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คณะกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2560 - 2562 (ตาม พรบ.มาตรา15) 

ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 56 ท่าน โดยเป็นกรรมการจากการเลือกตั้ง 28 ท่าน 

และเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 28 ท่าน รายนามดังต่อไปนี้ 
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คณะกรรมการแพทยสภา 

มาตรา 14 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า “คณะกรรมการแพทยสภา” ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ 
เจ้ากรมแพทย์ทางอากาศ นายแพทย์ใหญ่กรมต ารวจ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชกอีกจ านวนเท่ากับ
จ านวนกรรมการโดยต าแหน่งในขณะเลือกต้งแต่ละวาระ และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 15 ให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการโดยการเลือกตั้งประชุมกันเลือกกรรมการ เพ่ือ
ด ารงต าแหน่งนายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ต าแหน่งละหนึ่ง
คน ให้นายกแพทยสภาเลือกสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 17 เพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการหนึ่งคนและเลือก
กรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ และเหรัญญิกอีกต าแหน่งละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของที่
ประชุมกรรมการ นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ให้ด ารง
ต าแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้ง และเลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ให้พ้นจากต าแหน่ง
ตามนายกแพทยสภา 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560 – 2562 

(ผลงานตั้งแต่ กมุภาพันธ ์2560 - มกราคม 2562) 

 

 

 

 

 
 

แนวทางการบริหาร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

เป็นการเสริมสร้างความไว้ใจของสังคมและแพทย์ต่อแพทยสภา (Trust Building) โดยการลด
ช่องว่างระหว่างแพทย์กับแพทยสภา และสังคมกับแพทยสภาซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างแพทย์
และสังคม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) แพทยสภาสัญจร 

2) การให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ 

3) หน่วยแพทย์อาสาแพทย์เฉพาะทาง 

4) โครงการหมอชวนวิ่ง 

5) โครงการประกวดเรื่องสั้น “รักนะจึงบอก” ครั้งที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที ่2 

พัฒนาความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือ (Partnership Strengthening) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพของประชาชน ได้แก่ 
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1) การประชุมวิชาการ 50 ปี แพทยสภา 

2) การประชุมใหญ่สมาชิกแพทยสภา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ด าเนินการพิจารณาและประสานงานให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลสูงสุด ได้แก่ การจัดเวทีและการประชุมร่วม
ระหว่างแพทยสภากับภาคีสภาวิชาชีพและการประชุมร่วมกับสภาวิชาชีพ 

 การบริหารส านักงานและระบบงาน 

ด าเนินการพัฒนาการบริหารจัดการของส านักงาน รวมถึงการด าเนินกิจกรรมของแพทยสภาทั้งระบบ

เอกสาร ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การจัดท าโครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศแพทยสภา Phase 2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขาธิการแพทยสภา (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ) เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับ 

รองเลขาธิการฯ (นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์) และผู้ช่วยเลขาธิการฯ 

วางระบบจัดเรียงเอกสาร ระบบการท าบัญชี ระบบพัสดุ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่

มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และมีการรายงานสถานการณ์การเงินและบัญชีให้

คณะกรรมการแพทยสภาทราบ อย่างน้อยปีละครั้ง 

น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูลของสมาชิกแพทยสภา  

โดยมีการ Update ข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ 
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 การบริหารการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแพทยสภา 

Phase 1 (eMeeting) มาใช ้

 

 

 

 

 

 โครงการที่แพทยสภาด าเนินการในวาระ 50 ปีแพทยสภา 

วาระส าคัญท่ีแพทยสภาครบรอบ 50 ปี ในปี 2561 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 7/2560 

วันที่  13 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ านวยการจัดงานครบรอบ 50 ปี แพทยสภา 

โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นประธาน  

คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และมี มติให้แต่งตั้ง

คณะท างานจ านวน 7 ชุด สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. งานประชุมวิชาการ 50 ปีแพทยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทนเอกสารการประชุม 

2. วาระที่มีการพิจารณากลั่นกรองมาก่อน จากคณะอนุกรรมการย่อย จะบรรจุเป็น

วาระพิจารณาทักท้วง หากไม่มีทักท้วง จะไม่น าเสนอเพื่อพิจารณาทีละประเด็น 

3. เอกสารการประชุมจะถูกส่งถึงคณะกรรมการทาง e-mail  หนึ่งสัปดาห์ก่อนการ

ประชุม ส่วนวาระการประชุม  เอกสารประกอบการประชุมและกฎหมาย/ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จะถูก Load ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประชุม 
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2. ประกวดสารคดีเรื่องเล่ารักนะจึงบอก ครั้งท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การประกวดไวรัลคลิปของนักศึกษาแพทย์ 
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4. Doctor series "ด็อกเตอร์ซีรีส์" 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. หมอชวนว่ิง 

โครงการหมอชวนวิ่ง ก่อให้เกิดความร่วมมือสร้างสรรค์กิจกรรมอันยิ่งใหญ่ในทุกจังหวัดและทุกภาคของ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ หมอชวนวิ่ง จึงเป็นการจุด

ประกายการเริ่มต้นให้หมอกับประชาชนหันมาดูแลสุขภาพร่วมกัน ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระ

บารมีของพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระ

ศรีนครินทรา บรมราชชนนี จึงคุ้มครองให้โครงการหมอชวนวิ่ง สามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคได้อย่างราบรื่น 

ประสบความส าเร็จได้อย่างดียิ่ง 
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ภาพบรรยากาศโครงการหมอชวนว่ิง 
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6. ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย 

คณะท างานหนังสือประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย ได้สืบค้นหลักฐานเชื่อถือได้เท่าที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน 

เพ่ือไขปริศนาก าเนิดแพทย์แผนปัจจุบันรวมทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสภาการแพทย์อันเป็นต้นก าเนิดของ

แพทยสภา และได้รวบรวมข้อมูลเอกสารทางประที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยมีข้อก าหนดว่า ให้ใช้

เอกสารชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแม่นย า คัดลอกข้อความส าคัญจากเอกสาร น ามา

เรียบเรียงอธิบายเหตุการณ์ เพ่ือรักษาความหมายเดิม โดยที่ไม่ตีความและไม่วิเคราะห์ เพ่ือรักษาความเป็นกลาง

ของข้อมูล จนสามารถช าระเอกสารชั้นต้นว่าด้วยระบบบริหารราชการแผ่นดินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ

ประเทศไทยทั้งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรก และเรียบเรียงเป็นหนังสือชื่อ “ประวัติศาสตร์ระบบบริหารราชการ

แผ่นดิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลของสภากาชาดสยาม 

โรงพยาบาลทหารบก เมื่อ พ.ศ.2444 ห้องผ่าตัดโรงกระโจม โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ.2437 

พิธีเปิดราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย์ เมื่อ พ.ศ.2444 
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7. แพทย์ต้นแบบของแพทยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แพทย์ต้นแบบ 25 ท่าน 

1. นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์   2. ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ 

3. ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์   4. นพ.ค านวณ อ้ึงชูศักดิ์  

5. ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์   6. ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์  

7. ศ.กิตติคุณ นพ.ชวลิต อ่องจริต    8. ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน  

9. ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค   10. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ  

11. พล.ร.ต.นพ.ปิโยรส ปรียานนท์   12. พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา 

13. ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ    14. ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล 

