ข่าวแพทยสภา ประจาเดือน เมษายน 2565
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เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 12 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
อาคารมหิ ต ลาธิ เ บศร กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ม ี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 4/2565โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี
เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานการประชุม และได้มีการจัดพิธี
สรงน้าพระสาหรับกรรมการแพทยสภา แบบ New normal เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยในการประชุมได้มีการ
พิจารณาวาระสาคัญ ซึ่งสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้
แพทย์ขน
ึ้ ทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาต
เป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจาเดือน เมษายน 2565

คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมประจ าเดื อ นเมษายน 2565
จานวน 23 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จานวน 9 คน
ช่องทางการติดต่อ แพทยสภา

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 02-590-1883, 02-590-1880 , 086-081-1208
E-mail: edu@tmc.or.th
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 02-589-7700, 02-589-8800, 02-590-1881 , 081-849-9560
E-mail: ethics@tmc.or.th

คดีจริยธรรมทีเ่ ข้าสูก
่ ารพิ จารณาคดี
เดือน เมษายน 2565

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิ จ ารณาคดี เดื อ นเมษายน 2565 โดยเป็ น เรื ่ อ งจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จานวน 16 เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จานวน 6 เรื่อง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-590-1888 , 065-049-0990E-mail: am@tmc.or.th
ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 02-590-1887 , 099-498-4509E-mail: tmc@tmc.or.th
ฝ่ายทะเบียน 02-590-1884 , 092-493-6242 , 065-449-6795E-mail: rg@tmc.or.th
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 02-590-1886 , 089-530-1112E-mail: pr@tmc.or.th

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน
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่ มโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง
แพทยสภาพั ฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลเชือ

พล.อ.ต.นพ.อิ ท ธพร คณะเจริ ญ เลขาธิ ก ารแพทยสภา ได้ แ จ้ ง ในที ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 4/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 ว่า ตามที่แพทยสภาได้มี
นโยบายพัฒ นาระบบการตรวจสอบข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ให้บ ริการตรวจสอบข้อมูล แพทย์ เพื ่อคุ้มครองประชาชน โดยได้ประสานกับกรมการ
ปกครองในการทาการเชื่อมข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการแล้ว และ
ได้มีการหารือเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 กับส านักบริหารการทะเบียน ส่วนบูรณาการ
ฐานข้อมูลภาครัฐ โดยได้ตั้งคณะทางานเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อดาเนินการต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับคาแนะนาว่าฐานข้อมูลที่แพทยสภา
ต้องการใช้งาน สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในกระทรวงสาธารณสุขได้ คือ กรมการแพทย์ ซึ่งได้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับทะเบียนราษฎรด้วยเลขประจ าตัว บัตรประชาชน 13 หลัก และวัน เดือน ปี เกิด เพื่อตรวจสอบสถานะการมีชีวิต ซึ่ง
แพทยสภา ได้ดาเนินการขอความอนุเคราะห์จากกรมการแพทย์ และได้รับการอนุมัติแล้ว
รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่ อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านการสงบประสาทสาหรับการทาพั ฒนาการเสริมสวย

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี แจ้งว่าตามที่คณะอนุกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 4/2565
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 ได้พิจารณาการขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวช
กรรมด้านการสงบประสาทสาหรับการทาหัตถการเสริมสวย ฉบับ พ.ศ.2565 (หลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน) ของ
ราชวิทยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนแพทยสภาในการพัฒนาความรู้
ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.อมร ลีลารัศมี และทักษะแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมส าาหรับการสงบประสาทและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสงบประสาท
เพื่อการทาหัตถการเกี่ยวกับการเสริมสวยให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม และเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 ได้มีมติรับรองหลักสูตร
การฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการสงบประสาทสาหรับการทาหัตถการเสริมสวย ฉบับ พ.ศ.2565
แพทยสภาเยี่ยมแพทย์เพิ่ มพู นทักษะ ณ โรงพยาบาลหัวหิน

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -11.00 น.
ณ โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แพทยสภา น า
โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ พร้อมอนุกรรมการฯ บางท่าน เข้า
เยี่ยมแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ โดยมี นายแพทย์
จิตตรัตน์ เตชวุฒิพร ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหิน และ
นายแพทย์จรัล ปัน กองงาม ผู ้อ านวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ให้การต้อนรับ โดยการเยี่ยมครั้ง
นี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบข้อมูล ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนามาปรับแนวทาง
ดาเนินการต่อไป
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์ แพทยสภา www.tmc.or.th / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/
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แพทยสภาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่ มพู นทักษะ

