา (ประเทศออสเตรีย) เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระเรียบร้อย เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาริบอร์ - Maribor (ประเทศ
สโลเวเนีย) เป็นเมืองแห่งไวน์และเถาองุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (ระยะทาง 256 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ให้
ท่านชมทิวทัศน์ที่งดงามสองข้างทางที่เดินทางเข้าประเทศสโลวีเนีย ดินแดนน่าเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของยุโรปกลางตอนใต้
สโลวีเนีย ดินแดนอันแสนสงบสุข และแวดล้อมไปด้วยหมู่ปราสาท และมหาวิหารอันงดงาม (พักผ่อนระหว่างการเดินทาง)
บริการอาหารเที่ยง ณ RESTAURANT PRI TREH RIBNIKIH, Maribor
ชม เมืองมาริบอร์ เป็นเมืองแห่งไวน์และเถาองุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นำท่านสู่ย่านใจกลางเมือง สัมผัสความเก่าแก่ของเมือง
ชมเถาองุ่นที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมมากที่สุดของ
เมืองมาริบอร์โดยเถาองุ่นเก่าแก่ที่ว่านี้มีอายุมากกว่า 500 ปี ในพื้นที่ด้านหน้าของอาคารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ
ดราวา บนถนน Vojasniska 8 ซึ่งปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับไวน์ วัฒนธรรมการดื่มไวน์
รวมไปจนถึงประวัติของเถาองุ่นที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกต้นนี้อีกด้วย
จากนั้นชมจัตุรัส Slomskovtrg ซึ่งถือว่าเป็นจัตุรัสที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง เนื่องจากถูกรายล้อมไปด้วยอาคารสำคัญ
ต่างๆ อีกทั้งยังมีสวนที่สวยงาม สระว่ายน้ำ และรูปปั้นอีกจำนวนมาก จากนั้นนำท่านไปยังจัตุรัสหลักของเมืองชมความงดงาม
ของ อาคารศาลาว่าการเมืองมาริบอร์ (Maribor Town Hall) โดยอาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1515 ในสไตล์เรเนสซองจาก
นั้นชม โบสถ์แห่งมาริบอร์ (Sinagoga Maribor) โดยโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ถนนยิว โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14
ในอดีตถูกใช้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวยิว ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กิจกรรมทางวัฒนธรรมและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
มากขึ้น
ชมปราสาทมาริบอร์ (Maribor castle) ปราสาทที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1478 - 1483 โดยปราสาทนั้นตั้งอยู่ในบริเวณ
ใจกลางเมือง ปัจจุบันเป็นอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองไปแล้วปราสาทมาริบอร์ เป็นปราสาทที่สร้างใน
สไตล์ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเรเนสซองและบาร็อค รวมไปถึงสไตล์ร็อคโกโก ภายในปราสาทจะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับ
คอลเลกชันทางโบราณคดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้ว เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและอื่นๆ จากนั้นนำชม มหาวิหารแห่งมาริบอร์
(Maribor Cathedral ) คริสตจักรสไตล์กอธิค ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ซึ่งถือว่าเป็นคริสตจักรที่มีความเก่าแก่มากที่สุด
ของเมืองมาริบอร์อีกด้วย
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Habakuk

