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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 1/2565โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็น
ประธาน ได้มีการกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ.2565 แก่กรรมการแพทยสภาและเจ้าหน้าที่ พร้อมกับมอบช่อ
ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาที่ได้รับรางวัลและการแต่งตั้งดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา โดยในการ
ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสาคัญ ซึ่งสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้
แพทย์ขน
ึ้ ทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาต
เป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจาเดือน มกราคม 2565

คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมประจ าเดื อ นมกราคม 2565
จานวน 51 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จานวน 9 คน

คดีจริยธรรมที่เข้าสูก
่ ารพิ จารณาคดี
เดือน มกราคม 2565

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิ จ ารณาคดี เ ดื อ นมกราคม 2565 โดยเป็ น เรื ่ อ งจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน 7 เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จานวน 13 เรื่อง

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน
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สารจากนายกแพทยสภาเนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ 2565

แพทยสภา ซึ ่ ง เป็ น สภาวิ ช าชี พ ของแพทย์
ก่อตั้งมาเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2511 จนถึงปัจจุบัน
แพทยสภา ก้ าวขึ ้ นปีท ี่ 54 แพทยสภาได้ม ีก ารย้ า ย
สถานที ่ ท างานมา 3 แห่ ง ครั ้ ง แรก พ.ศ. 2511 มี
ส านักงานอยู่วังเทวะเวสม์ ชั้น 2 ตึกกองคลัง ต่อมา
พ.ศ. 2537 ย้ า ยส านั ก งานมาอยู ่ ท ี ่ ช ั ้ น 7 อาคาร 6
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จนวั น ที ่ 1
มิถุนายน 2563 ได้ย้ายส านักงานมาอยู่ที่ใหม่ ชั้น 12
อาคารสภาวิชาชีพ
ต่อมานายกแพทยสภา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" เป็นชื่ออาคารสภา
วิช าชีพ ตามหนังสือ ที่ พส. 010/12308 ลงวัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 และได้มีหนังสือตอบจากส านักพระราชวัง
ที่ พว 0202.2/ 21382 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ความว่า
“ตามหนังสือที่อ้างถึง แพทยสภา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญ พระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" เป็นชื่อ
อาคารสภาวิชาชีพ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปีพุทธศักราช 2561 ว่า “อาคารมหิตลาธิเบศร”
ได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอ
พระราชทานพระมหากรุณา”
ทั้งนี้ “อาคารมหิตลาธิเบศร” เป็นที่ทาการถาวรของ สานักงานเลขาธิการแพทยสภา ตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
ด้วยการสนับสนุนของทุกฝ่าย ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่ไปอย่างไร แต่ปณิธานขององค์กร ที่ชื่อว่าแพทยสภา ไม่เคย
เปลี่ยนไป เนื่องจากแพทยสภา มีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลประชาชน กากับและดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทย์ ด้วยกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เป็นนิสิตแพทย์จนเป็นบุคลากรวิชาชีพแพทย์ อีกทั้งแพทยสภา ยังมีหน้าที่ให้
คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในประเทศไทย
ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่นี้ ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้แพทย์/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
และครอบครัว ประสบแต่ความสุขเกษมส าราญ สมหวังตั้งใจในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ปราศจากทุกข์โศกและโรคภัย
ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา
ประกาศรับสมัครสอบเพื่ อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรประจาปี 2565

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ก าหนดให้ มี การสอบเพื ่อ หนั งสือ อนุม ัต ิและวุฒ ิบ ัต รฯ ปี ล ะหนึ่ งครั้ งภายในเดือนกรกฎาคมซึ่ ง
คณะอนุกรรมการกลางแพทย์ประจาบ้านในการประชุมครั้งที่ 1 /2565 วันที่ 3
ม.ค.2565 ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้ดาเนินการจัดทาประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
ฯ ประจาปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ทราบและใช้ระบบ e-Payment ในการดาเนินการเรื่อง
ค่าสมัครสอบ โดยให้ผู้สมัครสอบยื่นหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 1 -29 เมษายน 2565 และชาระ
ค่าสมัคร ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ท่านสามารถ Scan QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดได้ที่
หน้าเว็บไซต์แพทยสภา https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/852
Scan เพื่ อเข้าดูประกาศฯ
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์ แพทยสภา www.tmc.or.th / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/
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แพทยสภาจัดหน่วยฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 แก่สมาชิกแพทย์
โดยความร่วมมือจาก สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ
เลขาธิการแพทยสภา เข้าดาเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนแก่สมาชิกแพทย์ โดยแพทยสภาได้มีการให้มีสมาชิกลงทะเบียน
เพื่อเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 สาหรับแพทย์ ซึ่งจะต้องเตรียมบัตรประชาชน และ MD card มาด้วย ทั้งนี้ได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก โดยวันแรกมีผู้ลงทะเบียน จานวน 160 คน หน่วยของแพทยสภาจะเปิดการลงทะเบียน
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เริ่มฉีดเวลา 13.00 น และปิดหน่วยทาการเวลา 15.00 น. สาหรับการจัดลงทะเบียนฉีดวัคซีนของแพทย
สภาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ซึ่งจะจัดฉีดให้สมาชิกตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มกราคม 2565
แพทยสภาขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน รวมถึงท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้อานวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิ
ราชนครินทร์ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
รับรองศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
เป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจาปี พ.ศ. 2565