ศ. เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี แจ้งว่าในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้
เชิ ญ ผู ้ แ ทนกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ผู ้ แ ทนกลุ ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แ ห่ งประเทศไทย ผู้ แทนส านั กการแพทย์ กรุง เทพมหานคร
หารือแนวทางการพิจารณารับรองโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งผู้แทนกรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้แพทยสภาทบทวนมติคณะกรรมการ
แพทยสภาเรื่ องการอนุมั ติใ ห้ โ รงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เป็ นสถาบันที่ป ฏิบ ัต ิงานเพิ่ม พู นทั กษะเช่ นกั น โดยได้ ให้ แนว
ทางการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะว่า จะไม่รับนักศึกษาแพทย์คู่สัญญาที่ใช้ทุนโดย
การใช้เงินเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีมติดังนี้
1. อนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ได้โดยใช้เป็นกรณีศึกษาใน
การเริ่มเปิดสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในเขตกรุงเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1 มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูน ทักษะ และตามเกณฑ์
การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
2.2 เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในกระบวนการเพิ่มพูนทักษะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มพูน ทักษะอย่างชัดเจน และมี
แพทย์ในโรงพยาบาลมากากับดูแลการเพิ่มพูนทักษะของแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 มีการกาหนดภาระงานและการอยู่เวรของแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ แพทยสภา
2.4 ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน หรือแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ให้มีการกาหนดการเพิ่มพูนทักษะ
แยกออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านดังกล่าว โดยที่แพทย์ประจาบ้านอาจให้การ กากับดูแลการฝึกอบรมของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ได้
2.5 ต้องมีสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม
3. การพิจารณารับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ให้รับเฉพาะแพทย์ที่ไม่ใช่คู่สัญญาการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ของรัฐบาล หรือไม่เคยมีสัญญา
ผูกพันการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของรัฐบาล เพื่อที่แพทย์เหล่านี้จะได้รับการพิจารณา คัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทัก
ทักษะอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับแพทย์คู่สัญญาฯ
4. ให้ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปตรวจประเมิน
โรงพยาบาลดังกล่าวตามเกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตามเกณฑ์การพิจารณา
ศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะและคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อ 2 ของมติที่ประชุม
5. เรื่องการปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจาก 6 ปี เป็น 7 ปี โดยรวมการเพิ่มพูนทักษะเข้าไว้ในหลักสูตรด้วย มอบให้กลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) นาไปพิจารณา
ประชาสัมพั นธ์กาหนดการจัดสรรแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล
(แพทย์ฝึกหัดที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ) ไปปฏิบัติงานเพิ่ มพู นทักษะ ประจาปี พ.ศ.2565

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ดาเนินการจัดสรรแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาลไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2565 ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการจัดสรรแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาลไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็น ไปด้ว ยความเรียบร้ อย ส านักงานบริ หารโครงการร่ วมผลิ ตแพทย์เ พิ่ มเพื่ อชาวชนบทขอ
ประชาสัมพันธ์กาหนดการจัดสรรแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล (แพทย์ฝึกหัดที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ) ไป
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจาปี พ.ศ. 2565 โดยสามารถเข้าชมรายละเอียดในเว็บไซต์แพทยสภา

Scan เพื่อดูรายละเอียด
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เมษายน 2565

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม นักศึกษาหลักสูตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) และภาคีเครือข่าย จัดโครงการหน่วยแพทย์
อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
นครปฐม นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
(ปธพ.9) และภาคีเครือข่าย จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่
29-30 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยในวันที่ 29 เมษายน 2565ได้จัดพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 200 รูป และถวายผ้าห่มพระปฐมเจดีย์ โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม นักศึกษาหลักสูตรธรร
มาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) และในวันที่ 30 เมษายน
2565 ได้จัดถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จัดคลินิกเฉพาะทางตรวจโรค 14 คลินิก
และมอบอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ แ ก่ ค นพิ ก าร โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ในฐานะ
ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พล.อ.ต.นพ.อิท ธพร คณะเจริ ญ เลขาธิก ารแพทยสภา/เลขาธิก ารมูล นิธ ิ ธ รรมาภิบ าลทาง
การแพทย์ และผู้อานวยการหลักสูตร ปธพ.พร้อมคณะ เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะ
ทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก โดยพลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะ
ทางแก่ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการเดินทางของผู้ป่วย และลดคิว
การรักษาหรือผ่าตัดโรคเฉพาะทางในต่างจังหวัด โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
“เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผู้ป่วยไม่กล้าไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล แพทย์ก็เป็นห่วงผู้ป่วย ไม่อยากให้มาสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอื่น ๆ ในโรงพยาบาล
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยบางรายก็ต้องเลื่อนออกไป โครงการนี้จะช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่ว ย
เร่งด่วน ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น”
สามารถอ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมที่ www.tmc.or.th
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