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 25

15 พฤศจิกายน 2556 เมืองมาริบอร์-เมืองพทุยจ์- โบสถ์เซนต์จอร์จ-ปราสาทพทุยจ์-เมืองลูบลิยานา
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ำ
ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เมืองพทุยจ์ - Ptuj (ระยะทาง 32 ก.ม.) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก ของประเทศสโลวีเนีย โดยตัวเมืองนั้น
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดราวา (Drava River) แม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศสโลวีเนียเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน
สโลเวเนีย เนื่องจากมีการค้นพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานย้อนหลังไปกว่า 2000 ปี อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้าน
สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะการผสมผสานทางสถาปัตยกรรมของเรเนสซองกับบาร็อคโกธิค ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งนำท่านสู่ “ถนนสายหลักของเมือง” ชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George
Church) ซึ่งจะเปิดช่วงเช้าเท่านั้น ถือเป็นหนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในสโลวีเนียสร้างขึ้นในช่วงปี 1140 ด้านหน้าโบสถ์มีหอ
ระฆังยอดแหลมทรงหัวหอม ตั้งสูงตระหง่านสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
ชม ปราสาทพทุยจ์ (Ptuj Castle) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 12
เพื่อป้องกันการรุกรานจากฮังการี ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาที่อยู่ด้านข้างแม่น้ำดราวา เป็นอีกหนึ่งจุดที่ท่านสามารถมอง
เห็นวิวเมืองได้อย่างชัดเจนจากนั้นให้ท่านได้ทดลองดื่มไวน์ที่ Ptuj Wine Celler
สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสูเ่ มืองลูบลิยานา Ljubljana (ระยะทาง 140 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ชม เมืองลูบลิยานา (Ljubljana) เมืองหลวงที่มากไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน นำท่านสู่ เพรเซเรนสแควร์
(Preseren Square) ชมรูปปั้นของฟรานซ์เพรเซเรน (France Preseren monument) กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย
เป็นสัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้ๆ กันกับเพรเซเรนสแควร์ ชม โบสถ์ในนิกายฟรานเซส (Franciscan Church)
ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1646-1660 ในศิลปะสไตล์บาร็อค
จากนั้นไปชม น้ำพุ Robba บริเวณทาวน์สแควร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์ เซนต์ นิโคลัส (St.Nicholas Cathedral) ชม
สถาปัตยกรรมอันงดงามของตัวโบสถ์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโดมสีเขียวและหอคอยคู่ที่อยู่เหนือหลังคาโบสถ์ จากนั้นนำชมสะพาน
มังกร (Dragon Bridge) สร้างขึ้นในช่วง ปีค.ศ. 1900 - 1901 ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ Dalmatian ขณะที่กำลังเรียนอยู่
ในกรุงเวียนนาและถูกสร้างโดยวิศวกรชาวออสเตรียในเวลาต่อมา
จากนั้นไปชมความงดงามของ สะพานบุชเชอร์ (Butcher’s Bridge) สะพานที่ตกแต่งด้วยผลงานอันน่าทึ่งของ JakovBrdar
ชมประติมากรรมบนสะพาน ที่อาจสร้างความตื่นกลัวให้นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย จากนั้นชมความงดงามของปราสาทลูบลิยา
นา (Ljubljana Castle) สถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นไฮไลท์ของเมือง ปราสาทลูบลิยานาปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
เหนือใจกลางเมืองลูบลิยานาถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานของชาวเติร์กและกบฏ ปัจจุบันปราสาท
ลูบลิยานาได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและกลายเป็นหอชมเมือง ท่านจะได้สัมผัส
วิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้เกือบทั้งหมด
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Plaza

16 พฤศจิกายน 2556 เมืองโพสทอยน่า - ถ้ำโพสทอยน่า - ฟาร์มเลี้ยงม้า - เมือง Portoroz
เช้า

เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พักเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ เมืองโพสทอยน่า (Postojna) ระยะทาง 55 กม.
ชม ถ้ำโพสทอยน่า (Postojna Cave) ตั้งอยู่ในเมืองโพสทอยน่า (Postojna) เป็นถ้ำที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในยุโรปแห่งหนึ่ง
มีอายุกว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้ำถึง 20 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่เปิดให้เข้าชมมากกว่า 188 ปี การเที่ยวชมในถ้ำจะเป็นการ
นั่งรถรางไฟฟ้า อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส โดยรถรางไฟฟ้าจะวิ่งผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายใน
ถ้ำตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร จากนั้น เดินเท้าชมถ้ำอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อชมหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบที่มี
สีสันสวยงาม มีห้องต่างๆ ภายในถ้ำมากมาย ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ชม PROTEUS หรือ HUMAN FISH (ปลามนุษย์) เป็นสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกพันธุ์ปลาชนิดนี้อยู่ในกลุ่ม Salamander ที่สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกอาศัยอยู่
ภายในถ้ำมีความยาวประมาณ 25–30 ซ.ม. สามารถอยู่ได้ 2–3 ปี โดยไม่ต้องกินอาหารและมีอายุถึงร้อยปี
บริการอาหารเที่ยง ณ Jamskidvorec Restaurant
นำท่านสู่ ฟาร์มเลี้ยงม้า ที่เมือง Lipica ชม การสาธิตการขี่ม้าและการสอนมาให้ทำท่าทางต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านสู่
เมือง Portoroz (ระยะทาง 72 กิโลเมตร) เป็นเมืองชายฝั่งทะเล ถนนเลียบชายฝั่งจะเต็มไปด้วยโรงแรม ร้านค้าหรูหรา
ภัตตาคาร และกาสิโน ชมทรายขาวละเอียดและความสะอาดของน้ำทะเล
บริการอาหารค่ำ ณ Al MulinNprbedo, Koper
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kempinski Hotel หรือเทียบเท่า

