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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

 คดีจรยิธรรมทีเ่ขา้สู่การพิจารณาคด ี
เดือน กมุภาพันธ ์2565 

 

มติที ่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที ่เข ้าสู ่การ
พ ิจารณาคด ี เด ือนก ุมภาพ ันธ ์ 2565 โดยเป ็นเร ื ่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน  7  เร ื ่อง และเร ื ่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 14 เร่ือง 

 แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดือน กมุภาพันธ ์2565 

 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับ
สมาชิกแพทยสภา และขึ ้นทะเบียนเพื ่อรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 
77 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 8  คน 
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เมื ่อว ันพฤหัสบดีที ่  10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมวชิรเวช  
ช ั ้น 14 อาคารมห ิตลาธ ิ เบศร  กระทรวงสาธารณส ุข ได ้ม ีการประช ุม
คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 2/2565โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
นายกแพทยสภา เป็นประธาน โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ ซึ่ง
สามารถเผยแพร่ได้ดังนี้ 

การลงคะแนน Vote เพ่ือคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบ Logo ในโครงการ MD e-Connect  

 ตามที ่แพทยสภาได้แต่งตั ้งคณะท างาน
พัฒนาระบบ Application แพทยสภา เพ ื ่อเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ลดขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ติดต่อของสมาชิกกับแพทยสภาให้สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องและแม่นย ายิ ่งขึ ้น ซึ ่ง Application นี ้จะ
รองรับ นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ทุกคนภายใต้การ
ก ากับดูแลของแพทยสภา ในการเก็บประวัติ ทาง
วิชาชีพแพทย์ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของแพทย์ 
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Platform อื่น ๆ ส าหรับการ
ด าเนินการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การสมัครสอบ, การออก

ใบรับรองแพทย์ , การสั่งยา, การเชื่อมต่อกับระบบ HIE, เชื่อมต่อกับสถานพยาบาล, การใช้เป็นช่องทางยืนยันตัวตนส าหรับ  
Telemedicine เป็นต้น ในการนี้จึงได้มีการจัดประกวดออกแบบ Logo ในโครงการ MD e-Connect โดยได้เปิดให้สมาชิก Vote 
ทาง MD e Service เริ่มตั้งแต่ วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกร่วมลงคะแนนจ านวน 191 คน และมีการ Vote ในรอบ
ตัดสินจาก คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบ
ออนไลน์ มีผลการตัดสินดังนี้ 
 1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   น.ส.ญาณิตา สนเจริญ  
 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเกรียงศักดิ์ เย็นศรี  
 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายพงศกร เรืองภักดี  
 โดยท้ัง 3 ท่าน เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบโลโก้ภายใต้โครงการ MD e-Connect 
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รายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ต่าง ๆ 

 ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาได้รับหนังสือแจ้งรายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยต่าง ๆ (ชุดใหม่) แทน
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย (ชุดเดิม) ที่หมดวาระไป ประกอบด้วย 
 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ.2565-2566) จ านวน 18 ท่าน 
 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ.2565-2567) จ านวน 17 ท่าน 
 มีรายละเอียดดังนี้ 

โดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  มี แพทย์หญ ิงสุพ ัตรา ศรีวณิชชากร ด ารงต าแหน่ง
ประธานราชว ิทยาล ัย และ ราชวิทยาลัยสูต ินร ีแพทย์แห ่งประเทศไทย  ม ี  ศาสตราจารย ์คล ิน ิก เก ียรต ิค ุณ  
นายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ ด ารงต าแหน่งประธานราชวิทยาลัย 

ประกาศแพทยสภา ที่ 5/2565 เร่ือง ค าแนะน าการบันทึกข้อมูลการท าหัตถการและการผ่าตัด  

