
TMC NEWS ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แพทยสภา 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ชั้น 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

กระทรวงสำธำรณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

โทร.02-590-1886 โทรสำร 02-591-8614-5  www.tmc.or.th ,  www.facebook.com/thaimedcouncil/ 

ข่าวแพทยสภา ประจ าเดือน กนัยายน 2562  

สภานายกพิเศษเข้าร่วมประชุมพร้อมมอบนโยบาย  

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีด ารงต าแหน่งสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา    

นายอนุทิน  ชาญวีรกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ จึงด ารงต าแหน่งเป็นสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา  

    เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา   

ครั้งที่ 8/2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล สภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแพทยสภา และกล่าวว่า ท่านมี

ความสุขใจและเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาท างานที่กระทรวงสาธารณสขุอีกครั้งนับจากท่ีเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อ 10 ปีก่อน ในช่วงที่ผ่านมาท่านเป็นจิตอาสาขนส่งอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย ท าให้เข้าใจการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ว่า

เป็นท่ีงานหนักเห็นความส าคัญของท างานแข่งกับเวลา ไดเ้ห็นถึงความทุ่มเท ถึงความเสยีสละเป็นอย่างมาก ท าให้มีโอกาสได้ลงพ้ืนที่ท าให้

เห็นความทุ่มเทเสียสละของทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ จึงให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรเพ่ือให้

บริการประชาชนได้อย่างดีย่ิง  

 ส าหรับปัญหากฎหมายและการฟ้องร้องที่แพทย์เผชิญเพราะเคยดูแลเรื่องการฟ้องร้องต้ังแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ท่านยินดีสนับสนุนแพทยสภาให้เดินหน้า แก้ไขปัญหา เพื่อช่วยให้แพทย์ที่ท างานตามมาตรฐานสามารถปฏิบัติงาน      

ได้อย่างปลอดภัย  

 ในเรื่องนโยบายกัญชาขอให้เปน็ไปตามหลักวิชาการแพทย์เพื่อประโยชน์ต่อคนไข้ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการใช้ในทางทีผ่ิดถือ

ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อประชาชนเป็นท่ีต้ัง  

ในการนี้นายกแพทยสภาได้มอบ ภาพสมเด็จพระราชบิดาต้นฉบับท่ีอยู่บนอาคารของสภาวิชาชีพ ให้กับท่านสภานายกพิเศษแพทยสภา เพื่อ

เป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์ท่ีเสมือนวันนี้ท่านต้องดูแลวงการแพทย์ ตามแนวทางที่พระราชบิดาพระราชทานให้ โดยท่านรัฐมนตรีให้

ค ามั่นต่อที่ประชุมว่า จะยึดมั่น ตามแนวทาง ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง ของพระราชบิดา ในการปฏิบัติงาน  



TMC NEWS กันยายน 2562  

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซ่ึงความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชพี และมาตรฐาน ติดตามข่าวสาร             www.tmc.or.th        @thaimedcouncil 

แพทยสภำมีบริกำรให้ประชำชนและแพทย์สำมำรถตรวจสอบ
รำยชื่อแพทย์จำกฐำนข้อมูลแพทยสภำผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://
www.tmc.or.th/check_md 

ประชาชนและแพทย์สามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์ได้แล้ววันนี้.. 

ติดตาม TMC NEWS ใน Website แพทยสภา 

นายกแพทยสภาได้มอบภาพสมเด็จพระราชบิดาต้นฉบับ       

ที่อยู่บนอาคารของสภาวิชาชีพให้กับท่านสภานายกพิเศษ

แพทยสภาเพื่อความเป็นสิริมงคลเน่ืองในวาระที่ท่านเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562  

ตำมข้อบังคับแพทยสภำว่ำด้วยกำรเป็นสมำชิก
แพทยสภำ พ.ศ.2526 หมวด 4 กำรสิ้นสุดของ

สมำชิกภำพ ข้อ 1 (1) สมำชิกภำพของสมำชิกแพทยสภำย่อมสิ้นสุดเม่ือตำย ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังนี้ได้พิจำรณำตรวจสอบจ ำนวนแพทย์ถึงแก่กรรม 
จ ำนวนทั้งสิ้น 33 คน 

แพทยถ์ึงแกก่รรม 

คดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิจารณาคดี เดือนสิงหาคม 2562 

มติท่ีประชุมได้พิจารณาคดีจรยิธรรมที่เข้าสู่การพิจารณาคด ีเดือน

สิงหาคม 2562 โดยเป็นเรื่องจากอนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน 

32 เรื่อง และเรื่องจากอนุกรรมการสอบสวน จ านวน 16 เรื่อง 

    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ศ.เกียรติคุณ     

พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิด

การอบรมเรื่อง “ภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ขององค์กรภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

ที่ ห้องประชุมวิสัญญีแพทย์ ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการ

ภายในของแต่ละราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ (ศนพ.) และ 

(ศรว. )มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกัน แพทยสภาจึงได้จัดการ

อบรมขึ้น ได้รับความสนใจจากหน่วยงานในก ากับแพทยสภา

เป็นอย่างยิ่ง  

    มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากราชวิทยาลัย 14 

แห่ง ,วิทยาลัย 1 แห่ง ผู้แทน ศนพ. และผู้แทน ศรว. มีจ านวน

ทั้งสิ้น 115 ท่าน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านเกรียง

ศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร มาให้ความรู้

หลักเกณฑ์การเสียภาษีของหน่วยงานและภาษีบุคคล  ท่านชน

ภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เช่ียวชาญ ส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย 

ส านักงานอัยการสูงสุด  มาให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง เช่น นิติกรรมสัญญาในรูปภาครัฐ , MOU สัญญา

จัดซื้อ จัดจ้าง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พล.อ.ต. 

นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาให้ความรู้ความเข้า

ใจความเป็นมาและองค์กรภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวช

กรรม พ.ศ. 2525 ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ผู้ช่วย

เลขาธิการแพทยสภาดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การปฏิรูปองค์กรให้ความรู้การเช่ือมโยงฐานข้อมูลแพทย

สภา คุณเสาวนีย์ เอี่ยมปรีดา บริษัท   ซีสทอปพลัส จ ากัด มา

ให้ความรู้ ระบบ eDocument ในการจัดส่งเอกสาร ระหว่าง

หน่วยงานในก ากับแพทยสภาโดย และ

นายศุภวัฒน์ โพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่าย

จริยธรรมและกฎหมาย แพทยสภา ให้

ข้ อมู ล เกี่ ยวกับงานด้านกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย   

 

แพทยสภาจัดอบรมให้ความรู้องค์กรภายใต้พระราชบัญญัติ       

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525... 
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