15. พญ.พันทิวา สินรัชตานันท์    16. พ.ท. นพ.ภาคย์ โลหารชนุ  

17. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์    18. ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา  

19. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ     20. นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์  

21. พล.ต. นพ.สยม น้ าฟ้า    22. นพ.เสถียร ตรีทิพย์วานิชย์  

23. ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  24. นพ.สุนทร อันตรเสน และ 25. พญ.อมรา มลิลา 
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8. แพทย์อาสาแพทยสภา 

หมวดที่ 1 โครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจพระภิกษุสงฆ์ โดยประกอบด้วย 

1.1  โครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาศรีมาราม จัดขึ้นในวันที่ 

5 มกราคม 2561 ได้เริ่มต้นจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาศรีมา

ราม จัดโดยมูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง

การแพทย์ ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทาง

การแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลโทนายแพทย์พีระพล ปกป้อง ประธานนักศึกษาฯ รุ่นที่ 6 เป็นหัวหน้า

คณะในการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ เพ่ือเป็นการน าร่องการให้การรักษาพระภิกษุสงฆ์ 

เพราะการเข้าถึงการรักษาของพระภิกษุสงฆ์ จะท าได้ ยากกว่าประชาชนทั่วไป จึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมา และยังเป็น

การสร้างกุศลอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งตลอดโครงการ มีผู้เข้ารับการรักษาทั้งภิกษุสงฆ์และประชาชนทั้งสิ้น 96 ราย โดย

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

 

  

 

 

 

1.2 โครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ ณ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จัด

ขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 โดยออกพ้ืนที่ถวายการตรวจสุขภาพ

พระภิกษุสงฆ์ ณ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษมวัฒน

ชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งถวายความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ เข้ารับ

การตรวจ ซึ่งภายในโครงการมีทั้งการตรวจสุขภาพ การสอนการช่วยกู้ชีวิต (CPR) และมอบอุปกรณ์การศึกษาและ

เครื่องกีฬาแก่เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ โดยตลอดโครงการมีการตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ 400 รูป 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดย มูลนิธิธรรมาภิ

บาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหาร

ระดับสูงรุ่นที่ 5 (ปธพ.5) ได้จัดโครงการแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย โดยมี 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และที่ปรึกษาแพทยสภา 

เป็นประธานในพิธีและมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ได้แสดงธรรมและให้พรแก่คณะผู้จัดโครงการ  

ภายในโครงการมีการถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คน

พิการ อีกทั้งยังมีการสอนการกู้ชีวิต (CPR) แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรภายในไร่เชิญตะวัน ซึ่งตลอดโครงการได้

ท าการตรวจสุขภาพท้ังสิ้น 477 ราย  และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 964 ราย 
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1.4 โครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดอรุณราชวราราม จัดขึ้นในวันที่ 20 

พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 -15.00 น. เพ่ือถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร 

อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา กรมแพทย์

ทหารเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและนักศึกาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ได้ด าเนินการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุ

สงฆ์  เพื่อถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพโร) 

จ านวน 500 รูป โดยพระภิกษุที่เข้ารับการตรวจสุขภาพจ านวน 8 รายการ ได้แก่ ตรวจปัสสาวะ ความดัน เจาะ

เลือด  ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ekg ตรวจX-ray ตรวจหูคอจมูก ตรวจสายตา และตรวจฟัน ซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้ง

พิเศษที่หมอมาหาพระถึงที่ โดยพระภิกษุที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพขอให้งดน้ าอาหารตั้งแต่เวลา 23.00 น.ของ

วัดที่ 19 พฤษภาคม เพ่ือที่จะท าการตรวจสุขภาพในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากวัดใดจะส่งพระภิกษุมาเข้ารับ

การตรวจสุขภาพขอให้ส่งรายชื่อพระภิกษุในสังกัดกลับมายังวัดอรุณราชวรารามภายในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ 

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ที่ส าคัญ

พุทธศาสนิกชนและคณะแพทย์ ยังได้ร่วมสร้างความดีถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชด้วย อย่างไรก็ตาม

หากวัดใดสนใจตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจพระภิกษุสงฆ์วัดอรุณวันที่ 20 

พฤษภาคม 2561 ผลสรุป จ านวนพระสงฆ์ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ดังนี้ พระสงฆ์ 364 รูป สามเณร 313 รูป 

ประชาชน 64 คน ฉีดวัคซีน 670 คน จ านวนที่สอน CPR กว่า 200 คน 
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1.5 โครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จัดขึ้นในวันที่ 

17 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 -12.00 น. เพ่ือถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร 

อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา กรมแพทย์

ทหารบกและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ได้

ด าเนินการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์  เพ่ือถวายพระกุศล สมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพโร) จ านวน 222 รูป/คน โดย

พระภิกษุที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ได้แก่ ความดัน เจาะเลือด  ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG) ตรวจX-ray ตรวจหู 

ตรวจสายตา ตรวจฟัน และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิ

บาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธี โดยโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ ในการส่งเสริมการ

ดูแลสุขภาพ ที่ส าคัญพุทธศาสนิกชนและคณะแพทย์ ยังได้ร่วมสร้างความดีถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จ

พระสังฆราชด้วย 
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1.6 โครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จัดขึ้นในวันที่ 24 

มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 -12.00 น. เพ่ือถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร 

อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา กรมแพทย์

ทหารบกและนักศึกาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 น าโดย

พลโทนายแพทย์พีระพล ปกป้อง ประธานนักศึกษา ได้ด าเนินการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจ

สุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์  เพ่ือถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป

ริณายก (อัมพร อมฺพโร) โดยพระภิกษุที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจปัสสาวะ ความดัน เจาะเลือด  ตรวจ

คลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG) ตรวจX-ray ตรวจสายตา และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายก

แพทยสภา และรองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีถวายการตรวจพระสงฆ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดยานนาวา จัดขึ้นในวันที่ 5 

สิงหาคม 2561 เวลา 05.00-14.00 น. เพ่ือถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมุพโร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระสังฆราช จัดโดยมูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา 

และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 น าโดยนายแพทย์เจษฎา โชคด ารงสุข 

ประธานนักศึกษาฯ โดยมีเป้าหมายตรวจสุขภาพให้กับคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร  จ านวน  250 รูป และ

เจ้าหน้าที่วัด จ านวน 50 คน ประกอบด้วย การตรวจเลือด ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจหู คอ จมูก ตรวจสุขภาพช่อง
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ปาก ท าฟัน  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก และ สอนการปั๊มกู้ชีพพหัวใจ (Basic CPR)  ให้กับ

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร   และบุคลากรในวัด พร้อมทั้งถวายภัตตาหารแด่ พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ตลอดจน 

มอบเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จ านวน 1 เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดโสธรวราราม วรมหาวิหาร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 256161 จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และ

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปธพ.1) น าโดย นพ.ก าพล พลัสสินทร์ 

กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในฐานะประธาน ปธพ.1 พร้อมด้วยนักศึกษา ปธพ.1 ร่วมกับ

โรงพยาบาลพุทธโสธร ได้จัดโครงการแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ภายใต้โครงการ ปธพ.สัญจร เพ่ือ

ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

โดยได้มีการจัดคลีนิกบริการทางการแพทย์หลายแขนง อาทิ บริการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพทั่วไป และ