26 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

17 พฤศจิกายน 2556 เมืองปิราน - โบสถ์ Saint George - กำแพงเมืองโบราณ - เหมืองเกลือ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ที่พัก
ค่ำ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่เมืองปิราน – Piran เมืองโบราณติดทะเลอีกแห่งของสโลวีเนียเป็นหนึ่งในสี่เมืองติดทะเล ที่มีแนวชายฝั่งทะเล
เอเดรี ย ติ ก เพี ย ง 41 กิ โ ลเมตร และเป็ น เมื อ งสำคั ญ ในคาปสมุ ท ร Istria ชมสถาปั ต ยกรรมแบบดั้ ง เดิ ม ของเวเนเซี ย น
เรอเนสซองค์
ชาวเมืองปิรานสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาเลียน อิตาเลียนเคยเป็นภาษาหลักที่ใช้กันในเมืองปิรานถึงศตวรรษที่ 20 ต่อมา
ชาวสโลวีเนียเข้ามาอยู่มากขึ้นก็เปลี่ยนเป็นพูดสโลวีนไปปิราน ชื่อเมือง Piran ว่ากันว่ามีต้นกำเนินมาจากคำกรีก “pyrranos”
ที่แปลว่า แดง เนื่องจากมีหินสีแดง พบเห็นได้ทั่วไปในเขตเมืองปิราน
ชม โบสถ์ Saint George โบสถ์โรมันคาทอลิกที่สำคัญของเมืองตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างในสมัยเวเนเซียน คตวรรษที่ 12 โดย
นักออกแบบ Bonfante Torre จากเวนิส อุทิศให้แก่ Saint George หอระฆังของโบสถ์นี้สร้างเลียนแบบที่ St. Mark’s
Square เมืองเวนิส
ชม กำแพงเมืองโบราณ (Piran Town Wall) มี 3 จุดด้วยกัน ถูกสร้างเพื่อป้องกันเมืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 และแบ่งเมือง
ออกเป็น 4 ถนนคือ Miljska, Stolna, Osrednja (สายหลัก) และ Poljska กำแพงแรกอยู่กลางเมืองในเขตเมืองเก่า ต่อมา
สร้างเพิ่มอีกสองกำแพงมาทางรอบนอกทางทิศตะวันตกจรดตะวันออกเฉียงใต้ บางส่วนของกำแพงได้ถล่มไปบ้าง แต่ยังเหลือ
ให้เห็นอยู่มากในปัจจุบัน
ชม บ้านของบุคคลสำคัญของเมือง Tartini House ที่ตั้งอยู่ที่ Tartini Square กลางเมืองปีราน เป็นตึกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของเมือง สร้างปี 1384 แบบกอธิคโดยเรียกว่า Casa Pizagrua. ต่อมาได้รับการบูรณะแต่งเติมแบบสไตล์ neoclassical
ปัจจุบันบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นที่พบปะของชุมชนชาวอิตาเลียนของเมือง แสดงงานศิลปะ วัฒนธรรม บางส่วนของอาคาร
จัดแสดงไวโอลินของ Tartini และรูปภาพการแสดงของเขาในอดีต
บริการอาหารเที่ยง แบบ Seafood ณ Tri vdove, Piran
ชม เหมืองเกลือ (The Secovlje Saltpans) เป็นเหมืองเกลือที่เกิดจาก ธรรมชาติ ที่ยังคงมีการทำอยู่ ณ ปัจจุบัน นับเป็น
เหมืองเกลือที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรป ในปี 2001 รัฐบาลของสโลวีเนียได้ประกาศให้เขตเหมืองเกลือแห่งนี้เป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ โดยแบ่งเป็นส่วนเหนือและส่วนใต้ โดยด้านเหนือติดกับประเทศโครเอเซีย มีการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อรวบรวมประวัติ
ของเหมืองแห่งนี้ และให้นักท่องเที่ยวได้ทราบขั้นตอนการทำเกลือที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. ที่ 14
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kempinski Hotel หรือเทียบเท่า
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

