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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

 คดจีรยิธรรมที่เขา้สูก่ารพิจารณาคด ี
เดือน ธนัวาคม 2564 

 

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิจารณาคดีเด ือนธ ันวาคม 2564 โดยเป็นเร ื ่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน  11  เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 9 เรื่อง 

 แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดอืน ธนัวาคม 2564 

 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564 
จ านวน 48 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 4  คน 

1 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 
2564 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั ้น 14 
อาคารสภามหิตลาธิเบศร  กระทรวง
ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ไ ด ้ ม ี ก า ร ป ร ะ ช ุ ม
คณะกรรมการแพทยสภา  ค ร ั ้ ง ท ี่  
1 3 / 2 5 6 4  โ ด ย ม ี  ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  
เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
นายกแพทยสภา เป็นประธาน ในการ
ประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ โดย
สามารถเผยแพร่ได้ดังนี้ 

ประกาศที ่37/2564 เรือ่ง การสอบรายยาว (Long case Examination) และทกัษะหตัถการ (Manual Skills)  
ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัผลติแพทยใ์นตา่งประเทศ 

      เนื่องจากมีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศผ่านการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาใน
ฐานะแพทย์ฝึกหัดไปแล้ว และไม่สามารถสมัครเข้าสอบข้ันตอนท่ี 3 การสอบรายยาว (Long Case Examination) 
และทักษะหัตถการ (Manual Skills) 15 ทักษะ อีกเป็นจ านวนมาก และการจัดสอบโดยสถาบันการศึกษาใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับได้ 
      แพทยสภามีนโยบายให้แก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศทุก
คนเข้าถึงการสอบได้ในเวลาอันสมควรและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยต่อไปจึง
ขอให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศซึ่งผ่านการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์
ฝึกหัดไปแล้วลงทะเบียน QR Code ในประกาศนี้ เพื่อรวบรวมรายชื่อในการประสานจัดหาสถานท่ีสอบให้ต่อไป  

Scan เพื่ออ่านรายละเอียด 
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แพทยสภา ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานญุาตเชญิพระนามาภไิธย "มหติลาธเิบศร"  
เป็นชือ่อาคารสภาวชิาชพี เมือ่วนัที ่8 ธันวาคม 2564  

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 แพทยสภาได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" เป็นชื่อ
อาคารสภาวิชาชีพ ตามหนังสือจากหน่วยราชการในพระองค์ 904 
ส านักพระราชวังที่ พว 0202.2/21382 ความว่า  
 อ้างถึง หนังสือ แพทยสภา ท่ี พส. 010/12308  
 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง แพทยสภา ขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" และเชิญช่ือ "วชิรเวช" 
ไปในการต่างๆ ดังนี ้
 1. เชิญพระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" เป็นชื่ออาคารสภา
วิชาชีพ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื ่อปีพุทธศักราช 2561 ว่า "อาคาร 
มหิตลาธิเบศร" 
 2. เชิญพระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" ไปแทนชื่อสถาบัน
ส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตั้งอยู่ ณ ชั้นที่ 9 ของอาคาร
สภาวิชาชีพ ว่า "สถาบันมหิตลาธิเบศร" 
 3. เชิญชื่อ "วชิรเวช" เป็นชื่อห้องประชุมใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ชั้นที่ 
14 ของอาคารสภาวิชาชีพ ว่า "วชิรเวช" ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 ได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี
พระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระราชทาน
พระมหากรุณา 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 ลงนามโดย พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการ
ในพระองค ์ฯ ปฏ ิบ ัต ิราชการแทน ราชเลขาน ุการในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

