
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวง
สาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครัง้ที่ 7/2565 โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศร ีเผ่าสวัสด์ิ  
นายกแพทยสภา เปน็ประธานการประชุมพิจารณาวาระส าคัญ ซึง่สามารถเผยแพรไ่ด้ดังน้ี 
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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

    คดีจรยิธรรมทีเ่ขา้สู่การพิจารณาคดี 
    เดือน กรกฎาคม 2565 

 

มติท่ีประชุมได้พิจารณาคดีจรยิธรรมท่ีเข้าสู่การ
พิจารณาคดี เดือนกรกฎาคม 2565 โดยเป็นเรือ่งจาก
อนุกรรมการจรยิธรรมฯ จ านวน  11  เร ือ่ง และเรือ่งจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 9 เรือ่ง 

     แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพือ่รบัใบอนญุาต 
เปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับ
สมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 จ านวน  
166 คน และรวบรวมข้อมูลแพทย์ที่ถึงแก่กรรม ณ ปัจจุบัน 
จ านวน 826  คน 

ฝ่ายยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 02-590-1887 , 099-498-4509 E-mail: tmc@tmc.or.th 
ฝ่ายทะเบียน 02-590-1884 , 092-493-6242 , 065-449-6795 E-mail: rg@tmc.or.th 
ฝ่ายเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ ์02-590-1886 , 089-530-1112 E-mail: pr@tmc.or.th 
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ชอ่งทางการติดต่อ แพทยสภา 
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 02-590-1883, 02-590-1880 , 086-081-1208  
E-mail: edu@tmc.or.th 
ฝ่ายจรยิธรรมและกฎหมาย 02-589-7700, 02-589-8800, 02-590-1881  
081-849-9560  
E-mail: ethics@tmc.or.th 
ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 02-590-1888 , 065-049-0990 
E-mail: am@tmc.or.th 

Scan  
เพ่ือเข้าเว็บแพทยสภา 

Scan  
เพ่ือเข้าเพจแพทยสภา 
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ประกาศแพทยสภาที่ 53 /2565 เร ือ่ง ไม่ใชกั้ญชาในทางที่ผิด 
 จากบันทึกข้อตกลงความรว่มมีอระหว่าง 8 หน่วยงานของรฐัในวันท่ี  
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรูเ้ก่ียวกับการใชกั้ญชา กัญชงใน
การดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง และไม่ใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสมหรอือันตราย พบว่า
หลังจากวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา มีผู้ใช้กัญชาหลายรายเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน/ประสาทหลอน ท ารา้ยตนเองและผู้อ่ืน ไปเพ่ิมภาระงานของแพทย์ท่ีห้อง
ฉุกเฉินโดยไม่จ าเป็น และกัญชามีผลกระทบด้านลบต่อการเจรญิเติบโตของสมอง
และพัฒนาการของเด็กในระยะยาวด้วย อีกท้ังกัญชาไม่สามารถรกัษาโรคให้
หายขาดได้ ใชเ้พียงบรรเทาอาการชั่วคราวของโรคตามข้อบ่งใช้เท่าน้ันแพทยสภา 
จงึมีค าแนะน าการใชแ้ละไม่ใชกั้ญชาให้ประชาชน ดังน้ี 

 - ใช้ เฉพาะสารสกัดกัญชาท่ีทราบปรมิาณแน่นอนของสาร CBD  และ 
THC ในการรกัษาโรคตามข้อบ่งใชจ้ากแพทย์ท่ีผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์ 
 - ไม่ใช้ กัญชาในล าดับแรก (first-line therapy ในการรกัษาโรค จะใช้
เม่ือใชย้ามาตรฐานขนานอ่ืนแล้วไม่สามารถรกัษาและควบคุมอาการ/ภาวะของโรค
ได้ 
 - ไม่ใช ้กัญชาในหญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 
25 ปี เพราะมีผลต่อการพัฒนาการของสมอง 
 - ไม่ ผสมกัญชา/กัญชงลงในอาหารหรอืขนมส าหรบัให้ประชาชนรบัประทาน 