18 พฤศจิกายน 2556 เมือง BRDA - Wine cellar – เมืองโบฮินจ์ - ทะเลสาป Bohinj
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ำ
ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสู่เมือง BRDA (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร)
ชม เมือง Brda แหล่งผลิตไวน์มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสโลวีเนียตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกติดกับประเทศอิตาลี เนื่องจาก
ดินแดนแถบนี้ มีลักษณะเป็นเนินเขาเล็กๆ มีดินดี น้ำดี(น้ำจากแม่น้ำ Soca) และได้รับอิทธิพลจากลักษณะอากาศแบบ
เมดิเตอร์เรเนียน ล้อมรอบด้วยหุบเขาซึ่งป้องกันลมพายุโบร่า Bora ได้เป็นอย่างนอกจากการปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์แล้ว Brda
ยังมีชื่อเสียงเป็นแหล่งปลูกผลไม้หลักของสโลวีเนีย เช่น เชอร์รี่ที่ชาว Brda กล่าวว่า เชอร์รี่ที่ Brda มีรสชาติอร่อยที่สุดในโลก
และยังมีต้นมะกอก สำหรับผลิตน้ำมันมะกอกอีกด้วย ไวน์ที่ผลิตที่ Brda ส่วนใหญ่เป็นไวน์ขาว อาทิเช่น merlot, cabernet
sauvignon, pinot noir
ชม โรงงานผลิตไวน์ท้องถิ่น Wine cellar ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงของสโลเวเนีย เชิญท่านทดลองดื่มไวน์
บริการอาหารเที่ยง ณ GoriskaBrda
นำคณะออกเดินทางสู่เมืองโบฮินจ์ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชม.)
นำชม ทะเลสาป Bohinj ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง glacial lake ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลวีเนีย ตั้งอยู่ระหว่าง
หุบเขา Bohinjสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,600 ถึง 2,000 เมตร มีความยาว 4.2 กิโลเมตร กว้าง 1 กิโลเมตร และจุดที่ลึก
ที่สุดประมาณ 45 เมตร ชมเขา Bohinj valley แผ่คลุมบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ หมู่บ้าน Soteska ไปยัง Ukanc. ทางด้านใต้ติดกับ
ภูเขา Lower Bohinj (2,000 m.) ซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุด ของ Bohinij ทางเหนือติดกับภูเขา Triglav mountain แห่งจูเลียน
แอลป์ ที่มียอดเขาที่สูงในสโลเวเนีย Mount Triglav (2,864 m.) Bohinj แบ่งออกเป็นเขตเหนือและใต้ valley ประกอบไป
ด้วยหมู่บ้านเล็กๆ กว่า 24 หมู่บ้าน Bohinj เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสโลวีเนีย
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ECO HOTEL PARK

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 27

19 พฤศจิกายน 2556 เมืองเบลด – กรุงเวียนนา - คาร์ทเนอร์สตราเซ่
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่เมืองเบลด Bled (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลด (Lake Bled) เป็นเมืองที่รู้จักกันในเรื่องของวานิลลาและครีม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มี
ทัศนียภาพอันแสนโรแมนติก จนได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของสโลวีเนีย ซึ่งเคยได้
รับรางวัลชนะเลิศทางด้านรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า JULIAN
ALPS MOUNTAIN จึงถูกขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์” ชมทะเลสาบเบลดที่มีความโดดเด่นของเกาะกลาง
ทะเลสาบที่น้ำทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต เมืองนี้เริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ.1885 เมื่อแพทย์
ชาวสวิสชื่อ DR. ARNOLD RIVLI เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ ได้ย้ายมารักษาคนไข้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้
เป็นเวลาถึง 50 ปี นโปเลียนยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อน นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิด
จากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือน้ำในทะเลสาบ ไม่ได้มา
จากการละลายของธารน้ำแข็ง แต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งใน
ฤดูหนาว เรือล่องผ่านปราสาทเบลด (Bled Castle) ที่ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ ชมปราสาทเบลด (Bled Castle)
ปราสาทแห่งนี้ถือว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในสโลวีเนีย โดยจักรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมัน ยกให้เป็นสถานที่พักของ
บิชอปอัลเบี่ยม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 จากนั้นได้มีการก่อสร้างต่อเติมติดต่อกันมา
หลายยุค ดังเห็นได้จากอาคารแบบโรมัน ต่อมาต่อเติมเป็นโบสถ์อัสสัมชัญในรูปแบบกอธิค หรือแบบบาร็อคในบางห้อง
บริการอาหารเที่ยง ณ BLED CASTLE
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ระยะทางประมาณ 404 กิโลเมตร)
เชิญท่านพักผ่อนระหว่างการเดินทางชมกรุงเวียนนา กรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรีย นำท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมือง
บนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ทีม่ รี า้ นค้านานาชนิด และยังเป็นทีต่ งั้ ของวิหารเซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค
หรือท่านอาจใช้เวลาว่างซือ้ ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลตชือ่ ดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรือจะซือ้ เป็นของฝากทางบ้าน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS25

เที่ยง
บ่าย

18.00 น.
22.00 น.

20 พฤศจิกายน 2556 กรุงเทพฯ
14.20 น.

ถึงกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ โปรแกรม แกรนด์ สโลวีเนีย 7 วัน 5 คืน
ราคาผู้ใหญ่พักคู่ (ต่อท่าน)		
ราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว (ต่อท่าน)		
●
ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
		
(ไม่มีเตียงเสริม)
ราคาผู้ใหญ่พักเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
*** ราคาตั๋ว Business (ต่อท่าน)		
●
●

89,500
108,000
76,000
67,500

บาท / ท่าน
บาท / ท่าน
บาท / ท่าน
บาท / ท่าน

184,500 บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการทัวร์รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าที่พัก ตามที่ระบุในโปรแกรม หรือในระดับเดียวกันทั้งสิ้น 5 คืน พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมไมโครโฟน/เครื่องเล่นซีดีและทีวี ตลอดการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพตลอดการเดินทาง (วงเงินการประกันอุบัติเหตุ 2,000,000 บาท / ท่าน,
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการป่วยทั่วไป 1,500,000 บาท และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2,000,000 บาท)
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
ค่าทิป พนักงานยกกระเป๋าทุกโรงแรมที่เข้าพัก
ค่าน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวด / วัน
ค่าวีซ่า เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด เครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

28 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

โปรแกรมทัศนศึกษา (โปรแกรมที่ 1) จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
18.00 น.

ขอนแก่น - วัดหนองแวง – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร - วัดป่าแสงอรุณ
พระธาตุขามแก่น - หมู่บ้านงูจงอาง - อุทยานแห่งชาติภูเวียง – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - ขอนแก่น
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำสู่วัดหนองแวง ซึ่งเป็นพระอารามหลวง และวัดคู่บ้าน คู่เมืองขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ริมบึงแก่นนคร สักการะพระมหาธาตุแก่นนคร
มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือพระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์ จำลองแบบจากพระธาตุ
ขามแก่น จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200
ปี เมืองขอนแก่น ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุม และมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียร
ล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานตากแห ชมวิวทิวทัศน์บึงแก่นนคร จาก
มุมสูง จากนั้นนำท่านเที่ยววัดป่าแสงอรุณ ชมสิมอีสาน ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าแสงอรุณ ที่ได้เน้นถึงรูปแบบ ทรวดทรง
ความมั่นคงสามารถคุ้มแดดคุ้มฝน ตลอดจนความวิจิตรงดงาม ของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ขอนแก่น เดินทางสู่พระธาตุขามแก่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นมีอายุประมาณ 2,000 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 500 ลักษณะ
เป็นเจดีย์ยอดฉัตรทองคำสูง 19 เมตร บรรจุพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ หมู่บ้านงูจงอาง ที่
บ้านโคกสง่าซึ่งเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงงู เกือบทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงงูจงอางไว้ใต้ถุนบ้าน ชมโชว์การแสดง เช่น การแสดงละครงู
ตามจังหวะเพลง การชกมวยระหว่างคนกับงูจงอาง
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อ.เวียงเก่า ชมนิทรรศการด้านธรณีวิทยา แร่ หิน ประวัติการขุดค้นพบ
ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ และการแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์ที่เหมือนจริง จากนั้นนำชม หลุมขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์
ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับขอนแก่น
เดินทางถึงจังหวัดขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ราคาค่าทัวร์ จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน / 1 ท่าน)
กรณีโปรแกรมทัวร์ที่ท่านจองมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางผู้จัดขออนุญาตรวมการเดินทางไปในเส้นทางที่มีจำนวนผู้จองมากกว่า
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โปรแกรมทัศนศึกษา (โปรแกรมที่ 2) ลาว เวียงจันทร์ หนองคาย อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
06.00 น.
07.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

