
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวง
สาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครัง้ที ่6/2565 โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศร ีเผ่าสวัสด์ิ นายก
แพทยสภา เปน็ประธานการประชุม โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ ซึง่สามารถเผยแพรไ่ด้ดังน้ี 
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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

    คดีจรยิธรรมทีเ่ขา้สู่การพิจารณาคดี 
    เดือน พฤษภาคม 2565 

 

มติท่ีประชุมได้พิจารณาคดีจรยิธรรมท่ีเข้าสู่การ
พิจารณาคดี เดือนมิถุนายน 2565 โดยเป็นเรื่องจาก
อนุกรรมการจรยิธรรมฯ จ านวน  10  เร ือ่ง และเรือ่งจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 10 เรือ่ง 

     แพทยข้ึ์นทะเบียนเพ่ือรบัใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 

 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รบัสมาชกิแพทยสภา และข้ึนทะเบียนเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
จ านวน  39 คน และแพทย์ท่ีถึงแก่กรรม จ านวน 5  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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รายนามคณะกรรมการบรหิารราชวทิยาลัยอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย วาระ 2565 - 2567 

 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารศัมี กรรมการแพทยสภา แจง้ในท่ีประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครัง้ท่ี 6/2565 วันท่ี 9 
มิถุนายน 2565 ว่าได้รบัหนังสือจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แจง้รายนามคณะกรรมการบรหิารราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ชุดใหม่) วาระ พ.ศ.2565 - 2567 แทนคณะกรรมการชุดเดิม โดยท่ีประชุมมีมติรบัทราบรายนาม
ตามท่ีเสนอ  

ประกาศแพทยสภาที ่46/2565 เรือ่ง แนวทางการท ารายงานการผ่าศพทางนิติเวช 

 ตามท่ีแพทยสภาได้ออกประกาศแพทยสภา ท่ี 46/2565 เรื่อง  
แนวทางการท ารายงานการผ่าศพทางนิติเวช เพ่ือให้การท ารายงานการผ่าศพทาง
นิติเวชเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชพีเวชกรรมได้ อาศัยอ านาจตามมาตรา 21 (1) ประกอบมาตรา 7 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 150 มาตรา 151 มาตรา 152 และมาตรา 154  
แพทยสภาจงึขอออกประกาศแพทยสภา เรือ่ง แนวทางการท ารายงานการผ่าศพ
ทางนิติเวช ประกาศ ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ลงนาม
โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศร ีเผ่าสวัสด์ิ นายกแพทยสภา 
ซึ่งได้ประกาศในเว็บไซต์แพทยสภา โดยสามารถอ่าน
รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://tmc.or.th/index.php/
News/Announcement/900 หรอืสแกน QR Code  

Scan เพ่ืออ่านรายละเอียด 
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รบัรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปกติ หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564  
วทิยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกล้า 

 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารศัมี กล่าวว่าแพทยสภาได้รบั
หนังสือจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แจ้งว่าได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ.2564 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รบัอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้ง ท่ี  570 เ ม่ือวันท่ี  21 
กรกฎาคม 2564  แพทยสภาจึง ไ ด้จัด ส่ง ใ ห้ก ลุ่มสถา บัน 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจประเมิน โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ด าเนินการ
ประเมินหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือรบัรองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ตามมาตรฐานสากล TMC.WFME.BME 
Standard (2021) เสรจ็ส้ินแล้ว จงึได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ซึง่คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม
ครัง้ท่ี 6/2565 วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 ได้มีมติ เห็นชอบรบัรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ หลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ.2564 วิทยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกล้า (รบัรองมาตรฐานถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571) เห็นชอบการรบัรอง
สถาบัน ผ่านการประเมิน (รบัรองมาตรฐานถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571) รบัรองศักยภาพในการรบันิสิต ณ ปัจจุบัน จ านวน 120 
คน โดยมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก และรบัรองมติคณะกรรมการในการประชุมครัง้น้ีเพ่ือให้
สามารถด าเนินการในเรือ่งอ่ืน ๆ ต่อเน่ืองได้ 

การด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ า พ.ศ.2565 

 ตาม ท่ีแพทยสภาไ ด้ มีประกาศแพทยสภา ท่ี 
36/2565 เรือ่ง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ พ.ศ.2565 (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตาม
โครงการเพ่ิมพูนทักษะ ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2565 ลงนามโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสด์ิ 
นายกแพทยสภา โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 
(3) (ฎ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 
และข้อ 6 แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธี
พิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.2551 โดยคณะกรรมการแพทยสภาได้
ก าหนดหลักเกณฑ์โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ. 
2 5 6 5  แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ พ ท ย ส ภ า  

