ประวัติ
สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2511 ประเทศไทยมีคำว่ำ “เวชระเบียน” กำรปฎิบัติงำนด้ำนเวชระเบียนของ
โรงพยำบำลต่ำงๆ ส่วนใหญ่มีวิชำชีพพยำบำล เป็นผู้ดูแลบริหำรจัดกำร
ปี พ.ศ. 2520 กรมกำรแพทย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรแพทย์ในขณะนั้น
เห็นควำมสำคัญของเวชระเบียนที่เป็นเอกสำรสำคัญทำงกำรแพทย์ และเป็นแหล่งข้อมูลที่จะ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลได้อย่ำงมีคุณภำพที่ดียิ่ง และเห็นควำมจำเป็นที่จะต้องมี
วิชำชีพด้ำนเวชระเบียนมำบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะ (วิชาชีพเฉพาะด้าน) ได้เปิดกำรเรียนกำร
สอนวิชำเวชระเบียน ณ สถำบันมะเร็งแห่งชำติ ชื่อโรงเรียนพนักงำนเวชสถิติ หลักสูตร 2 ปี รับผู้
จบกำรศึกษำมัธยมปีที่ 5 (ม.ศ.5) วิเครำะห์หลักสูตรโดย กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
เน้นควำมรู้ทำงด้ำนกำรแพทย์ มีวิทยำจำรย์แพทย์จำกหน่วยงำนกรมกำรแพทย์ และแพทย์จำก
โรงพยำบำลรำมำธิบดี
นายแพทย์กมล สินธุวานนท์ รองอธิบดีกรมกำรแพทย์ (ขณะนั้น) เป็นผู้นำก่อตั้ง
โรงเรียน และสอนวิชำกำยวิภำค(Anatomy) ด้วยตัวท่ำนเอง ภำคปฎิบัติศึกษำจำกโรงพยำบำล
รำมำธิบดี

แพทย์หญิงสมพร เอกรัตน์ หัวหน้ำแผนกเวชระเบียนและสถิติ (Medical Records and
Statistics)โรงพยำบำลศิริรำช ที่ปรึกษำด้ำนสถิติองค์กำรอนำมัยโลก ณ ประเทศอินโดนีเซีย สอน
วิชำหลักด้ำนเวชระเบียน
นายแพทย์สมชาย สมบรูณ์เจริญ ผู้อำนวยกำรสถำบันมะเร็งแห่งชำติ สนับสนุนที่ตั้งของ
โรงเรียน กรรมกำรหลักสูตรและเป็นวิทยำจำรย์สอน กล่ำวว่ำจะผลิตนักศึกษำ 25 รุ่น รุ่นละ 25
คน เป็นตัวหลักก็จะครอบคลุมโรงพยำบำลต่ำงๆทั่วประเทศ จำกนั้นก็ให้ไปพัฒนำสอน
กันเอง (หมายถึงว่าจบไปเป็นหัวหน้างาน คิดว่าเช่นนั้น เพราะตอนที่สมัคร มีหน่วยงานให้เลือก
หลายแห่ง)
นักศึกษารุ่นที่ 1 รับจำกเจ้ำหน้ำที่ ที่ทำงำนในโรงพยำบำลต่ำงๆ ในงำนเวชระเบียน มีวุฒิ
กำรศึกษำมัธยมปีที่ 5 (ม.ศ.5) คัดเลือกเข้ำศึกษำเป็นนักเรียนทุนจำนวน 16 คน
นักศึกษารุ่นที่ 2 รับสมัครจำกบุคคลทั่วไป ที่จบกำรศึกษำมัธยมปีที่ 5 (ม.ศ.5) จำนวน 25
คน ทุกคนต้องเลือกโรงพยำบำลที่เมื่อจบแล้วจะได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรประจำหน่วยงำน
นั้น และใช้เป็นแนวทำงปฎิบัติสำหรับนักศึกษำในรุ่นต่อๆมำ
ในระยะแรกๆ นักศึกษำที่จบมำเรียก เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียน ภำษำอังกฤษใช้ Medical
Records and Librarian เนื่องจำกเป็นวิชำชีพใหม่ หน่วยงำนต่ำงๆยังไม่เข้ำใจบริบทที่ควรปฎิบัติ
ทำให้กำรมอบหมำยงำนไม่ชัดเจนในบริบท จึงปรับชื่อเป็นเจ้ำหน้ำที่เวชสถิติ ภำษำอังกฤษ
ใช้ Medical Records and Statistics และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเวชสถิติ
ลาดับอาจารย์ใหญ่ บริหำรโรงเรียนเวชสถิติ
1. อำจำรย์พูนสุข พูลศักดิ์วรสำร
2. อำจำรย์ดลชำติ ตันติวำนิช
3. อำจำรย์จรีย์