ขอนแก่น – หนองคาย – เวียงจันทร์ – อุดร – ขอนแก่น
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ า นเดิ น ทางสู่ จั ง หวั ด หนองคาย ผ่ า นด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง ข้ า มสะพานมิ ต รภาพไทย-ลาวเข้ า สู่ ป ระเทศลาว เที่ ย ว
นครเวียงจันทน์ ชมโบราณสถานมากมาย และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนครเวียงจันทร์ เช่น
หอวัดพระแก้ว วัดที่เคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต ก่อนที่จะนำมาที่กรุงเทพฯ ซึ่งเก็บไว้นานถึง 214 ปี รอบวัด
ตกแต่งด้วยพระพุทธรูปศิลป์ล้านช้างที่สวยงาม
วัดศรีสะเกษ เป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปขนาดต่างๆ ศิลปะล้านช้างมากมายถึง 6,840 องค์ ด้านหน้าวัดเป็นวังเก่าปัจจุบัน
เป็นทำเนียบประธานประเทศ สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายส์
อนุสาวรีย์ประตูชัย บนถนนล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทร์ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยบนถนนซองเซลิเซ่ของฝรั่งเศส เป็นรอยอดีต
ยุคสมัยประเทศลาวถูกปกครองโดยฝรั่งเศส
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำเที่ยว วัดศรีเมือง สักการะ เจ้าแม่หลักเมือง แห่งนครเวียงจันทร์ บริเวณด้านหน้าเป็นอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
ผู้ขอเอกราชคืนมาจากฝรั่งเศส
พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดในนครเวียงจันทร์ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี อนุสาวรีย์พระไชยเชษฐา ผู้สร้าง
นครเวียงจันทร์และอนุสาวรีย์แดง ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำ จากต่างประเทศมากมาย เช่น เครื่องแก้วจากเช็คโกฯ บุหรี่ สุราจาก
ต่างประเทศ สินค้าจากฝรั่งเศส จีน รัสเซีย และสินค้าพื้นเมืองจากห้างสรรพสินค้าแห่งชาติ นำท่านเดินทางกลับไทย แวะช้อปปิ้งที่
Duty Free ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว-ไทย เรียบร้อยแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดหนองคาย ขึ้นรถคันเดิม นำสู่บ้านนาข่า
หมู่บ้านทอผ้าขิต ที่มีชื่อเสียง เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เดินทางกลับขอนแก่น
เดินทางถึงจังหวัดขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ราคาค่าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน / 1 ท่าน)
กรณีโปรแกรมทัวร์ที่ท่านจองมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางผู้จัดขออนุญาตรวมการเดินทางไปในเส้นทางที่มีจำนวนผู้จองมากกว่า
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ห้อง Convention 2

18.30-22.00 : งานเลีย้ งต้อนรับ (การแสดงจาก รพ.ขอนแก่น)

: Symposium 2 : “Recent Advance in target therapy for cancer”
วิทยากร : รศ.นพ.อดิศกั ดิ์ วงศ์ขจรศิลป์ (Confirmed)
ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ (กำลังประสาน)
ศ.นพ.สุรเดช หงส์องิ (กำลังประสาน)
ผูด้ ำเนินรายการ : ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
14.30-15.30 : Lecture 2 : “การปรับหลักสูตรทางการแพทย์”
: Presentation 1 : เสนอผลงานทุนทาเคดา
วิทยากร : ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
วิทยากร : พญ.พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ , พญ.ปานใจ อินพุม่
ผูด้ ำเนินรายการ : พ.อ.(พิเศษ) ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล
พญ.อารีรตั น์ แก้วอนุชติ , พญ.จิรา รงค์รตั น์
ผูด้ ำเนินรายการ : รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์ววิ รรธน์
15.30-16.30 : Lecture 3 : “ความงาม”
: Presentation 2 : เสนอผลงานทุนวิจยั นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
วิทยากร : รศ.ดร.นพ.พิชติ สุวรรณประกร
วิทยากร : รศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ, พญ.ไปรยา รุจโิ รจน์จนิ ดากุล
ผูด้ ำเนินรายการ : รศ.พญ.ยุวดี เลีย่ วไพรัตน์
พญ.นงนุช สิรชิ ยั นันท์, ผศ.พญ.ภัณฑิลา รุจโิ รจน์จนิ ดากุล
ผูด้ ำเนินรายการ : ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

13.00-14.30 : Symposium 1 : “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข”
วิทยากร : รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
ผูด้ ำเนินรายการ : นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ

ห้อง Convention 1

12.00-13.00 : Lunch symposium : “The truth about Cholesterol”
วิทยากร : ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

10.15-11.00 : ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์นายแพทย์บญ
ุ สม มาร์ตนิ : “แพทย์กบั การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางสังคมของไทย”
วิทยากร : ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
11.00-12.00 : Lecture 1 : “แพทย์กบั ภาษีในยุค AEC”
วิทยากร : ดร.สาธิต รังคสิริ

08.00
: ลงทะเบียน
09.00-10.15 : พิธเี ปิดการประชุม
- พิธกี ร (พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์) กล่าวนำผูม้ เี กียรติเข้าสูก่ ารประชุมวิชาการประจำปี ครัง้ ที่ 57
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ
- นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธจี ดุ ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
(ร้องเพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงมาร์ชแพทยสมาคมฯ)
- นายกแพทยสมาคมฯ กล่าวรายงานการจัดการประชุม
- ประธานในพิธี เปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์