เร ือ่ง การด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ า พ.ศ.2565  ซึ่งมีรายละเอียดเอกสาร ประกอบด้วย 1.ข้อบังคับ 
แพทยสภา, 2.ประกาศฯ 36/2565, 3.1 คู่มือการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ า พ.ศ.2565, 3.2 คู่มือการท างาน
ส าหรบัอาจารย์-แพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ า พ.ศ.2565 (ฉบับใหม่), 4.สรุปจ านวนโรงพยาบาลท่ีได้รบัการรบัรองเป็นสถาบันฯ  
พ.ศ.2565, 5.ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.2565,  
6.จดหมายแจง้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 7.จดหมายแจ้งรพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, 8.จดหมาย
แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, 9.จดหมายแจ้งหน่วยงานสังกัดอ่ืน, 10.จดหมายแจ้งรพ.สังกัด
ห น่วยง าน อ่ืน ,  1 1 . Assessment for แพท ย์ เ พ่ิ ม พูน ทักษะ ,  1 1 . 1 . VDO workplace based  
assessment, 11.2.การประเมินการปฏิบัติงาน, 12.ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการประเมิน และ 13.ส่ือ
หัตถการ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี https://tmc.or.th/index.php/
News/Announcement/903 หรอืสแกน QR Code Scan เพ่ืออ่านรายละเอียด 
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แพทยสภา รว่มกับ มูลนิธธิรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข  
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรบัผู้บรหิารระดับสูง รุน่ท่ี 9 (ปธพ.9)  

จดั “โครงการหน่วยแพทยอ์าสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ครัง้ท่ี 5 ประจ าปี 2565”  
ณ จงัหวดัราชบุร ี

 เ ม่ือวันที่  24 - 26 มิถุนายน 2565 ณ 
จงัหวัดราชบุร ีแพทยสภา รว่มกับ มูลนิธธิรรมาภิบาล
ทางการแพทย์  สถาบันพระปกเกล้า กระทรวง
สาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรบัผู้บรหิารระดับสูง 
รุน่ที่ 9 (ปธพ.9) จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสา
เฉพาะทางรว่มใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่  5 ประจ าปี  2565”  โดยมี  
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธ ิ
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง 
สมศร ีเผ่าสวัสด์ิ นายกแพทยสภา นายรณภพ เหลือง
ไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดราชบุร ีศ.วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธกิารสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษา ปธพ. 9 
ร่วมเปิดงานโดยมีคลินิกเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ 

จ านวน 30 คลินิก ตรวจรกัษาประชาชนในจังหวัดราชบุรแีละจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้าน พลอากาศตร ีนพ.อิทธพร  
คณะเจรญิ เลขาธกิารแพทยสภาและ เลขาธกิารมูลนิธธิรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า “มูลนิธฯิ มีการด าเนินโครงการหน่วยแพทย์
อาสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเน่ืองมาตลอด 9 ปี ซึง่นับเป็นโครงการที่ประสบความส าเรจ็อย่างสูง สามารถให้บรกิาร
ผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 60,000 ราย และส าหรบัปี 2565 น้ีนับเป็นการออกหน่วยแพทย์อาสาครัง้ที่ 5 ในรชักาลปัจจุบัน และเป็นครัง้ที่ 10 
ของนักศึกษา ปธพ. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รบัการบรกิารทางด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชีย่วชาญเฉพาะทางของ
แพทยสภาและบุคลากรทางสาธารณสุข โดยออกหน่วยแพทย์อาสาใหญ่พรอ้มกันทั้ง 30 คลินิก ประกอบด้วย  

     1. คลินิกหัวใจและหลอดเลือด 2. คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร  
3. คลินิกมะเรง็เต้านม 4. คลินิกกระดูกและข้อ 5. คลินิกคัดกรองไวรสัตับ
อักเสบบีและสุขภาพตับ 6. คลินิกจักษุ  7. คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง  
8. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และทางเดินปัสสาวะ 9. คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป+
คัดกรองสารเคมีในเลือด (เกษตรกร)  
10 .คลิ นิกเ ด็ก 11 .ค ลินิกหู คอ จมูก  
12.คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  13.คลินิก
ผิวหนัง 14.คลินิกทันตกรรม 15.คลินิก
แพทย์แผนไทย 16.คลินิกแพทย์ฝังเข็ม 
17.คลินิกคัดกรองสุขภาพจิต 18.คลินิก

คัดกรองโรคปอด 19. คลินิกคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก  20.คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไปพระสงฆ์  
21.คลินิกฝึกอบรมการชว่ยฟ้ืนคืนชพีข้ันพื้นฐาน 22.คลินิกรบับรจิาคโลหิต 23.คลินิกวัคซนีไข้หวัดใหญ่ 
24.คลินิกสัตวแพทย์ 25.คลินิกกฎหมาย 26.คลินิกผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อล้างไต 27.คลินิกวัคซีน 
โมเดอรน์า 28.คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง 29.คลินิกรถเข็นพระราชทาน 30.คลินิกพื้นที่
ห่างไกล โดยวันที่ 25 มิถุนายน 2565 คณะแพทย์อาสา และจติอาสา ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทาง
ตรวจสุขภาพรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี จ านวนกว่า 682 รูป ณ อาคารผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลราชบุร ีพรอ้มถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี และในวันที่  
26 มิถุนายน 2565 ได้จัดพิธีมอบรถเข็นผู้พิการจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ใน 
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ส าหรบัโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
ครัง้ต่อไปคือครัง้ที่ 6 ประจ าปี 2566 จะมีการตรวจรกัษา ให้แก่ประชาชนในจังหวัดจนัทบุร ีและ
ใกล้เคียง ต่อไป 
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