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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

 คดจีรยิธรรมทีเ่ขา้สูก่ารพิจารณาคด ี
เดือน มนีาคม 2565 

 

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิจารณาคดี เด ือนมีนาคม 2565 โดยเป็นเร ื ่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน  28  เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 7 เรื่อง 

 แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดอืน มนีาคม 2565 

 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2565 
จ านวน  30 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 9  คน 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร  กระทรวงสาธารณสุข 
ได้มีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็น
ประธาน โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ ซึ่งสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะอนุกรรมการพิจารณาด าเนินการจัดสรรทนุวิจัยของแพทยสภา 

 นายกแพทยสภาได้ลงนามในหนังสือและได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมต่าง ๆ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ นายแพทย์ใหญ่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์
ให้แพทย์มาสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา ภายในวันที ่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยอนุ
กรรมการฯ ได้ปรับปรุงระเบียบการขอรับทุนวิจัยของแพทยสภาเพื ่อความสะดวกส าหรับ  
ผู้ขอรับทุนวิจัย Scan เพ่ือดูประกาศฯ 
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รายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ต่าง ๆ  ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาได้รับหนังสือแจ้งรายนาม
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี 
พ.ศ .2565 - 2566 แทนคณะกรรมการบร ิหารราชว ิทยาล ั ย  
(ชุดเดิม) ที่หมดวาระไป ประกอบด้วย 
1.พลโทวีระ  เข่ืองศิริกุล ที่ปรึกษา 
2.นพ.เกษม  ตันติผลาชีวะ ที่ปรึกษา 
3.ศ.นพ.มาโนช  หล่อตระกูล ที่ปรึกษา 
4.พญ.พรรณพิมล   วิปุลากร  ที่ปรึกษา 
5.พ.อ.หญิง นวพร  หิรัญวิวัฒน์กุล ที่ปรึกษา 
6.ศ.นพ.มานิต  ศรีสุภานนท์ ประธาน 
7.พ.อ.ผศ.พงศธร  เนตราคม รองประธาน 
8.รศ.นพ.พิชัย  อิฏฐสกุล  เลขาธิการ 
9.รศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร  เหรัญญิก 
10.ศ.พญ.บุรณี  กาญจนถวัลย์ ประธานวิชาการ 
11.นพ.บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์ ปฏิคม 
12.นพ.วีรพล  อุณหรัศม ี นายทะเบียน 
13.ศ.นพ.ชวนันท์  ชาญศิลป์ กรรมการกลาง 
14.พญ.ทัศนีย์  กุลจนะพงศ์พันธ์ กรรมการกลาง 
15.รศ.พญ.พูนศรี  รังษีขจี  กรรมการกลาง 
16.รศ.นพ.เธียรชัย  งามทิพย์วัฒนา กรรมการกลาง 
17.รศ.นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี กรรมการกลาง 
18.รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย กรรมการกลาง 
19.ผศ.นพ.อานนท์ วิทยานนท์ กรรมการกลาง     

การให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 

 เมื่อวันที่ 8 – 10  มีนาคม 2565 เวลา 08.00-10.00 น. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้บุคลากรในส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 โดยทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลราชวิถี  ณ อาคารมหิตลาธิเบศร 
ในกระทรวงสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ในการนี้แพทยสภา ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน จากผู้อ านวยการสถานพยาบาล
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 ให้แก่บุคลากรในส านักงานเลขาธิการแพทยสภา จ านวน 45 คน 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยโดยการตรวจสุขภาพประกอบไปด้วย ก1.การตรวจ
เลือด อุจจาระ ปัสสาวะ 2.การตรวจเอกซเรย์ปอด 3.การตรวจมะเร็งปากมดลูก แพทยสภาขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 