วันศุกร์ ที่11 ตุลาคม 2556
ห้อง Convention 1 + 2

18.30-22.00 : รับประทารอาหารค่ำ

ตามโปรแกรม
หน้า 28

07.00-08.00 : รับประทานอาหารเช้า
08.00-18.00 : ศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556

ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

11.00
11.00-12.30

พิธปี ดิ การประชุม : นพ.วันชาติ ศุภจัตรุ สั
รับประทานอาหารกลางวัน

06.30-08.00 : พิธที ำบุญสังฆทาน
08.45-09.15 : Symposium 3 : ปัญหาด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยากร : นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
ผูด้ ำเนินรายการ : ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิรชิ ยั กุล
09.15-11.00 : Symposium 4 : การบริการด้านสาธารณสุขของ จ.ขอนแก่น
วิทยากร : นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ และคณะ
ผูด้ ำเนินรายการ : นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556
ห้อง Convention 2

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 (ครั้งที่ 57) ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 29

30 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ใบแจ้งความจำนง
การประชุมวิชาการประจำปี 2556 (ครั้งที่ 57) ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556
และการประชุม Post Congress Tour ณ ประเทศสโลวีเนีย
ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2556
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
3. ........................................................................
เป็นแพทย์
ไม่ได้เป็นแพทย์ ค่าลงทะเบียน.....................................บาท
****ผู้ติดตาม
ชื่อ-สกุล (ไทย)........................................................................................................................................................................................................................(ตัวบรรจง)
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)................................................................................................................................................................................................................(ตัวบรรจง)
**รวมค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตาม..............................................บาท (........................................................................................................................)**

ค่าลงทะเบียนก่อน 1 สิงหาคม 2556
สมาชิก
ไม่ได้เป็นสมาชิก
ผู้ติดตาม

3,500
4,000
4,000

ค่าลงทะเบียนหลัง 1 สิงหาคม 2556
สมาชิก
ไม่ได้เป็นสมาชิก
ผู้ติดตาม

4,000
4,500
4,500

***เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนการประชุม แต่ต้องเสียค่าสาธารณสุขมูลฐาน ณ จังหวัดขอนแก่น ตามโปรแกรม
ที่เลือก***
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2. มีความประสงค์ขอมัดจำค่าห้องพัก 1 คืน ดังรายการต่อไปนี้
โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
			 ห้องพักเดี่ยว
ห้องละ 1,200 บาท พร้อมอาหารเช้า.............................ห้อง
			 ห้องพักคู่
ห้องละ 1,400 บาท พร้อมอาหารเช้า.............................ห้อง
			 เตียงเสริม
ห้องละ 800 บาท พร้อมอาหารเช้า.............................ห้อง
		 รวม........................................... ห้อง....................................บาท (........................................................................)
		 เข้าพักวันที่.............ตุลาคม 2556  ออกวันที่ี.............ตุลาคม 2556 รวม.................คืน
3. ขอบริจาคร่วมทำบุญสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกแพทยสมาคมฯ ที่ล่วงลับ เป็นเงิน.....................................บาท
(เชิญร่วมพิธีเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 06.30 น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบระหว่างการประชุม)
4. ยินดีร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน ณ จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556
			 โปรแกรม ที่ 1 ภายในจังหวัดขอนแก่น
โปรแกรม ที่ 2 ลาว เวียงจันทร์ หนองคาย อุดรธานี
หมายเหตุ : กรณีโปรแกรมทัวร์ที่ท่านจองมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน
		 ทางผูจ้ ัดขออนุญาตรวมการเดินทางไปในเส้นทางที่มีจำนวนผู้จองมากกว่า
5. ข้าพเจ้าประสงค์จองการเดินทางโดย
5.1
การเดินทางโดยเครื่องบิน ไป – กลับ (กรุงเทพฯ – ขอนแก่น – กรุงเทพฯ) (สำหรับราคา ณ วันที่จอง)
		
ขาไป
1. TG 040 ออกเวลา 07.05 น. ถึงเวลา 08.00 น.
			
2. TG 044 ออกเวลา 11.35 น. ถึงเวลา 12.30 น.
			
3. TG 042 ออกเวลา 14.45 น. ถึงเวลา 15.40 น.
			
4. TG 046 ออกเวลา 18.20 น. ถึงเวลา 19.15 น.
		
ขากลับ
1. TG 041 ออกเวลา 08.45 น. ถึงเวลา 09.40 น.
			