Scan เพ่ือดูประกาศฯ 

 ประกาศแพทยสภาที่ 5 /2565 เรื่อง ค าแนะน าการบันทึกข้อมูลการท าหัตถการและการ
ผ่าตัด โดยเป็นการสมควร เพื่อให้การบันทึกเกี่ยวกับการท าหัตถการและการผ่าตัดประเภทต่าง ๆ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อการ
วินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้ความสามารถ และข้อจ ากัด ตามภาวะ วิสัย 
และพฤติการณ์ท่ีมีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 21 (1) ประกอบกับมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.2525 และมติคณะกรรมการแพทยสภาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 มกราคม 
2565 แพทยสภาจึงออกประกาศแพทยสภาเรื่อง ค าแนะน าการบันทึกข้อมูลการท าหัตถการและ
การผ่าตัด โดยสามารถสแกน Qr code เพ่ืออ่านรายละเอียดของประกาศได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา 
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รับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย ์
ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคล่ืนสนามแม่เหล็ก ของโรงพยาบาลรามค าแหง 

 เนื่องด้วยโรงพยาบาลรามค าแหงได้น าเสนอหลักสูตรผู้ช่วย
แพทย์เพื ่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ ้นระบบ
ประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วย
แพทย์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้
ตรวจสอบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ฯ แล้วมีมติรับรองในหลักการโดยให้
แก้ไขปรับปรุงบางส่วน ซึ ่งโรงพยาบาลรามค าแหงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงตามความเห็นของอนุกรรมการฯ แล้วนั้น คณะอนุกรรมการ
กลั ่นกรองวิชาการ ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่   

3 กุมภาพันธ์ 2565 รับทราบการขอรับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ฯ และให้น าเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณา
รับรอง คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติรับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพื่อ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาท ด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก ของโรงพยาบาลรามค าแหง 

แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” คร้ังที่ 1/2565 
ตอน บุหร่ีไฟฟา้ E-cigarettes  

 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.50 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร ภายใน
บริเวณกระทรวงสาธารณสุข ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ชวน
หมอรู้” ครั้งที่ 1 ตอน บุหรี่ไฟฟ้า E-cigarettes โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้กล่าวรายงาน 
และความเป็นมา และ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงปัญหาผลิตภัณฑ์บุหรี่
ไฟฟ้าที่มีผลต่อการท าลายสุขภาพของประชาชน ทั ้งนี้หัวข้อในการบรรยายครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างหลากหลายทาง
การแพทย์ ประกอบด้วย เร ื ่อง “องค์ประกอบ E-cigarettes และ ผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด” โดย 
ดร.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย เรื่อง “ผลกระทบของ E-cigarettes ต่อ ระบบการ
หายใจ” พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดว ิกฤต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 
ผู้แทน สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ผลกระทบของ E-cigarettes ต่อ การเกิดโรคมะเร็ง โดย 
พญ.กุลธิดา มณีนิล อายุรแพทย์มะเร็งว ิทยา รพ.ราชวิถี ผู้แทน มะเร็งว ิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมี นพ.ภาสกร 
วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ด าเนินรายการ 
     และในช่วงที่ 2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายและสังคม ของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งด าเนินรายการโดย นพ.วันชาติ  
ศุภจัตุรัส อดีตนายกแพทยสมาคมโลก ประกอบด้วย เรื ่อง “กฎหมายน่ารู ้ เรื ่อง E-cigarettes” โดย  นายจิระวัฒน์  
อยู่สะบาย รองผู้อ านวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง “เสียงจาก วัยรุ่นเรื่อง  E-cigarettes” 
โดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 
     แพทยสภาจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อน าเสนอถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกแพทยสภา ได้มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในแง่มุมต่าง ๆ ได้ชี้แจงถึงผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าในด้านสุขภาพของประชาชนและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเกิดกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชน รวมถึงควันบุหรี่ที่เรียกได้ว่าเป็นบุหรี่มือสอง ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่าง
ร้ายแรงทั้งผู้สูบและคนใกล้ชิด โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้เผยแพร่ผ่านทาง Facebook live เพจแพทยสภาและสามารถ
ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ website แพทยสภา ในหัวข้อ “ชวนหมอรู้” https://www.tmc.or.th/MemberService.php 

https://www.tmc.or.th/MemberService.php
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รับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรผู้ชว่ยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด  
(Cardiologist Assistant Training Program) ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือดจุฬาภรณ์

เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   

 ตามที ่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดจุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้น าเสนอหลักสูตรผู้ช่วย
แพทย์เพื่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(Cardiologist Assistant Training Program) ต ่อคณะอน ุกรรมการ
ฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองในหลักการ และได้ตรวจเยี่ยมสถานที่
เพื่อประเมินความพร้อมการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 พบว่า 
เน ื ้อหาของหลักสูตรดังกล่าว ม ีเน ื ้อหาการฝึกอบรม 5 หลักส ูตร  
 จึงให้ปรับแก้ไขแยกเป็น 5 หลักสูตร และน าเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ด้านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รับทราบ การขอรับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ฯ ดังกล่าวตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการ
แพทยสภาเพื่อพิจารณารับรอง คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมคร้ังที่ 2/2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติ รับรองหลักสูตร
ผู้ช่วยแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiologist Assistant Training Program) ของศูนย์
หัวใจและหลอดเลือดจุฬาภรณ์ เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

แพทยสภาจัดบรรยายพิเศษ “หมอชวนรู้” คร้ังที่ 1 
เร่ือง อุบัติเหตุจราจร แก้ไขได้อย่างไรในมมุมองทางการแพทย์  

 วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.50 - 11.00 น.   ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคาร มหิตลาธิเบศร ภายใน
บริเวณกระทรวงสาธารณสุข ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสด์ิ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ “หมอชวนรู”้คร้ัง
ที่ 1 เรื่อง อุบัติเหตุจราจร แก้ไขได้อย่างไรในมุมมองทางการแพทย์  โดย  พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา 
เป็นผู้กล่าวรายงาน และความเป็นมา ซึ่งมีวิทยากรร่วมบรรยาย ประกอบด้วย นพ.อ านวย กาจีนะ นายกสมาคมเวชศาสตร์การจราจร 
เรื่อง“เวชศาสตร์การจราจรกับบทบาทการร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร”  นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จ ัดการศูนย์ว ิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน เร่ือง “จากเหตุสูญเสียบนทางม้าลายสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุจราจรคนเดินเท้าในเมืองใหญ่อย่างไรบ้าง” นายสุรชัย 
เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกว ุฒิสภา ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ช ีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เรื่อง “สิทธิ
ของคนเดินถนนและหน้าที่ของสังคมที่ต้องปกปอ้งคนเดินถนนในระบบสังคมและการเมืองไทย” นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะที่ปรึกษาของ WHO ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ พญ.ลลนา ก้องธรนินทร์ และ พญ.ธารทิพย์ ตันชวลิต ผู้แทนจากแพทย์ 
รามาธิบดี รุ่นที่ 42 กลุ่ม Rabbit Crossing เร่ือง “อุบัติเหตุจราจรคนเดินเท้า จะแก้ไขได้อย่างไรในสายตาของแพทย์ โดยมี นพ.อนุชา 
เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช ้รถใช้ถนน และ นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช ่วย
เลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ด าเนินรายการ ผ่านทาง Facebook live เพจแพทยสภา 
     แพทยสภาจัดงานบรรยายครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ การจราจร เพื่อร่วม
แก้ปัญหาอุบัติเหตุการจราจร พร้อมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการเฝ้า
ระวังหรือแชร์ภาพเมื่อพบเห็นรถไม่หยุดให้คนเดินข้ามทางม้าลาย ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการข้ามถนนโดยเฉพาะการประเมินความ
เสี่ยงของผู้ที่ก าลังข้ามถนน ในสายตาแพทย์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมความปลอดภัยบนท้องถนนอีกทางหนึ่ง 