รายนามคณะกรรมการบรหิารราชวทิยาลยัวสิญัญแีพทย์แหง่ประเทศไทย วาระ พ.ศ.2565 - 2566 

  ตามที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยได้มีการด าเนินการ
จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2565 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จ ึงขอแจ้งรายนาม
คณะกรรมการบริหารฯ สมัยวาระ พ.ศ. 2565 - 2566 ดังต่อไปนี ้
1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์รื่นเริง สีลานุกรม  ประธาน 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรินี เล็กประเสริฐ  รองประธาน 
3.ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์   อดีตประธาน 
4.ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชริน สินธวานนท์   เลขาธิการ 
5.ด็อกเตอร์ นายแพทย์ภูพิงค์ เอกะวิภาต   รองเลขาธิการ 
6.แพทย์หญิงพรรณิกา วรผลึก    เหรัญญิก 
7.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวิมล ต่างวิวัฒน์   ประธานวิชาการ 
8.นายแพทย์เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ    นายทะเบียน 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นรุตม์ เรือนอนุกูล  ประชาสัมพันธ์ 
10.ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย อมรโยธิน   กรรมการกลาง 
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตร์ ภัทรวิทย์  กรรมการกลาง 
12.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพงษ์ หล่อสมฤดี   กรรมการกลาง 
13.นายแพทย์มนต์สรร อัศวนพเกียรติ    กรรมการกลาง 
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุดสยาม มานุวงศ์  กรรมการกลาง 
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง กรรมการกลาง 
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แพทยสภา จดัสัมมนาเพ่ือระดมความคดิเหน็ในการจดัท าแผนยทุธศาสตรแ์พทยสภา 
พ.ศ.2565 –2568  ครัง้ที ่1/2564 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 
09.00 - 15.00 น. แพทยสภาได้มีการจัดสัมมนาเพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
แพทยสภา พ.ศ. 2565 –2568  ครั้งที่ 1/2564 ณ 
ห้องประชุมวชิรเวช  ชั้น 14  อาคารมหิตลาธิเบศร 
ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุร ี โดยมี  
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา 
เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมต้อนรับกรรมการ
แพทยสภาและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อ
ระดมความคิดเห ็นการจ ัดท  าแผนยุทธศาสตร์  
แพทยสภา พ.ศ.2565 – 2568  ในครั้งนี้  สืบเนื่อง
จากคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม ครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เห็นชอบแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลยุทธศาสตร์แพทยสภา 
มี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นประธานคณะ 

อนุกรรมการ โดยได้มอบหมายให้  รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนา
ในวันนี้ 
 แพทยสภาถือก าเนิดขึ้นจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2511 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 
ตอนที่ 91 หน้า 690 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2511 และถูกยกเลิกไปโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ปัจจุบันเป็น
ปีที่ 54 ในการจัดตั้งแพทยสภา  กรรมการแพทยสภามีวาระการด ารงต าแหน่งทุก 2 ปี ในอดีตที่
ผ่านมามีการจัดท าแผนพัฒนาแพทยสภาตามวาระ เพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
แพทยสภา ตั้งแต่ปี 2530-2546  ที่ผ่านมามีการจัดสัมมนาเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 2 ครั้งคือ 
ในปี 2538 และ ปี 2558 ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ในการจัดสัมมนาเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ซึ่ง
หวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้น าผลการสัมมนาไปด าเนินการ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบการ
ท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ต่อไป 

Scan เพื่ออ่านรายละเอียด 
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แพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ 

     ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์

เพ่ิมพูนทักษะ ได้เสนอรายชื่อแพทย์ที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์

เพ่ิมพูนทักษะ ปี 2563 เพ่ิมเติม คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 13/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติแพทย์ที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานตาม

โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ปี 2563 เพ่ิมเติม จ านวน 60 คน 

ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร แพทยสภ า  
ที่ 39/2564 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน
หลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ส าหรับผู้ที่
ส า เ ร็ จก า รศึ กษ าแพทยศาสตรบัณฑิตจาก
ต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1  
 

แพทยสภาจะด าเนินการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับ
การคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะเป็น
แพทย์ฝ ึกหัด ประจ าปี 2565 รอบที ่ 1 ระหว่างว ันที่  
4 – 31 มกราคม 2565 โดยผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์แพทยสภา www.tmc.or.th และแนบไฟล์รูป
ถ่าย และเอกสารประกอบ สามารถสแกน QR Code เพื่อ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

Scan เพื่ออ่านรายละเอียด 

เกณฑก์ารตรวจสอบและตดิตามคณุสมบตัขิองแพทยป์ระจ าบา้น  
กอ่น - ระหว่าง - และเมือ่สิ้นสดุการฝึกอบรม  

 สืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแพทยสภา
(อนุ กก. พป.) ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาของแพทย์ประจ าบ้านเพื่อการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการรับ
ทุนต้นสังกัดของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ อนุ กก.พป. แพทยสภา ได้รวบรวม
ปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดท าแนวทางพิจารณาแพทย์ประจ าบ้านในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับทุนต้น
สังกัดของภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางการพิจารณากรณีต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแบ่ง
แนวทางปฏิบัตินี้ออกเป็นสองส่วนคือแนวทางพิจารณาแพทย์ประจ าบ้านก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
และแนวทางพิจารณาแพทย์ประจ าบ้านขณะที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม คณะอนุกรรมการกลางการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในการประชุมครั้งที่ 11/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้
พิจารณาเกณฑ์การตรวจสอบและติดตามคุณสมบัติของแพทย์ประจ าบ้าน ก่อน - ระหว่าง - และเม่ือสิ้นสุดการฝึกอบรม จึงมี
มติให้แจ้งเวียนราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคม ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและด าเนินการ ท่านสามารถ สแกน QR Code เพ่ืออ่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ได้ในเว็บไซต์แพทยสภา  

Scan เพื่ออ่านรายละเอียด 

http://www.tmc.or.th

