
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 

อาคารมหิตลาธิเบศร  กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการแพทย

สภา ครั้งท่ี 5/2565 โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็น

ประธานการประชุม โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ ซึ่งสามารถ

เผยแพร่ได้ดังนี ้

     ข่าวแพทยสภา ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565         TMC news monthly#36 

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

    คดจีรยิธรรมทีเ่ขา้สูก่ารพิจารณาคด ี
    เดอืน พฤษภาคม 2565 

 

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิจารณาคดี เดือนพฤษภาคม 2565 โดยเป็นเรื ่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน  73  เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 7 เรื่อง 

     แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
จ านวน  2,498 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 6  คน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-590-1888 , 065-049-0990E-mail: am@tmc.or.th 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 02-590-1887 , 099-498-4509E-mail: tmc@tmc.or.th 
ฝ่ายทะเบียน 02-590-1884 , 092-493-6242 , 065-449-6795E-mail: rg@tmc.or.th 
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์02-590-1886 , 089-530-1112E-mail: pr@tmc.or.th 
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ช่องทางการติดต่อ แพทยสภา 

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 02-590-1883, 02-590-1880 , 086-081-1208  
E-mail: edu@tmc.or.th 
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 02-589-7700, 02-589-8800, 02-590-1881  
081-849-9560  
E-mail: ethics@tmc.or.th 
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รายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2565 - 2568 

ประกาศ 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
พุทธศักราช 2565-2568 

 เพื่อให้การด าเนินงานของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2565-2568  
ดังมีรายนามและต าแหน่งต่อไปนี ้
1.ศ.เกียรตคิุณ นพ.ประพุทธ ศิริปณุย์   ที่ปรึกษา 
2.ศ.เกียรตคิุณ พญ.ชนิกา ตูจ้ินดา  ที่ปรึกษา 
3.รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร   ที่ปรึกษา 
4.ศ.พญ.อุษา ทิสยากร    ที่ปรึกษา 
5.ศ.เกียรตคิุณ นพ.พิภพ จริภิญโญ   ที่ปรึกษา 
6.พญ.วันดี นิงสานนท์          ที่ปรึกษา/ผู้อ านวยการส านักงาน 
7.ศ.เกียรตคิุณ นพ.สมศักดิ์ โล่หเ์ลขา       ประธานราชวิทยาลัยฯ 
8.ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ           รองประธานคนที่ 1/บรรณาธิการวารสาร 
9. ศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ   รองประธานคนที่ 2/ฝ่ายวิจัย/ศูนย์ข้อมูล 
10.ศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ    เลขาธิการ 
11.รศ.พญ.ชลีรตัน์ ดิเรกวัฒนชัย   เหรัญญิก 
12.รศ.พล.ต.หญิง พญ.ฤดีวไิล สามโกเศศ       ประธานฝา่ยวิชาการ 
 13.ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล  ประธานฝา่ยฝึกอบรมและสอบ 
14.ศ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/วิชาการ 
15.ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์  ฝ่ายกุมารเวชปฏิบตั ิ
16.ศ.คลินิก ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธ์ุ ผู้ช่วยฝ่ายวิจยั 
17.รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช   ฝ่ายปฏคิมและสมาชิกสัมพันธ ์
18.รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ฝ่ายกิจกรรมสังคม 
19.พล.ต. ผศ.นพ.ดุสิต สถาวร ฝ่ายจริยธรรม 
 
 
 
 

20.นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร  ฝ่ายประชาสมัพันธ์/มลัติมเีดีย 
21.พ.อ. ศ.นพ.วีระชัย วัฒนวีรเดช  ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง 
22.รศ.นพ.สุรชัย ลิขสิทธ์วัฒนกุล ฝ่ายวิชาการ 
23.ผศ. (พิเศษ) พญ.สมใจ กาญจนพงศ์กุล  นายทะเบียน 
24.รศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู   ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
      

 ประกาศ ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ลงนามโดย ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
 ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

แพทยสภารับรอง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
เป็นสถาบันฝึกปฏบิัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด 

 ศ.เก ียรติคุณ นพ.อมร ลีลาร ัศมี ได้เสนอในที ่ประชุมคณะกรรมการ 
แพทยสภา ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ว่า ตามที่โรงพยาบาลราช
พิพัฒน์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับผู้มีสัญชาติไทยที่ส าเร็จการศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์จากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะ
แพทย์ฝึกหัด ใน พ.ศ. 2565 เพื่อให้มีโอกาสสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) และ
คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝ ึกห ัดได้พ ิจารณาข้อมูล 
 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ฯ ตามเกณฑ์การพิจารณาเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด มีมติรับรองเป็นสถาบันฝึก