2. TG 045 ออกเวลา 13.15 น. ถึงเวลา 14.10 น.
			
3. TG 043 ออกเวลา 16.20 น. ถึงเวลา 17.15 น.
			
4. TG 047 ออกเวลา 20.00 น. ถึงเวลา 21.00 น.
		
เดินทางไปวันที่................. ตุลาคม 2556 …………………………………………………...
		
เดินทางกลับวันที่.............. ตุลาคม 2556 …………………………………………………..
5.2
การเดินทางโดยรถไฟ ไป–กลับ (กรุงเทพฯ–ขอนแก่น–กรุงเทพฯ) (สำหรับราคา ณ วันที่จอง)
		
ขาไป  รถด่วน ออกเวลา 20.00 น.
ถึงขอนแก่นเวลา 05.05 น.
ชั้นที่ 2 นอนปรับอากาศ
				
เตียงบน  ราคา 609 บาท
เตียงล่าง ราคา 679 บาท
		
ขากลับ  รถด่วน ออกเวลา 21.05 น.
ถึงขอนแก่นเวลา 06.25 น.
ชั้นที่ 2 นอนปรับอากาศ
				
เตียงบน ราคา 609 บาท
เตียงล่าง ราคา 679 บาท
		
เดินทางไปวันที่................ตุลาคม 2556
เตียงบน ราคา 609 บาท
เตียงล่าง ราคา 679 บาท
		
เดินทางกลับวันที่............ตุลาคม 2556
เตียงบน ราคา 609 บาท
เตียงล่าง ราคา 679 บาท
5.3
เดินทางด้วยตนเอง
5.4
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................
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6. สมัครไปศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน ณ ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2556
(โปรดกรอกชื่อ - สกุล ภาษาไทย - อังกฤษตัวบรรจง)
		 ● ราคาผู้ใหญ่พักคู่ (ต่อท่าน)		
89,500 บาท / ท่าน
●
ราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว (ต่อท่าน)		
108,000 บาท / ท่าน
●
ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
76,000 บาท / ท่าน
				
(ไม่มีเตียงเสริม)
67,500 บาท / ท่าน
			 ราคาผู้ใหญ่พักเตียงเสริม ลด 1,000 บาท	 
จำนวน.....................คน รวม.................................................บาท (.................................................................................................................................................)
การชำระเงิน ดังนี้
		 รายการที่ 1 ค่าลงทะเบียน
เป็นเงิน.........................................................................บาท
		 รายการที่ 2 ค่ามัดจำห้องพัก
เป็นเงิน.........................................................................บาท
		 รายการที่ 3 ค่าทำบุญสังฆทาน
เป็นเงิน.........................................................................บาท
		 รายการที่ 4 ค่าสาธารณสุข จ.ขอนแก่น
เป็นเงิน.........................................................................บาท
		 รายการที่ 5 ค่าเดินทาง (ไป–กลับ จ.ขอนแก่น)
เป็นเงิน.........................................................................บาท
		 รายการที่ 6 ค่าสาธารณสุขมูลฐาน ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) เป็นเงิน.........................................................................บาท
ได้ชำระเงินรายการที่ 1(   ), 2(   ), 3(   ), 4(   ), 5(   ) และ 6(   )
		 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..................................................บาท (..............................................................................................................................................................)
ลงชื่อผู้สมัคร.................................................................................
(..........................................................................................)

โปรดลงทะเบียนพร้อมชำระเงินได้ที่
สำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้นที่  4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2  ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
*** (การประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ) ***
ชำระเป็น เช็คธนาคารสั่งจ่าย บัญชี “การประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ” โดยประทับ “A/C payee only”       
หรือ โอนเงินบัญชี “การประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เลขที่บัญชี 041–0–10799–9
(เช็คต่างจังหวัดโปรดเพิ่มค่าธรรมเนียม 0.2% ของจำนวนเงินที่จ่าย)
*** (การเข้าร่วม Post Congress Tour ณ ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia)) ***
ชำระเป็น เช็คธนาคารสั่งจ่าย บัญชี “สาธารณสุขมูลฐานแพทยสมาคมฯ” โดยประทับ “A/C payee only”  
หรือ โอนเงินบัญชี “สาธารณสุขมูลฐานแพทยสมาคมฯ” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เลขที่บัญชี 041–0–10800–6
(เช็คต่างจังหวัดโปรดเพิ่มค่าธรรมเนียม 0.2% ของจำนวนเงินที่จ่าย)
****เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2314-6305****
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภธิดา พงษ์พันธ์
โทรศัพท์ 0-2314-4333, 0-2318-8170, 08-7082-0595, 08-6314-1603
โทรสาร 0-2314-6305 หรือ E-mail Address : math@loxinfo.co.th