ตรวจโรคเฉพาะทางอีกหลายสาขาเช่น จักษุ หัวใจ กระดูก ผิวหนัง โรคภูมิแพ้ ศั ลยกรรม ตลอดจนการรับ

ค าปรึกษาจากแพทย์ ด าเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมส่งต่อการรักษาอย่างต่อเนื่องที่ รพ.พุทธโสธร โดยมี

พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี กว่า 400 รูป เข้ารับบริการ นอกจากนี้ยังมีการจัดมีทีมแพทย์ไปสอนการท าหัตถการกู้

ชีพ (CPR) เบื้องต้น และการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้กับสามเณรกว่า 50 รูป โดยมี นาย

ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะนักศึกษา ปธพ.1 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
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1.9 โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 

จัดขึ้นในวัน 14 ตุลาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา  ได้มีก าหนดจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา

ถวายการตรวจสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เพ่ือถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

(อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิ

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธี ภายในโครงการมีการถวายการตรวจ ระหว่าง วันที่  9,10 และ 14 

ตุลาคม 2561 ผู้เข้ารับบริการตรวจร่างกาย วันที่ 9-10 ตุลาคม ทั้งสิ้น จ านวน 230 ราย ผู้เข้ารับบริการตรวจ

ร่างกาย วันที่ 14 ตุลาคม ทั้งสิ้น จ านวน 197 ราย แบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนตรวจ วันที่ 9 -10 ตุลาคม จ านวน 116 

ราย แบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนตรวจรายใหม่ วันที่ 14 ตุลาคม จ านวน 81ราย รวมผู้เข้ารับบริการทั้งหมด ระหว่างวันที่ 

9-14 ตุลาคม 2561 รวมทั้งสิ้นจ านวน 311 ราย และได้มีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

รวมทั้งเลี้ยงอาหารประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย 
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หมวดที่ 2 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๒ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาค

ส่วน เพ่ือย่นย่อระยะเวลาในการรอเข้ารับการรักษาโรคเฉพาะทางของผู้ป่วยในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 

ตามโรคที่ส ารวจความต้องการพ้ืนที่มาล่วงหน้าโดยจัดคลินิกแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆจ านวนกว่า 20 คลินิก 

อาทิ คลินิกมะเร็งเต้านม คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด คลินิกระบบประสาท คลินิกทันตกรรม คลินิกหูคอจมูก 

คลินิกสูตินรีเวช คลินิกศัลยกรรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกตรวจสภาพแล้วคัดกรอง

โรคทั่วไป คลินิกเทคนิคการแพทย์ หน่วยรับบริจาคโลหิต คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิก กุมารและเด็กอ้วน คลินิก

กายอุปกรณ์ คลินิกศูนย์รักษาความพิการเคลื่อนที่ คลินิกข้อเข่าเสื่อมและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและ แพทย์แผนไทยและ

ฝังเข็ม เป็นต้น ไม่นับรวมการผ่าตัดหู และใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้ว ๖๐ รายส่องกล้องทางเดินอาหาร ๒๐๐ ราย 

ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง ๑๐,๐๐๐ ราย ขณะนี้รักษาคนไข้ไปกว่า 10,000 ราย ผ่าน ๔ โรงพยาบาล  

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ตรวจเช็คสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายภัตตาหาร  ๔๒๐ รูป สอน CPR กู้ชีพ

นวดหัวใจผายปอดเป้าหมาย  ๔,๘๐๐ ราย มอบขาเทียม ๑๐๐ ขา และ รถเข็นให้คนพิการกว่า ๑๐๐ คน มอบ

ทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนจ านวน ๑๕๐ ทุน มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน ๑๕ แห่ง ตลอดจนมี

กิจกรรมบนเวที ของที่ระลึก โรงอาหาร และบูธให้ความรู้ต่างๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานของ

นักศึกษาในหลักสูตร ปธพ.6 ทั้งสายแพทย์ และสายสนับสนุนการแพทย์ ร่วมกับผู้มีจิตอาสาหลายหน่วยงาน

ตลอดจนจังหวัดลพบุรี 
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หมวดที่ 3 โครงการแพทย์อาสาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 

โครงการ "เกื้อรักให้แบ่งปัน"  ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดสังกัดกรมกิจการเด็กแหละ

เยาวชน จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์. หลักสูตร ปธพ. ชมรม ปธพ. และแพทยสภา โดยงานส่วนหน้าจะเริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2561 และ วันงานจะเป็นวันที่ 14 กค. ทั้งการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน แก่น้องๆและ

เจ้าหน้าที่ ในบ้านปากเกร็ด ทั้ง 16 บ้าน กว่า 5 พันคน และมีการบริจาคอุปกรณ์ที่จะท าให้ชีวิตน้องๆในบ้านปาก

เกร็ดมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้สภาพแวดล้อมในการอยู่ในบ้านมีคุณภาพและเอ้ือ

ต่อสุขภาพที่ดีข้ึน โดยกิจกรรมโครงการฯ โดยมีการตรวจรักษา เด็กท่ีมีความพิการซ้ าซ้อน ติดเตียง ผู้ร่วมโครงการ

น าเครื่องมือแล๊ป มาท าการเจาะเลือด พร้อมทีมแพทย์เข้ามาอ่านผลเลือด เพ่ือตรวจ 1. ค่าระดับน้ าตาลกลูโคส 

(Fasting blood sugar)  2. ค่าระดับความเข้มข้นของเลือด (Hemoglobin) 3. ค่าตรวจระดับเม็ดเลือดแดงอัด

แน่น (Hematocrit) อีกท้ังน าเครื่องเอ็ก เรย์เคลื่อนที่ เข้าตรวจความผิดปกติของทรวงอก ตลอดจนนักศึกษา ปธพ.

6 ได้เข้าร่วมตรวจรักษา โดยตลอดโครงการจะมีทีมต่างๆเข้ามาร่วมตรวจรักษาน้องๆ ในบ้านปากเกร็ด  ที่เป็นเด็ก

ด้อยโอกาสในการรักษาให้มีสุขภาพดีขึ้น จากโครงการนี้ 
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หมวดที่ 4 โครงการแพทย์อาสา สปป.ลาว 

  โครงการแพทย์อาสาแพทยสภาช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว ตามท่ี เกิดภัยพิบัติเขื่อนเซเปียน-เซน้ าน้อย

แตก ในแขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว นั้น เป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหาย บาดเจ็บ พิการ 

และสูญเสียชีวิตของประชาชนของ สปป.ลาว จ านวนมาก 

นายกแพทยสภาจึงได้มอบให้ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาจัดตั้ง "โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วย

ผู้ประสบภัย สปป.ลาว" ขึ้นในวันที่ 26 กค.2561 

ทางโครงการ จึงได้ขอเปิดรับสมัครแพทย์อาสา ที่ประสงค์อาสาออกหน่วยช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า ซึ่งแบ่ง

พ้ืนที่การเข้าช่วยเหลือ ออกเป็น 1.จ.อุบลราชธานี เพราะเป็นจังหวัดที่ติดกับสถานที่เกิดเหตุ 2.ที่ ในพ้ืนที่ ฝั่งสปป.