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทสภา กล่าวว่า ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
สงขลา มีหนังสือขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สาหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่สาเร็จ
การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2565 และคณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรร
แพทย์ฝึกหัดได้พิจารณาข้อมูลโรงพยาบาลสงขลา ตามเกณฑ์การพิจารณา
เป็นสถาบันการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด และมีมติ
รับรองเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว คณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 ม.ค.2565 เห็นควรให้เสนอกรรมการ
แพทยสภา โดยคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่
13 ม.ค.2565 มีมติรับรองศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
สงขลาเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดที่อนุมัติให้
รับได้ ประจาปี พ.ศ.2565 จานวน 60 คน
ประกาศแพทยสภา ที่ 1/2565
เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่ อแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและ วุฒิบัตร
เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2552 หมวด 5
ข้อ 16 (2) แพทยสภาจึงออกประกาศแพทยสภา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบหนังสืออนุมัติ
และวุฒิบัตรฯ สาขาต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดแจ้งในเว็บไซต์แพทยสภา https://tmc.or.th/
index.php/News/Announcement/853 หรือ Scan QR code เพื่ออ่านรายละเอียด
Scan เพื่ ออ่านรายละเอียด

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์ แพทยสภา www.tmc.or.th / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/
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เลขาธิการแพทยสภายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพื่ อส่งข้อมูลแพทย์ที่ถูกหลอกลวง และหาช่องทางประสานแก้ไขปัญหาร่วมกันบน Cyber

วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ กองบัญชาการ ตารวจ
สื บ สวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พล.อ.ต.นพ.อิ ท ธพร คณะเจริ ญ เลขาธิ ก าร
แพทยสภา ได้เข้ายื่นหนังสือและหารือข้อมูลกับ
พลตารวจโทกรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตารวจ
สื บ สวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อส่งข้อมูล แพทย์ที่ถูกหลอกลวง และหาช่องทางประสานแก้ไขปัญหาร่วมกันบน Cyber ให้เกิดการบูรณาการ เพื่อดาเนินการกับ
มิจฉาชีพ และตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลและที่มา
เลขาธิการแพทยสภาเข้าพบอธิบดีดีเอสไอ เพื่ อยื่นหนังสือให้ช่วยตรวจสอบกรณี แก๊ง Call center

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พล.อ.ต.
นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ แพทยสภาเข้าพบ นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เต
มหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อยื่นหนังสือให้ช่วยตรวจสอบ
กรณีมีกลุ่ม Call center อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI หลอกให้แพทย์โอนเงิน จาก
การโทรศั พ ท์ เข้า มาหลอกลวงแพทย์ ขอเอกสารส าคั ญและโอนเงิ นให้ ตาม
ปรากฎในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจานวนมาก ซึ่งสมาชิกแพทย์ได้ส่งหนังสือ
พร้อมหลักฐานมายัง แพทยสภา เพื่อขอความช่วยเหลือในฐานะองค์กรที่มี

หน้าที่ดูแลสมาชิกแพทย์ แพทยสภาจึงได้ทาการรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานพฤติกรรม ของกลุ่ม Call center และขอความ
อนุเคราะห์ความช่วยเหลือ จาก ดีเอสไอ เพื่อประสานคดี นาผู้เสียหายเข้าไป ให้ข้อมูล เพื่อป้องกัน และติดตาม โดยเฉพาะทาง
เส้นทางธนาคารที่สมาคมธนาคารไทยมีมาตรการคุ้มครอง
แพทยสภาลงดูพื้นที่เกิดเหตุ กรณีอุบัติเหตุจราจร พร้อมบูรณาการร่วมกับรองผูบ
้ ัญชาการตารวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรีเผ่าสวัสดิ์ นายก
แพทยสภา พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา พร้อมผู้บริหารของโรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วม
แสดงความอาลัยต่อ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (คุณหมอกระต่าย) ณ ที่เกิดเหตุ
และในเวลาต่ อ มา โรงพยาบาลสถาบั น โรคไตภู ม ิ ร าชนคริ น ทร์ และ แพทยสภา ร่ ว มกั บ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม ตารวจนครบาล เจ้าของพื้นที่ ลงดูพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน ที่เหมาะสมรวมถึง
เตรียมขยายผลไปยังทางม้าลาย หน้าโรงพยาบาลทุกแห่ง ด้วยข้อเสนอจากแพทยสภา ว่าผู้ป่วย ที่ต้องใช้พื้นที่สัญจรหน้าโรงพยาบาล
ในการข้ามถนน จะลาบากกว่า ประชาชนทั่วไป ช้ากว่า อายุมากกว่า และอาจเกิดอันตรายได้ง่ายกว่า ขอให้พิจารณาทางวิศวกรรม
จราจร ออกแบบให้ ช่วยเหลือประชาชนจานวนมากที่มีการข้ามถนนเหล่านี้ด้วย
โดย พล.ต.อ.ดารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและคณะ กรุณามาดูพื้นที่ด้วยตนเอง และให้ความเห็น
น่าสนใจหลายอย่าง รวมถึงการเตรียมข้อมูลนาเสนอว่า ควรจะมีทางข้ามแบบอัจฉริยะ ที่เชื่อมโยงกับไฟแดง หลัก และสามารถคานวณ
ความ คับคั่ง ของจราจรและ จานวนผู้รอข้ามถนน โดยสอดคล้องกัน ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด ซึ่งเป็นแนวคิดมิติใหม่
อาจจะนาร่องมาใช้ที่นี่ และขยายไปหน้าโรงพยาบาลอื่น ที่จาเป็น โดยอยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ทั้งนี้จุดเกิดเหตุดังกล่าว มีประวัติผู้คนได้รับอุบัติเหตุเป็น 10 ราย และมีอาจารย์ผู้ใหญ่ของจุฬา ถูกชนรุนแรง
สาหัส มาแล้ว แพทยสภาขอแสดงความเสียใจและขอส่งกาลังใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสีย มา ณ โอกาสนี้
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์ แพทยสภา www.tmc.or.th / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/
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