สอิ้ง

ปี พ.ศ. 2522 มีกำรสำรวจชุมชนแวดล้อมศำลำยำ นครปฐม เพื่อเป็นที่ก่อสร้ำง
มหำวิทยำลัย นักเรียนเจ้ำพนักงำนเวชสถิติรุ่นที่2 ได้ลงสนำมภำคปฎิบัติในกำรเก็บข้อมูลควำม
คิดเห็นชุมชนแวดล้อมต่อกำรตั้งมหำวิทยำลัย ภำยใต้กำรกำกับของวิทยำจำรย์คณะสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

ปี พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อจำกโรงเรียนพนักงำนเวชสถิติ เป็น โรงเรียนเวชสถิติ
ปี พ.ศ. 2534 พ.ญ.หญิงสมพร เอกรัตน์ ศ.บุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธิ์ และ ผศ.ดล
ชำติ ตันติวำนิชประสำนกำรเปิดหลักสูตรต่อเนื่องในระดับปริญำตรี ณ มหำวิทยำลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำเวชระเบียน (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี นักศึกษำส่วนใหญ่ คือ
เจ้ำหน้ำที่เวชสถิติที่ปฎิบัติงำนในโรงพยำบำลต่ำงๆ รศ.ดร.นฤนันท์ สุริยมณี เป็นผู้อำนวยกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ปี พ.ศ.2535 นักศึกษำต่อเนื่องรุ่นที่ 1หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำเวชระเบียน
มหำวิทยำลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนเวชสถิติ ได้โอนย้ำยจำกสังกัดกรมกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข ไปขึ้นกับ วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำ
ภิเษก กระทรวงสำธำรณสุข ที่ตั้งขึ้นมำใหม่เพื่อรวบรวมหลักสูตรต่ำงๆ ของกระทรวงสำธำรณสุข
ใว้ในหน่วยงำนเดียวกันบริหำรจัดกำรโรงเรียนเวชสถิติไปตั้งที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ยศเส
ระยะเวลำช่วงนี้ มีกำรปรับปรุงกำรเลื่อนไหลของตำแหน่ง กำรปรับระบบซีเป็นระบบ
แท่ง กำรลดจำนวนข้ำรำชกำร กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมบริบท เหล่ำนี้ ล้วนแต่มีผลกระทบต่อ
วิชำชีพเวชสถิติอย่ำงมำก ประกอบกับควำมเข้ำใจขององค์กรต่ำงๆ ต่อเวชสถิติก็มีควำมสับสนคำ
ว่ำ เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียน เจ้ำหน้ำที่เวชสถิติ เจ้ำหน้ำที่สถิติ เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ
ปี พ.ศ. 2536 นักศึกษำหลักสูตรต่อเนื่องในระดับปริญำตรี สำขำ วิทยำศำสตร์บัณฑิต
สำขำเวชระเบียน รุ่นที่1 ได้ก่อตั้งชมรมเวชระเบียนและสถิตแิ ห่งประเทศไทย มีสมำชิกชมรมเป็น
เจ้ำหน้ำที่เวชสถิติส่วนใหญ่ เก็บเงินค่ำบำรุงชมรมคนละ 500 บำท
นำงละมัย มหำวรรย์ เวชสถิติรุ่น1 โรงพยำบำลลำปำง

ประธำนชมรม

นำงสำวจันจิรำ มำขำ เวชสถิติรุ่น 3 สถำบันประสำทวิทยำ เลขำนุกำรชมรม
ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนเวชสถิติ ย้ำยไปสังกัด วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข กำญจนำภิเษก ที่กรมวิทยำสำสตร์กำรแพทย์ ยศเส กรุงเทพฯรี
ปี พ.ศ. 2548 มีแนวคิดจัดตั้งสมำคม เพื่อ พัฒนำวิชำชีพ สร้ำงมำตรำฐำนในวิชำชีพ
สร้ำงควำมเป็นธรรมและมั่นคง ในวิชำชีพ ชมรมเวชระเบียนฯ จึงเปลี่ยนทีมบริหำร