 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภา 
ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 10 มีนาคม 2565 เรื่อง การรับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์
ศ ูนย ์ห ัวใจและหลอดเล ือดจ ุฬาภรณ์เฉล ิมพระเก ียรติ  
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชว ิทยาล ัยจุฬาภรณ์ โดยมี 4 
หลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
 1.รับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพื่อประกาศนียบัตร
ผู ้ช ่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเล ือดด้านคลิน ิก 
(Clinical Cardiologist Assistant Training Program) ของ
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดจุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 2.รับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดด้านเทคโนโลยีที่มีการรุกล ้า 
(Cardiologist Assistant Training Program for Invasive Technology) ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือดจุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 3.รับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดด้านเทคโนโลยีที่ไม่มีการรุกล ้า 
(Cardiologist Assistant Training Program for Non-Invasive Technology) ของศูนย ์ห ัวใจและหลอดเลือดจ ุฬาภรณ์เฉล ิม 
พระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 4.รับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์ด้านการป้องกันและฟื้นฟูหัวใจและหลอดเลือด (Physician 
Assistant Training Program for Cardiac Prevention and Rehabilitation) ของศูนย ์ห ัวใจและหลอดเล ือดจ ุฬาภรณ์เฉล ิม 
พระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั ้งที ่ 3/2565 วันที ่ 10 
มีนาคม 2565 มีมติร ับรองการปรับเปลี ่ยนสถานะการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล จากรับรองแบบมี
เงื่อนไข เป็นรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล ตามที่
กลุ ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร ์ เสนอมา โดยมีการร ับรองตามมาตรฐานสากล 
TMC.WFME.BME. Standard (2017) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 การร ับรองหลักสูตร  เห ็นชอบ ( ร ับรองมาตรฐานถ ึงว ันที ่ 30 

พฤศจิกายน 2569) โดยมีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก 
 การรับรองสถาบัน ผ่านการประเมิน (รับรองมาตรฐานถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2569)  ศักยภาพในการรับนักศึกษา 
จ านวน 32 คน ศึกษาชั้นคลินิกที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ านวน 32 คน 

การรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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การรับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดจุฬาภรณ์เฉลมิพระเกียรติ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์
ปฏิบัตงิานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ ประจ าปีการอบรม 2565 รอบที่ 2   

 

 ประกาศก าหนดประเภทสาขาและคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที ่ 2 และประเภทที่ 3 ประจ าปีการฝึกอบรม 
2565 

 Scan QR Code เพ่ือเขา้ดูรายละเอียดได้ทีห่น้าเวบ็ไซต์แพทยสภา 



 วันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน 
ผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ ์ รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ
แพทยสภา ทพ.เผด็จ ตั ้งงามสกุล อุปนายกทันตแพทยสภา คนที ่ 1  
รศ.(พิ เศษ) ภก.ก ิตติ พ ิท ักษ ์น ิต ิน ันท์ นายกสภาเภสัชกรรม และ  
ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแถลงข่าว 
“ความร่วมมือการพัฒนาหมอพร้อม Digital Health Platform” 
 ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขนโยบายส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง ที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบ “หมอ
พร้อม” อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 
28 ล้านคน ทั้งในระบบ LINE OA และแอปพลิเคชันล่าสุด ได้พัฒนาให้
ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการร่วมมือกับ 4 สภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา 
ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรมและสภาเทคนิคการแพทย์ ขับเคลื่อน
ระบบหมอพร้อมสู่การเป็น Digital Health Platform ของประเทศไทย
เพื่อปรับโฉมการให้บริการสุขภาพที่ทั้งทันสมัย เข้าถึง และเท่าทันต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 ด้าน พล.อ.ต. นพ.อิทธพร กล่าวว่า การระบาดของ COVID-19 
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ผู้ป่วย และแพทย์ 
การเดินทางถูกตัดขาด การรักษา การผ่าตัด ถูกเลื่อนออกไป การรักษา
แบบเดิมที ่เคยเข้าถึงสถานพยาบาลในหลายพื ้นที ่ท  าไม่ได้อ ีกต่อไป 
เนื่องจากประสบผลกระทบกับผู้ป่วยจ านวนมากในส่วน 
     แพทยสภา ให้ความส าคัญกับการเติบโตทางอิเล็กทรอนิกส์มาก ใน
ปีที่ผ่านมา ได้ปรับโครงสร้างหลักเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมด 
เพื่อให้สามารถดูแลวงการแพทย์ไทยได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยาม โควิด -19 
ระบาด ด้วยระบบ MD e-Meeting e-Document ได้ขยายไปยังสมาชิก 
ด้วยระบบ MD e-Service และ Application MD e-Connect ที่ก าลังจะ
ออกมาในปีนี้ พร้อมทั้งร่วมกับหลายหน่วยงานทางการแพทย์ สนับสนุน 
และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ออกสู่สังคมผ่านทางราชวิทยาลัยต่าง ๆ 
มาโดยตลอด นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จะยิ่งทรงพลังหากมี Platform 
สนับสนุน มีความร่วมมือ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการที่
ประสานงานกับสภาวิชาชีพ 