 - ไม่ใช ้กัญชา/กัญชงเพ่ือนันทนาการโดยเด็ดขาด 
 - ไม่ใช ้ชอ่ดอกของกัญชา เพราะมีส่วนผสมของสารเสพติด ซึง่จะท าให้สุขภาพทรุดโทรมได้มาก 
 - ไม่ใช ้กัญชา/กัญชงโดยเด็ดขาดในประชาชนท่ัวไปท่ีไม่ได้มีโรคตามข้อบ่งใช้ 
 แพทยสภาและสภาวิชาชพีต่าง ๆ ในอาคารมหิตลาธเิบศร เห็นชอบรว่มกันในการประกาศให้อาคารน้ี 
เป็นพ้ืนท่ีปราศจากกัญชา/กัญชง บุหรี ่บุหรีไ่ฟฟ้า และยาเสพติดท้ังมวล เพ่ือให้ความปลอดภัยและการมี
สุขภาพดีของทุกท่าน ท่านสามารถหารายละเอียดของข้อมูลเก่ียวกับการใชกั้ญชาทางการแพทย์ และค าแนะน า
ต่าง ๆ เก่ียวกับกัญชา/กัญชงของราชวิทยาลัยฯ สมาคมและองค์กรต่าง ๆท่ีแพทยสภาให้การรบัรองความ
ถูกต้องของข้อมูลได้ท่ี website แพทยสภาในเรือ่ง กัญชาทางการแพทย์ 
 ประกาศ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ลงนามโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศร ีเผ่าสวัสด์ิ นายกแพทยสภา 

Scan เพื่อ Download ประกาศฯ 

การเปิดแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชพีเวชกรรม ด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่ 
 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม ครัง้ที่ 7/2565 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มีมติรบัทราบ ตามที่ ศ.เกียรติคุณ  
นพ.อมร ลีลารศัมี แจ้งถึงคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรม
แพทย์ประจ า บ้ าน  ในการประ ชุมครั้งที่  6 /2565  วั นที ่ 
6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ได้รบัแจ้งการเปิดแหล่งฝึกอบรมเพ่ือ
ประกาศนียบัตรในวิชาชพีเวชกรรมจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย ด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดใน
ผู้ใหญ่ (หลักสูตร 1 ปี) ของคณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่ปีการฝึกอบรม 2565 เป็นต้นไป และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการในการประชุมครัง้ที่ 6/2565 
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 รบัทราบการเปิดแหล่งฝึกอบรม
เพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชพีเวชกรรมดังกล่าว  
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รายนามคณะผู้บรหิารวทิยาลัยแพทยฉ์กุเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2565 - 2567 

  
 1. รศ.พญ.ทิพา   ชาคร   ประธานวิทยาลัย 
 2. ผศ.นพ.บรบูิรณ์  เชนธนากิจ  รองประธานวิทยาลัย 
 3. รศ.นพ.ครองวงศ์  มุสิกถาวร  รองประธานวิทยาลัย 
 4. น.ท.(หญิง) พญ.เกษศิรรินทร ์ พุฒิโชติ   เหรญัญิก 
 5. นพ.ประกิจ   สาระเทพ  กรรมการ 
 6. พญ.ธมัพรรษ   ปิยสุวรรณกุล  กรรมการ 
 7. นพ.อุดมศักด์ิ   ต้ังชยัสุรยิา  กรรมการ 
 8. นพ.ปรวิัฒน์   ภู่เงิน   กรรมการ 
 9. นพ.นภัสถ์   รตันวงศา  กรรมการ 
 10. พ.ท.(หญิง) พญ.ปิยธดิา กัลยาณมิตร  กรรมการ 
 11. นพ.รฐัระวี   พัฒนรตันโมฬี  กรรมการ 
 12. นพ.เกียรติชยั  ดาวรตันชยั  กรรมการ 
 13. ผศ.นพ.สรวิศ   สวัสด์ิมงคลกุล  เลขาธกิาร 
 14. พญ.ศรสีกุล   ทิพย์กมล  รองเลขาธกิาร 
 15. นพ.เกรยีงศักด์ิ  ปินตาธรรม  รองเลขาธกิาร 

 ตามที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาได้รบัหนังสือจากวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย แจ้งรายนามคณะผู้บรหิารวิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (ชุดใหม่) วาระ พ.ศ.2565 – 2567 จ านวน 15 คน 
และที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครัง้ที่ 7/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 
2565 มีมติรบัทราบ มีรายละเอียดดังน้ี  

แพทยสภารบัรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชพีเวชกรรม ด้านการผ่าตัดไส้ต่ิงในโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ พ.ศ.2565 