นำงละมัย มหำวรรย์ เวชสถิติรุ่น1 โรงพยำบำลลำปำง ประธำนชมรม
นำงยุพำ รัชตปิติ

เวชสถิติรุ่น2 โรงพยำบำลรำชวิถี เหรัญญิกชมรม

นำยประสพชัย พำนำดำ เวชสถิติรุ่น2 สถำบันพยำธิวิทยำ เลขำนุกำรชมรม
ปี พ.ศ. 2548 วันที่ 10 มิถุนำยน 2548 เชิญเจ้ำหน้ำที่เวชสถิติจำนวน 33 คน ร่วม
ประชุมเพื่อจัดตั้งสมำคม ณ โรงพยำบำลรำชวิถี มติที่ประชุม
1) ชื่อสมาคม “สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย” สื่อถึงวิชำชีพที่สมำชิกส่วนใหญ่ อยู่ใน
งำนรำชกำร ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่เวชสถิติ เพื่อเผยแพร่ชื่อวิชำชีพให้บุคคลภำยนอกได้รู้จัก และลด
ควำมสับสนในชื่อตำแหน่ง ซึ่งง่ำยต่อกำรกำหนดมำตรฐำนงำนในตำแหน่ง
2) ที่ตั้งสานักงาน เลขที่ 3/109 ซอยอินทำมระ 35 แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพมหำนคร สถำนที่ตั้งสมำคมควรอยู่ที่ บริเวณที่มีสมำชิกอยู่ใกล้เคียงจำนวนมำก เดิน
ทำงเข้ำร่วมประชุมได้สะดวก
3) มอบให้นำยประสพชัย พำนำดำ ดำเนินกำร จัดทำข้อบังคับ ตรำสัญญำลักษณ์ จด
ทะเบียนก่อตั้งสมำคมเพื่อเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย
ปี พ.ศ. 2551 กำรดำเนินกำรชมรมเวชระเบียนฯ ไม่คล่องตัวจึงมีกำรปรับเปลี่ยนทีม
บริหำร
นำงพรรณี เพ็งจรูญ

เวชสถิติรุ่น1 โรงพยำบำลรำชวิถี ประธำนชมรม

นำงยุพำ รัชตปิติ

เวชสถิติรุ่น2 โรงพยำบำลรำชวิถี เหรัญญิกชมรม

นำยประสพชัย พำนำดำ เวชสถิติรุ่น2 สถำบันพยำธิวิทยำ เลขำนุกำรชมรม
ปี พ.ศ. 2552 เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจำกเจ้ำหน้ำที่เวชสถิติ เป็น เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำกที่
มีกำรปรับกฎเกณฑ์ กำรเลื่อนตำแหน่ง ผู้ที่ดำรงค์ตำแหน่งที่ขึ้นด้วย เจ้ำพนักงำน............ ปรับ
เป็นซี 5 ได้ทุกตำแหน่ง ทำให้เจ้ำหน้ำที่เวชสถิติ พลำดโอกำส จึงทำเรื่องถึง กพ. ยืนหยัน
ประกำศณียบัตรวิชำชีพเวชสถิติ เทียบเท่ำอนุปริญญำ
ปี พ.ศ. 2553 ได้รับกำรจดทะเบียนเป็นสมำคจำกอธิบดีกรมกำรปกครอง นำยทะเบียน
สมำคมกรุงเทพมหำนครทะเบียนเลขที่ จ.4472/2553 ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2553

ชื่อว่ำ “ สมำคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ” ย่อว่ำ สวสท เรียกเป็นภำษำอังกฤษว่ำ The
Medical record and Statistics Association of Thailand ย่อว่ำ MRST

ตราสัญญาลักษณ์ของสมาคม ประกอบด้วย
1) สัญญำลักษณ์ รูปไข่ ด้ำนบนสุด ลำยไทยรูปดอกบัว สื่อถึงควำมเป็นคนไทย
2) ภำยใน เป็นรูปกรำฟแท่ง สื่อควำมหมำยถึงวิชำชีพเวชสถิติ ที่มีหน้ำที่ส่วนหนึ่ง
ในกำรนำเสนอข้อมูล
3) เหนือรูปกรำฟ รูปงูพันคบเพลิง สื่อถึงควำมเป็นวิชำชีพที่เกี่ยวพันกับงำนด้ำนสำธำรณสุข
4) ใต้รูปกรำฟ เป็นตัวอักษรภำษำอังกฤษ 4 ตัว “ MRST “ เป็นตัวย่อของชื่อสมำคม The
Medical record and Statistics Association of Thailand
5) ด้ำนล่ำงสุด รูปไข่ ชื่อสมำคม สมำคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย
6) ทั้งหมดวำงบนพื้นสีขำวเรียบ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือว่ำเป็นวันเกิด สมำคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย

สีประจาสมาคม แดง-ฟ้ำ สีแดงหมำยถึง สำยเลือด..เวช คือหนึ่งเดียว สีฟ้ำหมำยถึง
เวชอยู่ทุกหนแห่งในระบบสำธำรณสุขภำยใต้ท้องฟ้ำที่กว้ำงขวำง
สถานที่ตั้งสมาคม เลขที่ 3/109 ซอยอินทำมระ 35 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 1 (ชุดก่อตัง้ ) ของสมาคม
1.
นำยประสพชัย พำนำดำ
นำยกสมำคม
2.
นำยชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี
อุปนำยก
3.
นำยหัสดี กระตุฤกษ์
กรรมกำร
4.
นำงสำวชมพู มีเจริญ
กรรมกำร
5.
นำงลภัสรดำ ศิลำโรจน์
กรรมกำรและปฎิคม
6.
นำงสำววิภำศิริ ชูวงศ์ตระกูล กรรมกำรและประชำสัมพันธ์
7.
นำยชนัต ข้อวันนำ
กรรมกำรและนำยทะเบียน
8.
นำงยุพำ รัชตะปิติ
กรรมกำรและเหรัญญิก
9.
นำงสำวมณีรัตน์ ทองมำก
กรรมกำรและผู้ช่วยเหรัญญิก
10. นำงพรรษมน ขวัญละมูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปี พ.ศ. 2555 ย้ำยไปเรียนที่ วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ประกำศนียบัตรเวชระเบียน
ปี พ.ศ. 2555 เกิดหลักสูตร สำธำรณสุขศำสตรบันฑิต สำขำเวชระเบียน (Bachelor of Science
Program in Medical Record) สบ.(เวชระเบียน) สบทบกับ คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2556 ได้รับกำรจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมชุดใหม่ทั้งชุด
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 2 ของสมาคม
1.
2.
3.
4.
5.

นำยประสพชัย พำนำดำ
นำยชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี
นำงสำวจิรภัทร หมอกมำเมิน
นำงผุสดี เฝือคง
นำงสมศรี วิริยะพันธ์

นำยกสมำคม
อุปนำยก
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นำยนันทล้ำนนำ อุตตคำมี
นำงนพมำศ เครือสุวรรณ
นำงสำววิภำศิริ ชูวงศ์ตระกูล
นำงมณธิชำ ไล่ชะพิษ
นำงลภัสรดำ ศิลำโรจน์
นำยหัสดี กระตุฤกษ์
นำงปณิตำ รัชตะปิติ
นำงสำวมณีรัตน์ ทองมำก
นำงพรรษมน ขวัญละมูล
นำงศศิภำ จันทรำ

กรรมกำร
กรรมกำรละวิชำกำร
กรรมกำรและประชำสัมพันธ์
กรรมกำรและผู้ช่วยประชำสัมพันธ์
กรรมกำรและปฎิคม
กรรมกำรและนำยทะเบียน
กรรมกำรและเหรัญญิก
กรรมกำรและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตร วิทยำศำสตรบันฑิต (เวชระเบียน) Bachelor of
Science (Medical Record) วท.บ. (เวชระเบียน) ขึ้นกับ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
ภำควิชำสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตร วิทยำศำสตรบันฑิต (เวชระเบียน) Bachelor of
Science (Medical Record) วท.บ. (เวชระเบียน) วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข กำญจนำภิเษก สมทบมหำวิทยำลัยบูรพำ
ปี พ.ศ. 2561 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก ปรับเป็น
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำเวชระเบียน
ปี พ.ศ. 2562 ได้รับกำรจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ตั้งสำนักงำนและแต่งตั้งกรรมกำรชุด
ใหม่ทั้งชุด
ที่ตั้งสานักงาน วิทยำลัยทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขกำญจนำภิเษก เลขที่ 56 หมู่ 1
ตำบลรำษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 3 ของสมาคม (ปัจจุบัน)
1.

นำงสมพิศ

รักแดน

2.

นำยชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี

อุปนำยก

3.

นำยพรชัย

กรรมกำรและนำยทะเบียน

คำเพิงใจ

นำยกสมำคม

4.

นำยศำศวัต

ชีระภำกร

5.

นำงนพมำส

เครือสุวรรณ กรรมกำรและวิชำกำร

6.

รศ.ดร.ภัทร

พลอยแหวน กรรมกำรและผู้ช่วยวิชำกำร

7.

นำงพิณทิพย์ ซ้ำยกลำง

8.

นำงสมศิริ

พันธุ์ศักดิ์ศิริ กรรมกำรและปฏิคม

9.

นำงปรีชญำ

เขตจัตุรัส

10.

นำยวินัย

11.

น.ส.กมลพรรณ ช่ำงปั้น

กรรมกำรและผู้ช่วยประชำสัมพันธ์

12.

นำงประนอม จันทรำช

กรรมกำรและเหรัญญิก

13.

นำยพีระ

ดีเลิศ

กรรมกำรและผู้ช่วยเหรัญญิก

14.

นำงสิริอร

พันธ์โสดำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

15.

นำยธนวัฒน์ ชัยเลิศ

สุภำพจน์

กรรมกำรและผู้ช่วยนำยทะเบียน

กรรมกำรและผู้ช่วยวิชำกำร

กรรมกำรและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมกำรและประชำสัมพันธ์

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ประวัติสัญลักษณ์ เครื่ องหมาย