ลาว 3.ได้ทั้งสองแบบ 
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9. ของที่ระลึก 50 ปีแพทยสภา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้อัญเชิญพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับหันข้าง ที่

ไม่ใคร่มีใครพบเห็นกันทั่วไป โดยส าเนาจากงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ในชุด

ฉลองพระองค์ครุยแพทย์ ส่วนด้านหลัง เป็นพระนามาภิไธย และข้อความ ๕๐ ปี แพทยสภา พุทธศักราช ๒๕๑๑-

๒๕๖๑ ที่ขอบเหรียญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อมร าลึกในพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีต่อการพัฒนา

การศึกษาแพทย์ปัจจุบัน และการสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างอเนกอนันต์ 

 งานรื้อฟ้ืนการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระ

มหาจักรพรรดิองค์นี้ เป็นปางห้ามสมุทร พระพักตร์หน้าเทวดา (นาง) เครื่องประดับและเครื่องทรงซ้อนกัน 4 ชั้น 

ซึ่งถือเป็นงานฝีมือระดับช่างหลวง ฐานย่อมุมสิบสองประดับเทวดา ครุฑ และสิงห์ โดยมีช่างสุรพันธ์ อติชาตนันท์ 

โรงหล่อพัฒนช่าง ด าเนินการขึ้นรูปและหล่อ คุณทิชากร ว่องไววิศาล ออกแบบผูกลายจากชุดแม่พิมพ์ แต่

ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ อ.ปัญญา ถึงแก่กรรมกะทันหันด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559    

ต่อมา นางกมลรัตน์ เพ็ชรชู ภริยา อ.ปัญญา และทายาท ได้สืบสานปณิธานของ อ.ปัญญา จนแล้วเสร็จ นับเป็น

งานฟ้ืนฟูกระบวนการหล่อพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบโบราณที่มีความวิจิตรบรรจง ประณีตงดงาม ซึ่งหายไปกว่า

ร้อยปีได้ส าเร็จ และตัดสินใจมอบให้แก่แพทยสภา นับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ที่ทางแพทย

สภาจะได้รับผลงานชิ้นสุดท้ายที่ ศาสตราจารย์เมธีปัญญา เพ็ชรชู ฝากไว้ให้แก่แผ่นดิน และเพ่ือจะได้ด าเนินการใน

ขั้นตอนต่อไป คืองานตกแต่ง ปิดทอง ลงยาราชาวดี และประดับอัญมณี เพ่ือให้เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่าง

พระมหาจักรพรรดิที่มีความวิจิตรงดงาม แสดงถึงภูมิปัญญาช่างไทยในอดีตได้อย่างสมบูรณ์ 
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I. ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของแพทยสภา แบ่ง Phase การท างาน เป็น 4 Phase 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแพทยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase I ด าเนินการเสร็จแล้ว 

Phase II ด าเนินการแล้ว 

Phase III อยู่ระหว่างด าเนินการ 

Phase IV ด าเนินการแล้ว 

ครั้งที่/ปี 
จ านวนคดี 

คดีจริยธรรม คดีสอบสวน 

1/ 2561 32 45 

2/2561 10 8 

3/2561 12 1 
4/2561 17 - 
5/2561 22 12 
6/2561 9 1 
7/2561 13 1 
8/2561 20 6 
9/2561 4 73 
10/2561 14 8 
11/2561 14 56 
12/2561 15 5 

รวม 182 216 
รวมทั้งหมด 398 คดี 
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การออกประกาศแพทยสภา เพื่อควบคุมการขอย้ายอสุจิไข่ฯ 

คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เห็นชอบและให้ด าเนินการออกประกาศแพทยสภา 

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝาก การรับบริจาค การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่

รับฝากหรือรับบริจาค หรือการท าให้สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค เนื่องมาจากการด าเนินการใช้

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ต่อไป 

โครงการเสริมสร้างจริยธรรม 

 แพทยสภามีนโยบายสนับสนุนประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง และนิสิตนักศึกษาแพทย์

ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม มา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมอบโล่ในวันไหว้ครูของแต่ละสถาบัน 

สถาบันละ 2 โล่ คืออาจารย์แพทย์ 1 โล่ นิสิตและนักศึกษาแพทย์ 1 โล่ 

โครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2561 

จัดขึ้นในวันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2561 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงหลักการ Humanization คือความเข้าอกเข้าใจผู้อ่ืน (empathy) 

การยึดผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง (patient-center care) และ รู้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และเพ่ือให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกมุมมองของตัวเองและผู้อ่ืน ที่ส าคัญคือผู้เข้าร่วมโครงการมี

ปฏิสัมพันธ์ดีต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล ส าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ 

 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภาจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหารทาง

การแพทย์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารทางการแพทย์ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และ

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ได้ด าเนินการมาแล้ว 6 รุ่น ปัจจุบันรุ่นที่ 7 ผู้เข้าอบรมรุ่นละ 120 คน ประกอบด้วย 

1. แพทย์และวิชาชีพสายสาธารณสุขอ่ืน ๆ จ านวนไม่เกิน 80 คน 

2. บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 40 คน 
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II. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ 

การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในประเทศ 

หลักสูตร 2560 (หลักสูตร) 2561 (หลักสูตร) 

หลักสูตรใหม่ - 1 (สจล) 

หลักสูตรปรับปรุง 1 - 

 

 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 9/2561 มีมติรับรองหลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่) 

การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต่างประเทศ 

 

  

 

ประเทศ 2560 2561 

ANTIGUA 4 1 

AUSTRALIA 3 1 

BAHRAIN  1 

CHINA 4 1 

GERMANY  1 

HUNGARY  1 

INDIA 1  

INDONESIA 1  

IRELAND 1 2 

ISREAL 1  

JAPAN 1  

ประเทศ 2560 2561 

ANTIGUA 4 1 

AUSTRALIA 3 1 

BAHRAIN  1 

CHINA 4 1 

GERMANY  1 

HUNGARY  1 

INDIA 1  

INDONESIA 1  

IRELAND 1 2 

ISREAL 1  

JAPAN 1  
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ปี 2560 

MALAYSIA    =  1 

POLAND    =  5 

CZECH   =  3 

HUNGARY    =  1 

การตรวจเยีย่มสถาบันแพทยศาสตร์ในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง 

 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศได้เดินทางไปการ
ตรวจเยี่ยมสถาบันแพทยศาสตร์ ในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง 

 

 

 

 
 

 
 

แพทย์ฝึกหัด  

 แพทยสภาจัดสัมมนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ส าหรับผู้มีสัญชาติไทยที่ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมของแต่ละสถาบันซึ่งปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิมขึ้นได้มีความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกันในหลักเกณฑ์การฝึกอบรมและเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันฝึกอบรม เมื่อวันพุธที่ 10 
ตุลาคม 2561 

การเพิ่มพูนทักษะแพทย์จบใหม่ 

 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 3 /2560 ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศแพทยสภา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.2560 (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูน
ทักษะ พ.ศ.2551) ซึ่งออกตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตาม
โครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2551 ข้อ6 ให้คณะกรรมการแพทยสภาก าหนดหลักเกณฑ์และเกณฑ์มาตรฐาน โดยท า
เป็นประกาศแพทยสภา ดังนี้ 

 1. คุณสมบัติแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ 

 2. คุณสมบัติสถาบันที่ปฏิบัติงาน 

 3. หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะและการหมุนเวียนของแพทย์ 

 4. วิธีการคัดเลือก (Matching) 