     ระบบหมอพร้อม ระบบที ่ท ุกท่านคุ ้นเคย และเป็น  
Platform ที่สร้างโดยกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาจากระบบ
การจัดการวัคซีนโควิด-19 รายใหญ่ที่สุดของประเทศ ขยาย
ไปรองรับงานในระบบต่าง ๆ เพื่อการรักษาพยาบาล ตั้งแต่
ระบบ Telemedicine ใบรับรองแพทย์ ระบบดูแลคลินิก
และปฐมภูมิ ดิจิทัล ไปจนถึงหมอพร้อม Station ที่จะน ามา
แสดงในวันนี้ 
     แพทยสภายุคปัจจุบัน บนระบบดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จึงมี
ความพร้อมมากในการขับเคลื่อนจับร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข และทุกสภาวิชาชีพสุขภาพ ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม พัฒนา ระบบใหม่ๆ ทุก Platform โดยเฉพาะ
หมอพร ้ อม  ให ้ ขยายการท  าง าน ให ้ค รอบคล ุ มการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วย บนมาตรฐานวิชาชีพ ลดขั ้นตอน และเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ว แม่นย า บนพื้นฐานความปลอดภัย โดยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทั้งแพทย์ และประชาชน ในยุค โควิด-19 และ New normal 
ต่อไป 
     วงการแพทย์จ าเป็นต้องรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงด้วย
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ ทางไกล ถูกพัฒนา และน ามาใช้ โดยเฉพาะ
การแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้งานอย่าง
รีบด่วน ได้แพร่หลายอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาและขยายรูปแบบไป
ถึงการรักษา การให้ความรู้ การจ่ายยา การติดตามอาการ และที่ส าคัญ
ต้องมีการเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพของประเทศและต่างประเทศ ด้วย
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ที ่สอดคล้องกันทพ.เผด็จกล่าวว่า ความ
ร่วมมือนี้จะท าให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทันตกรรมดิจิทัลได้ใน
อนาคตอันใกล้สิ ่งส าคัญที่สุดของการท า Digital Health Platform คือ
ความร่วมมือของสภาวิชาชีพต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยน
และใช้ข้อมูลร่วมกัน หากท าได้ส าเร็จประโยชน์จะอยู่กับประชาชน ทั้งนี้ 
ช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมาเครือข่ายวิชาชีพทันตกรรมได้จัดตั้งกลุ่ม
อาสาสมัครใช้ Line หมอฟันไทยสู ้ภัยโควิดขึ ้น เพื ่อให้ค  าปรึกษากับ
ประชาชนที่มีปัญหาในช่องปาก ประสานหาคลินิกทันตกรรมกรณีฉุกเฉิน 
ซ่ึงต่อไป Teledentistry จะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้คนไข้ปรึกษา
พูดคุยกับทันตแพทย์ ส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายรังสีและการรักษาได้ ซึ่งทันต
แพทยสภามีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพช่องปากส่วน
บ ุคคลทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  “Personal Dental Health Record” ท ี่
ประชาชนจะเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพช่องปาก รู้ว่าได้รับการรักษาอะไร
มาบ้าง รู ้ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก และมีการสื ่อสารที่
เฉพาะเจาะจงกับบุคคลรวมถึงข้อมูลสุขภาพช่องปากส่วนบุคคลจะเป็น
ประโยชน์มากในการช่วยพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลด้วย 
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