 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรหัตการและการ
รกัษาส าหรบัแพทย์ทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ในการ
ประชุมครั้ง 2/2565 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 ได้
พิจารณา (รา่ง) หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตร
ในวิชาชพีเวชกรรม (หลักสูตรไม่เกิน 1 ปี) ด้านการผ่าตัดไส้
ต่ิงในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเชียงรายประชา 
นุเคราะห์ พ.ศ.2565 และมีมติเห็นชอบ (รา่ง) หลักสูตร
ดังกล่าว และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่  6/2565 วันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
รับทราบการขอรับรองหลัก สูตรการฝึ กอบรมเ พ่ือ 
 ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดไส้ต่ิงในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

พ.ศ.2565 และให้เสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือรบัรองน้ัน คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม ครัง้ที่ 7/2565 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มีมติรบัรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชพีเวชกรรม ด้านการผ่าตัดไส้ต่ิง 
ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ พ.ศ.2565 
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แพทยสภาอนุมัติปรบัสถานภาพเปน็สถาบันหลักการฝกึอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน  
สาขาอายุรศาสตร ์โรงพยาบาลพระปกเกลา้  

     คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม ครัง้ที ่
7/2565 วันที ่12 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมัติปรบั
สถานภาพเป็นสถาบันหลักการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตร ์ของโรงพยาบาล
พระปกเกล้า โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารศัมี 
กล่าวว่าตามที่คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านในการประชุมครั้งที่ 6/2565 
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ได้พิจารณาการขอ 

อนุมัติปรบัสถานภาพเป็นสถาบันหลักการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตร ์ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า 
ตามที่แพทยสภาอนุมัติให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตรใ์นโครงการรว่มโรงพยาบาล
พระปกเกล้า/คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสัดส่วน 1.5 : 1.5 โดยได้รบัอนุมัติให้รบัแพทย์ประจ าบ้าน
ต้ังแต่ปกีารฝึกอบรม 2522 จ านวน 4 ต าแหน่งน้ัน ซึง่ในปจัจุบันโรงพยาบาลพระปกเกล้าสามารถด าเนินการฝึกอบรมได้
อย่างมีประสิทธผิล รวมทั้งได้ผ่านการรบัรองมาตรฐานและคุณภาพแผนงานฝึกอบรม (มคว.3) จากแพทยสภาแล้ว ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขออนุมัติให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าปรบัสถานภาพเป็นสถาบันหลักในการ
ฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตร ์โดยเริม่ต้ังแต่ปีการฝึกอบรม 2566 เป็นต้นไป และคณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองวิชาการ ในการประชุมครัง้ที่ 6/2565 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 รบัทราบการขออนุมัติปรบัสถานภาพเป็น
สถาบันหลักการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตร ์ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า และให้เสนอคณะกรรมการ
แพทยสภาเพ่ืออนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 - ศักยภาพทัง้หมดปลีะระดับละ ไม่เกิน 16 ต าแหน่ง (ในระยะเริม่ต้นให้ใชศั้กยภาพ 10 ต าแหน่ง)  
 - รบัแพทย์ประจ าบ้านปลีะระดับละไม่เกิน 8 ต าแหน่ง  
 - รบัแพทย์ใชท้นุและแพทย์พ่ีเลี้ยงปลีะระดับละไม่เกิน 2 ต าแหน่ง  
 ทั้งน้ี จะไม่รบัแพทย์ประจ าบ้านที่เป็นโครงการรว่มระหว่างโรงพยาบาลพระปกเกล้าและคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปกีารฝึกอบรม 2566 เปน็ต้นไป  

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชีย่วชาญการด าเนินคดีทางการแพทย ์รุน่ที ่1 (ปอพ.1) 

    พลอากาศตรนีายแพทย์อิทธพร คณะเจรญิ กล่าวว่า 
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการด าเนินคดี
ทางการแพทย์ รุน่ที่ 1 (ปอพ.1) ได้เปิดหลักสูตรในวันที ่
26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยจดั
ขึ้นที่ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 The Emerald Hotel ซึ่ง

รายชือ่ผู้เข้ารบัการอบรมน้ันจะมีอัยการทัง้หมด 40 ทา่น และแพทย์อีกจ านวน 20  ท่าน โดยท่านอัยการสูงสุดได้พิจารณา
อนุมัติแล้ว   