 5. วิธีการประเมินและเกณฑ์ตัดสิน 

ปี 2561 

POLAND    =  2 

PHILIPPINES  =  1 

CHINA    =  1 
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ในปี 2561 คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 
เครือข่ายโดยคณะท างาน 10 เครือข่าย 76 จังหวัด 

o รับรองโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 134   แห่ง 
o สถาบันปฏิบัติงานแห่งใหม่                3  แห่ง 
o จ านวนแพทย์ที่อนุมัติ                         3,437  ต าแหน่ง  
o จ านวนแพทย์ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาประมาณ            2,700  คน 
o จ านวนศักยภาพที่เหลือ                     737     ต าแหน่ง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ได้มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของแพทยสภา 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2558 

 ในปี 2560 ได้พัฒนาจัดท าระบบการจัดเก็บบันทึกการท าหัตถการของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะลงในสมุด A4  
เป็นระบบออนไลน์ TMC e-logbook 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

 ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงระบบการรับสมัครเพ่ือขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์
ประจ าบ้าน และการขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร  ตั้งแต่ปี 2559 โดยให้สมัครผ่าน 
Website : www.tmc.or.th/tcgme เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แพทย์ไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่ส านักงานเลขาธิการ
แพทยสภา และได้มีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับนโยบายการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของ
แพทยสภา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558 (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 2015 
Revision) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการฝึกอบรม และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการวางแผนก าลังคนของประเทศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

1. จัดท าเกณฑ์รับรองเกณฑ์มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษา ของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก ปรับปรุง 2558 
(Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 201 5 
Revision)  

2. จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2561  

3. รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
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 3.1 หลักสูตรปรับปรุง (WFME)               จ านวน  27   หลักสูตร 

 3.2 หลักสูตรใหม่                      จ านวน   6    หลักสูตร 

4. รับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เปิดใหม่              จ านวน  13   สถาบัน 

5. รับรองสาขาการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ในสถาบันเดิม    จ านวน  35   สถาบัน 

6. รับรองการเพิ่มจ านวนการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน           จ านวน  42   สถาบัน 

7. รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตร 1 ปี)                   จ านวน    4   หลักสูตร 

8. แพทย์ประจ าบ้านลาออกจากการฝึกอบรม              จ านวน  105  ราย 

 8.1 ถูกตัดสิทธิ์   จ านวน  94 ราย 

 8.2 ไม่ตัดสิทธิ์    จ านวน  11 ราย 

สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 

 คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติรับรองให้ใช้

เกณฑ์ WFME ในการตรวจประเมินระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศไทย ตามที่กลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเสนอ 

 ต่อมากลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ฯได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา

แพทยศาสตร์ พ.ศ.2559 และคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีมติแต่งตั้ง 

แพทย์หญิงประสบศรี อ้ึงถาวร เป็นกรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ในฐานะ

ผู้แทนแพทยสภา  

การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

มติคณะกรรมการแพทยสภา 

1.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาประเด็นว่ากฎหมายวิชาชีพเวชกรรมขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 40 

หรือไม่ อย่างไร โดยส่งเรื่องผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.คัดค้านการร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

การอุดมศึกษา ด้วยวิธีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
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จ านวนแพทย์เฉพาะทาง 

จ านวนผู้ได้รับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 

 ปี 2560  หนังสืออนุมัติ   357 คน      วุฒิบัตร 2,033 คน 

          ปี 2561   หนังสืออนุมัติ   295 คน     วุฒิบัตร 2,257 คน 

ปี 2507 - 2561     รวม 50,183 ใบ 

 หนังสืออนุมัติ 14,187 ใบ    วุฒิบัตร 35,996 ใบ 

o จ านวนแพทย์ที่ไดห้นังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจ านวน 50,183 ใบ (เท่ากับ 35,643 คน) 
(แพทย์ 1 คน สามารถได้รับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร มากกว่า 1 สาขา) 

o จ านวนแพทย์ที่ได้ Board (ได ้Board เดียว) 23,459 คน 
o จ านวนแพทย์ที่ได ้Board (ได้มากกว่าหนึ่ง Board) 12,184 คน 

 

III. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ปี 2561 ทั้งหมด 3 ท่าน คุณสมบัติการครองตน ครองคน ครองงาน ได้แก่ 

1. นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ 

2. นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ 

3. รศ.แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ 

โครงการต้อนรับสมาชิกใหม่ของแพทยสภา 

 คณะกรรมการแพทยสภาอนุมัติโครงการต้อนรับสมาชิกใหม่ของแพทยสภา เป็นโครงการต่อเนื่อง จัด
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ ทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจการ
ปฏิบัติงานของแพทยสภาอย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นกลไก ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกและแพทยสภา เพ่ือ
สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

โครงการแพทยสภาสัญจร 

o จ.น่าน – จ.แพร่ วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560 
o จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี วันที่ 25 – 27 กันยายน 2560 
o จ.นครพนม จ. มุกดาหาร วันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 
o จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.ระยอง วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2561 
o จ. สงขลา จ.ยะลา เดือนกรกฎาคม 2561 
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การสื่อสารกับสมาชิก 

 1. จัดพิมพ์หมายเหตุแพทยสภาทุก 3 เดือน 

2. Website ของแพทยสภา www.tmc.or.th 

3. ผ่าน FACEBOOK    

       www.facebook.com/thaimedcouncil 

4.จัดท าเอกสารเผยแพร่ 

        -    โครงสร้างแพทยสภา 

       -    ความรู้เบื้องต้นหมอใหม่ 

        -    พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 

       -    คู่มือหมอใหม่ 
 

IV. ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนองค์กรอ่ืนในเรื่องที่เกี่ยวกับ การแพทย์และ
การสาธารณสุข 

การให้ความรู้แก่ประชาชน 

 1. ผ่าน website แพทยสภา www.tmc.or.th 

2. ผ่านหนังสือพิมพ์ 

- แนวหน้า, วารสารคลินิก, วงการแพทย์, เมดิคอลไทม์ 

- HEALTH TODAY, HEALTH CHANNEL, MEDICAL FOCUS 

3. ผ่านวิทยุ สวพ.91 FM91 “91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา” 

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ 

 ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยจัดประชุมร่วมกันทุกเดือน ประกอบด้วย 

o แพทยสภา  
o สภาการพยาบาล  
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o ทันตแพทยสภา   

o สภาเภสัชกรรม   

o สภากายภาพบ าบัด  

o สภาเทคนิคการแพทย์   

o สัตวแพทยสภา 

สมาพันธ์ภาคีสภาวิชาชีพ 

     สมาพันธ์ภาคีสภาวิชาชีพเป็นการรวมตัวของสภาวิชาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้ง เพ่ือให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่าง  ๆ ร่วมกัน โดยจัดประชุมร่วมกันทุกเดือน    

ประกอบด้วย 

o แพทยสภา  

o สภาการพยาบาล  

o ทันตแพทยสภา   

o สภาเภสัชกรรม   

o สภากายภาพบ าบัด     

o สภาเทคนิคการแพทย์   

o สัตวแพทยสภา   

o สภาวิศวกร       

o สภาสถาปนิก  

o สภาวิชาชีพบัญชี  

o สภาทนายความ        

 

ประกาศแพทยสภา เรื่องคีเลชั่นบ าบัด (Chelation therapy) 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองประชาชน แต่ไม่เป็นการปิดกั้นหัตถการที่อาจเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในอนาคต 

คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จึงเห็นควรมีข้อก าหนด ดังนี้ 

1) การท าคีเลชั่นบ าบัด (Chelation Therapy) เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การ

ควบคุมดูแลโดยแพทยสภา 

2) การท าคีเลชั่นบ าบัด (Chelation Therapy) กระท าได้ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษโลหะหนัก  
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3) การประชาสัมพันธ์ และขายคอร์สการท าคีเลชั่นบ าบัด (Chelation Therapy) เป็นการล่วงหน้าไม่

สามารถกระท าได้ เนื่องจากการท าคีเลชั่นในแต่ละครั้ง ต้องมีการติดตามผลการรักษาจากครั้งที่ผ่านมา การขาย

คอร์สล่วงหน้าเป็นการกระท าในเชิงธุรกิจ สร้างความสิ้นเปลืองแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็น 

4) ห้ามมิให้มีการโฆษณาการรักษาด้วยวิธีคีเลชั่นบ าบัด (Chelation Therapy) ที่นอกเหนือจากการรักษา

พิษโลหะหนัก เว้นแต่มีหลักฐานข้อมูลยืนยันผลการรักษา โดยเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือรับรอง 

 

การตรวจสอบรายช่ือแพทย์จากฐานข้อมูลแพทยสภา 

 สามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านทาง website http://www.tmc.or.th/ 

 

V. ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศ 

ร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับท่ี 2) 

o จัดสัมมนา วันจันทร์ที่ 25 พ.ค.2560 

o จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นใน website แพทยสภา ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม-12 พฤศจิกายน 2560   

o คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 12/2560 มีมติให้ คณะอนุกรรมการยก(ร่าง) พระราชบัญญัติ

วิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแต่ละสภาวิชาชีพ เพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) 

ให้เหมาะสม เพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขและคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

การพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์ส าหรับผู้ขอและต่อใบอนุญาตขับรถ 

 คณะกรรมการแพทยสภาเห็นชอบตามผลการศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การ

ตรวจสุขภาพเพ่ือออกใบรับรองแพทย์ส าหรับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ความเห็นของราชวิทยาลัยต่าง ๆ 

และข้อมูลการศึกษาจากทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ เห็นควรให้มีการก าหนดโรคลมชัก ในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุม

อาการชักได้เป็นโรคประจ าตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ 

 เพ่ือเป็นการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และคุ้มครองประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แจ้งมติ

คณะกรรมการแพทยสภาไปยังอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

http://www.tmc.or.th/
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 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 

 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 โดยพระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับ

นับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560  

 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติที่จะมีผลเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในหมวด 1 การส่งเสริม

การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก หมวด 2 การควบคุมการส่งเสริมการตลาด มาตรา 20 , 21 และ 22 ซึ่ง

ในปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงที่มีรายละเอียดในการด าเนินการในส่วนการควบคุมการส่งเสริมการตลาด  

 จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติตามแนวทางที่ แพทยสภาได้หารือร่วมกับราชวิทยาลัย

แพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวไปในระหว่างนี้เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการรักษาที่มีมาตรฐาน 

 คณะกรรมการแพทยสภามีมติให้น าข้อเสนอแนะตามข้อสรุปจากคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายกลุ่ม

วินิจฉัยโรคร่วมเพ่ือการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานของแพทยสภา ที่ได้ศึกษาสถานภาพของเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรค

ร่วมหรือ DRG ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพ่ือปรับปรุง 

DRG ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบด้านมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ข้อสรุปคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดร่าง พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 คณะกรรมการแพทยสภา ให้ความเห็นชอบตามข้อสรุปของคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด(ร่าง)

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้รวบรวมเป็นข้อมูลส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้สื่อสารสนเทศทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

Telemedicine 

 คณะอนุกรรมการ ได้ศึกษาเบื้องต้นการใช้สารสนเทศในเวชปฏิบัติ (telemedicine) ภายใต้กรอบแนวคิด

ที่ว่า มีโรค หรือ สภาวะโรคบางส่วนที่สามารถท าการใช้โทรเวชได้อย่างเหมาะสม มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ 

พร้อมทั้งได้เรียนเชิญผู้มีประสบการณ์ในเรื่องการให้บริการโทรเวชทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนราชวิทยาลัยต่างๆ 

เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น 
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แต่ในขณะนี้พบว่ามีการเชิญชวนแพทย์สาขาต่าง ๆ เข้าร่วมการให้บริการโทรเวช ซึ่งแพทย์หลาย ๆ ท่าน

อาจไม่ทราบข้อมูลและไม่มีความระมัดระวัง อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ คณะอนุกรรมการฯ จึงเสนอให้มีการแจ้งข่าวต่อ

สมาชิกว่าในระหว่างที่แพทยสภาก าลังจัดท าคู่มือและแนวทางการให้ค าปรึกษาทางไกล ( telemedicine) ขอให้

แพทย์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาทางไกลต่าง ๆ ได้ใช้วิจารณญาณด้วยความรอบคอบ 

 ข้อควรระวังในการให้บริการโทรเวช (Telemedicine) 

 แพทยสภาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และประเด็นที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากต่อการเข้าใจผิดจากการ

สื่อสารที่มีข้อจ ากัด ในการให้ค าปรึกษาทางไกล จึงได้แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้สื่อสารสนเทศ

ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท าให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์

สูงสุดกับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการหรือผู้ป่วย 

 งานด้านต่างประเทศ 

ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าเสรีระหว่างภูมิภาคอาเซียน  

แพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์เข้าร่วมประชุมในคณะท างานของ ASEAN Coordinating 

Committee on Services(CCS) จ านวน 2 คณะคือ 

o Health Services Sectoral Working Group (HSSWG) 

o ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioner(AJCCM) 

HSSWG 

o ครั้งที่ 42 วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุง Semarang ประเทศอินโดนีเซีย 

o ครั้งที่ 43 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 

o ครั้งที่ 44 วันที่ 7 มกราคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

o ครั้งที่ 45 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมาร์ 

AJCCM 

o ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุง Semarang ประเทศอินโดนีเซีย 

o ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 

o ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2561 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

o ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่วันที่ 5 -6 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมาร์ 
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เป็นตัวแทนแพทยสภาไปร่วมประชุม เป็นวิทยากร และศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

1. เป็นผู้แทนแพทยสภา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ไทยที่ส าเร็จการศึกษา ตามค าเชิญของ

สถาบันการศึกษาในประเทศโปแลนด์ 2 สถาบัน  

o Faculty of Medicine Poznan University of Medical Science   

o Medical University of Lublin 

2. ผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ตรวจเยี่ยม

หารือเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนการสอน เพ่ือพิจารณารับรองสถาบันใหม่ และต่ออายุการรับรอง 4 

สถาบัน ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2560 ประเทศ Poland 

o Faculty of Medicine Poznan University of Medical Science   

o Medical University of Lublin 

o Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland 

o Faculty of Medical Sciences, University of Warmia and Mazury in Wlsztyn, Poland 

3. ผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจาก ต่างประเทศตรวจเยี่ยม

หารือเก่ียวกับรายละเอียดการเรียนการสอน เพ่ือพิจารณาทบทวนการรับรอง สถาบัน Mahsa University 

College , Kuala Lumpur, Malaysia วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 

4. ผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ตรวจเยี่ยม

หารือเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนการสอน เพ่ือพิจารณารับรองสถาบันใหม่ 4 สถาบัน ระหว่างวันที่  26 

พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2060 ประเทศ Hungary และ Czech Republic 

o Faculty of Medicine, Debrecen University, Hungary 

o Faculty of Medicine, Masaryk University, Czech Republic 

o First Faculty of Medicine, Charles University, Czech Republic 

o Faculty of Medicine, Charles University in Hradec, Czech Republic 

5. ผู้แทนแพทยสภา ไป Dalian Medical University ไปเยี่ยมดูงาน และร่วมงานรับปริญญา ของนักศึกษา

แพทย์ มหาวิทยาลัย Dalian Medical University วันที่ 3-5 มกราคม 2561 

6. ผู้แทนแพทยสภา ร่วมในคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดูงานที่ประเทศคิวบา 

ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2561 

7. ผู้แทนแพทยสภา ไปร่วมเป็น External Examiner ในการสอบ Final Profession Examination ณ 

Mahsa University College ,Kuala Lumpur, Malaysia วันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 
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8. ผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศตรวจเยี่ยมหารือ

เกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนการสอน เพ่ือพิจารณารับรองสถาบัน  Gullas College of Medicine, 

University of the Visayas Banilad, Mandaue City, Cebu, Philippines วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2561 

9. เป็นผู้แทนแพทยสภา กล่าว Opening Remarks ในการประชุมวิชาการ The 6th International 

Conference of China Hospital Development and Health Reform ณ เ มื อ ง  Shanghai, P.R. 

China 16-18 พฤศจิกายน 2561 

10. เป็นผู้แทนแพทยสภา ไปร่วมแสดงความยินดี ในงาน 25th Anniversary Congress of Hong Kong 

Academy of Medicine, Aberdeen, Island South, Hong Kong 7-9 ธันวาคม 2561 

หน่วยงานต่างประเทศมาดูงาน และเข้าพบหารือผู้บริหารแพทยสภา ที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 

1. คณะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงานการด าเนินงานของแพทยสภา และการจัด

สอบเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 

2. ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย ขอพบเพ่ือหารือเกี่ยวกับการท า  Bilateral 

Agreement ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 และ 21 กุมภาพันธ์ และ 

7 สิงหาคม 2560 

3. คณะผู้บริหารจาก Dalian Medical University P.R. of China ขอพบเพ่ือหารือเกี่ยวกับการพิจารณา

รับรองหลักสูตรและสถาบันแพทยศาสตร์ในต่างประเทศของแพทยสภา วันที่ 18 สิงหาคม 2560 

4. คณะผู้บริหารจาก Kunming Medical University ขอพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณารับรองหลักสูตร

และสถาบันแพทยศาสตร์ในต่างประเทศของแพทยสภา วันที่ 21 ธันวาคม 2560 

5. Prof. Ian Cumming จาก Health Education England ขอพบเพื่อหารือเก่ียวกับบทบาทแพทยสภา ต่อ

ระบบบริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 

6. คณะผู้บริหารจาก Shanghai Jiawtong University ขอพบเพ่ือหารือเกี่ยวกับการพิจารณารับรอง  

หลักสูตรและสถาบันแพทยศาสตร์ในต่างประเทศของแพทยสภา วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

7. ผู้แทนด้านพาณิชย์จากสถานทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบหารือเกี่ยวกับการแนวโน้มการศึกษา แพทยศาสตร์ใน

ต่างประเทศ ของนักศึกษาชาวไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

8. คณะผู้บริหารจาก Korean Medical Association ศึกษาดูงานการด าเนินงานของแพทยสภา และการจัด

สอบเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม วันที่ 26 กันยายน 2561 

9. Prof. Ian Cumming จาก Health Education England พบนายกแพทยสภา เพ่ือหารือเกี่ยวกับระบบ

บริการปฐมภูมิ และบทบาทแพทยสภา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
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10. คณะผู้บริหารจาก Xi’ang Jiaotong University, P.R. of China เข้าพบเพ่ือหารือเกี่ยวกับการพิจารณา

รับรองหลักสูตรและสถาบันแพทยศาสตร์ในต่างประเทศของแพทยสภา วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

11. คณะผู้ บ ริ ห ารจาก  สถาบัน  Gullas College of Medicine, University of the Visayas Banilad, 

Mandaue City, Cebu, Philippines เข้าพบเพ่ือหารือเกี่ยวกับการพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบัน

แพทยศาสตร์ในต่างประเทศของแพทยสภา วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

 อาคารสภาวิชาชีพใหม่ 

 สภาวิชาชีพโดยแพทยสภาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกระทรวงสาธารณสุข ในการ

ก่อสร้างอาคารสภาวิชาชีพ 14 ชั้น วงเงิน 399 ล้านบาท และมีงบประมาณท่ีสภาวิชาชีพต้องร่วมสนับสนุนเพ่ิมเติม

จ านวน 91,000,000 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยค านวณตามพ้ืนที่ที่แต่ละสภาได้รับการจัดสรรในอาคารที่

ท าการสภาวิชาชีพ โดยก่อสร้างบนพื้นท่ี ที่กรมการแพทย์มอบให้   

การตั้งกองทุนแพทยสภาในมูลนิธิวชิรเวช 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 9 (4) บัญญัติว่าแพทยสภาอาจมีรายได้จากทรัพย์สิน

ที่ได้จากการบริจาคและการช่วยเหลือเพ่ือให้การบริจาคและช่วยเหลือจากบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ได้รับสิทธิใน

การลดหย่อนภาษี จึงเห็นควรให้มีกองทุนแพทยสภา ในมูลนิธิวชิรเวช โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

o รับเงินที่ได้จากการบริจาคและการช่วยเหลือต่อแพทยสภา 

o การใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพ่ือใช้ในกิจการของแพทยสภา 

อนุกรรมการที่ร่วมด าเนินการในคณะกรรมการแพทยสภา วาระ 2560 - 2562 

1. อนุกรรมการที่แต่งตั้งตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม 

     1.1 อนุกรรมการจริยธรรม    15 ชุด จริยธรรมเฉพาะกิจ 3 ชุด 

     1.2 อนุกรรมการสอบสวน               9  ชุด    สอบสวนเฉพาะกิจ  1 ชุด 

     1.3 อนุกรรมการรับรองหลักสูตร       1 ชุด 

     1.4 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ   85 ชุด 

2. อนุกรรมการตามโครงสร้างแพทยสภา                 4 ชุด 

3. อนุกรรมการที่จัดตั้งตามมติคณะกรรมการแพทยสภา  57 ชุด 
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อนุกรรมการที่จัดตั้งตามมติคณะกรรมการแพทยสภา 

1. อนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัด 

2. อนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

3. อนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

4. อนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย 

5. อนุกรรมการพิจารณาจัดท าหมายเหตุแพทยสภา 

6. อนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564 

7. อนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาด าเนินการ โครงการ "หากโลกนี้ไม่มีเธอ"(หมอ) 

8. อนุกรรมการจัดท าสื่อวีดีทัศน์แพทยสภา 

9. อนุกรรมการยกร่าง (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการจัดตั้ง การด าเนินการ และการเลิกวิทยาลัย

วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ 

10. อนุกรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย 

11. อนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจ าวาระ 2560-2562 

12. อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของแพทยสภา 

13. อนุกรรมการวิชาการและจริยธรรมท าการวิจัยการใช้เซลล์ต้นก าเนิดเพ่ือการรักษาและการท าวิจัยในคน

ด้านเซลล์ต้นก าเนิดของแพทยสภา 

14. อนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ 

15. อนุกรรมการให้ความเห็นทางวิชาการของแพทยสภาวาระ พ.ศ.2560-2562 

16. อนุกรรมการตรวจข้อความโฆษณาสถานพยาบาลและภาพยนตร์โฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับแพทย์ 

17. อนุกรรมการพิจารณาแปลศัพท์ทางการแพทย์เพ่ือใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีด้านจริยธรรมวาระ 

พ.ศ. 2560 - 2562 

18. อนุกรรมการด าเนินการเก่ียวกับคดีศาลปกครองของแพทยสภา วาระ พ.ศ.2560-2562 

19. อนุกรรมการติดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (วาระ พ.ศ.2560-2562) 

20. อนุกรรมการแก้ไขข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2548 
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21. อนุกรรมการยกร่างแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพวิชาชีพเวช

กรรม พ.ศ.2549 

22. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศแพทยสภา 2560 

23. อนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ วาระ พ.ศ.2560-2562 

24. อนุกรรมการยกร่างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้

ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 

25. อนุกรรมการยกร่างแก้ไขข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยสมาชิกแพทยสภา 

26. อนุกรรมการอ านวยการจัดงานครบ 50 ปีแพทยสภา 

27. อนุกรรมการพิจารณารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

28. อนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเก่ียวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ 

29. อนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเสริมสวย (Aesthetic) 

30. อนุกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

31. คณะท างานสื่อสารสังคมในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา 

32. คณะท างานจัดท าระเบียบการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 

33. คณะอนุกรรมการพัฒนาความปลอดภัยในการคลอดที่โรงพยาบาลชุมชน 

34. คณะท างานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย 

35. คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา 

36. คณะอนุกรรมการจัดหน่วยแพทย์อาสาในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 

37. คณะอนุกรรมการติดตามและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาใน (ร่าง)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  

38. คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้สื่อสารสนเทศทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

39. คณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านการเสริมสวยและการโฆษณา 

40. คณะท างานประชาสัมพันธ์โครงการหมอชวนวิ่ง 

41. คณะอนุกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

42. คณะท างานจัดท าของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 

43. คณะท างานจัดท าเหรียญที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 
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44. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศ 

(IT audit) แพทยสภา 

45. คณะอนุกรรมการหลักผู้ตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตามกรอบมาตรฐานเวช

บัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรโลก 

46. คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม วาระพ.ศ.2559 - 

2561 

47. คณะท างานจัดท าหนังสือและสมุดภาพประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย 

48. คณะท างานยกร่างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมด้านเสริมสวย 

49. คณะท างานร่างเกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรเพ่ือการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์การ

เสริมสวย (Aesthetic Surgery) 

50. คณะท างานร่างเกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรเพ่ือการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านตจวิทยาการเสริม

สวย (Aesthetic Dermatology) 

51. คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา 

52. คณะอนุกรรมการร่างระเบียบการบริการและการด าเนินการของแพทยสภา 

53. คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการให้บริการ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  

54. คณะอนุกรรมการควบคุมและก ากับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทาง

ราชการ เกี่ยวกับการผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไปและการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ 

55. อนุกรรมการก าหนดเกณฑ์การให้บริการการผ่าตัดในสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

56. คณะท างานร่างหลักเกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรเพ่ือการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์

การเสริมสวย (Aesthetic Surgery) 

57. อนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการ

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่แพทยสภา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ฝ่าย 

 ฝ่ายบริหาร 

1 นาง ทรรศนีย ์ นาควิเชตร หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

2 นางสาว วาสนา โพธิ์ศิลา ฝ่ายบริหาร 

3 นาง จันทนา วัชรินทร์พิทักษ์ ฝ่ายบริหาร 

4 นางสาว ธัญมาศ ป้อมด ี ฝ่ายบริหาร 

5 นาง เบญจมาศ ค าพันธ์ ฝ่ายบริหาร 

6 นางสาว กฤตาณัฐ คงเคว็จ ฝ่ายบริหาร 

7 นางสาว สิริกร ตปนียะกุล ฝ่ายบริหาร 

8 นาย สุทัด จันจิตต์มั่น ฝ่ายบริหาร 

9 นาย ทวิช วิเชียร ฝ่ายบริหาร 

10 นาง อ าพรทิพย์ บุญเพ็ญ ฝ่ายบริหาร 

11 นางสาว สิริลักษณ์ บุญเพ็ญ ฝ่ายบริหาร 

12 นาย นาธาร คณารัตน์ปทุม ฝ่ายบริหาร 

13 นาย ศุภวัฒน์ ไกรสิงห์สม ฝ่ายบริหาร 

14 นาย นภัทร คณารัตน์ปทุม ฝ่ายบริหาร 

15 นาย วิทยา วิเชียร ฝ่ายบริหาร 

 ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

16 นาย ศุภวัฒน์ โพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

17 นางสาว ชุติมณฑน ์ ศิริสวัสดิ์ ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

18 นางสาว ดวงใจ ร่วมรักบุญ ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

19 นางสาว จันทิมา สายสุวรรณนที ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

20 นาย พงษ์ศักดิ ์ ชาติเพชร ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

21 นาย อนุสรณ์ เจือโร่ง ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

22 นาย บัณฑิต บุญเรืองรอด ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

23 นางสาว ภัทรนิษฐ์ อภิชิชญ์ชนนิภา ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

24 นาง ปาริชาติ สารทแฟง ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ฝ่าย 

25 นางสาว สิริพร เหลืองสุนทรชัย ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

26 นางสาว ปาวลิณ ศรีสมยศ ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

27 นางสาว วิลาสินี บุญมีประเสริฐ ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

28 นางสาว วาสิฎฐี ศรีเมืองทอง ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

29 นางสาว มานิตา ปานอินทร ์ ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

30 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปภัสรา ชารีโคตร ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

31 นาย พชร ศรีปน ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

32 นาย ธีระพงศ ์ ยังเหล็ก ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 

 ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 

33 นางสาว อตินารถ พึ่งความชอบ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 

34 นาง ศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 

35 นาง ทิพสิริ ศรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 

36 นางสาว ภัคสวีร์ แก่นโพธิ์ ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 

37 นางสาว จุฑาทิพย์ ชินะเกตุ ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 

38 นางสาว รัตติยากรณ ์ อักษรศักดิ ์ ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 

 ฝ่ายทะเบียน 

39 นาง กมลพร สถิตศุภมงคล หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 

40 นาง สุกัญญา แสงพลอย ฝ่ายทะเบียน 

41 นางสาว สุภาวดี ฉายเมฆ ฝ่ายทะเบียน 

 ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

42 นางสาว อุมาพร กนกธร หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

43 นาง สมพร ประเสริฐผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

44 นาย วรวุฒิ กันรอบรู้ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

 ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

45 นาง พลอยรัตน์ พวงชมภู หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

46 นางสาว กรองแก้ว พรมหมะวัน ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

47 นางสาว ปรานชนก สุขประเสริฐ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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“แพทยสภายุคใหม่ ยกคุณภาพชีวิตแพทย์ไทย 

โปร่งใส ใส่ใจประชาชน” 

 

         31 มกราคม 2562 