ปฏิบัติงานดังกล่าว และอนุมัติจ านวนแพทย์ฝึกหัดที่รับได้ใน พ.ศ. 2565 จ านวน 11 คน ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิซาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 4 /2565 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะกรรมการแพทยสภา รับรองโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ฯ 
เป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดนั้น คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 12 
พฤษภาคม 2565 จึงมีมติรับรองโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาใน
ฐานะแพทย์ฝึกหัด และรับรองจ านวนแพทย์ฝึกหัดท่ีอนุมัติให้รับได้ประจ า พ.ศ. 2565 จ านวน 11 ต าแหน่ง 
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ค่ายจริยธรรมสัญจร คร้ังที่ 19 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 2565 
"The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลปแ์ห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย" 

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. รศ.พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธ ิ ว าสราชนคร ินทร ์  เป ็ นประธานในการ เป ิ ดค ่ ายจร ิยธรรมส ัญจร  คร ั ้ งท ี ่  19  ณ ห ้ องประช ุม ใหญ ่  โ รงแรม  บ ี  พี   
สม ิหลาบ ีช จ ังหว ัดสงขลา โดยม ี  รศ.ดร.รสส ุคนธ ์  แสงมณี อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนราธ ิวาสราชนคร ินทร ์  กล ่าวต ้อนร ับ  
รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต/นักศึกษาแพทย์ แพทยสภาและคณะอนุกรรมการฯทุกท่าน 
การจัดค่ายจริยธรรมสัญจรในครั้ง ที่ 19 นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ เป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิด "The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism: ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลาย" 
     เนื่องจากความรู้ทางการแพทย์บางอย่างอาจใช้ได้กับบุคคลกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้ได้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากความแตกต่างทางด้ าน
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมฯลฯ ค่ายจริยธรรมสัญจร คร้ังที่ 19 ประจ าปี 2565 มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นิสิตนักศึกษาแพทย์ จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศจ านวน 23 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การท างานระบบสุขภาพ เพื่อท าให้ผู้เข้า ร่วม
กิจกรรมได้เรียนรู้ให้ได้ตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แนวความคิดเก่ียวกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างของวิถี
ชีวิตแบบพหุสังคมที่มีความหลากหลายในสังคมไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวความคิดแบบองค์รวมให้เข้ากับวิถี ชีวิต
แบบพหุสังคมที่มีความหลากหลายในสังคมไทย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ซึ่งกันและกันประการ
สุดท้ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสถาบัน โดยเจ้าภาพจัดงานค่ายจริยธรรมครั้งที่ 20 คือ คณะแพทยศาส ตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี 2565  
 ตามที่แพทยสภาเป็นแกนกลางในการจัดท าโครงการแพทย์

เพิ่มพูนทักษะ เพื่อสนับสนุนให้แพทย์จบใหม่มี ทักษะและประสบการณ์เพิ่มขึ้น
ในการบริบาลผู้ป่วยและประชาชนตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ภายใต้ความสามารถและข้อจ ากัดตามภาวะวิส ัย และพฤติการณ์ที ่มีอยู ่ใน
สถานการณ์นั้น ๆ  โดยส่งเสริมการกระจายแพทย์ในส่วนภูมิภาคและเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของผู้ให้บริการทางการแพทย์และสถานบริการทางการแพทย์ ซึ่ง
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการนี้นาน 1 ปี แพทย์ที่ผ่านการประเมินตาม

โครงการจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูน
ทักษะและได้คะแนน CME ด้วย 
ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดในเว็บไซต์แพทยสภา 
ประกอบด้วย   
1.ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ ่มพูนทักษะ 
พ.ศ.2551 

 

2.ประกาศแพทยสภาที่ 36/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์
เพิ ่มพูนทักษะ พ.ศ.2565 (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตาม
โครงการเพิ่มพูนทักษะ) 

3.• คู่มือการด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ าปี 2565 (1 
มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566) • คู่มือการท างานโครงการ
แพทย์เพิ ่มพูนทักษะ ส าหรับอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม - แพทย์
เพิ่มพูนทักษะประจ าปี 2565 

4.สรุปจ านวนโรงพยาบาลที ่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ และจ านวนแพทย์ที่อนุมัติ ปี 2565 ของหน่วยงาน
ทุกสังกัดที่ได้รับจัดสรรแพทย์ 

5.(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์ที่เข้าโครงการ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 
2566) 

Scan เพ่ือดูรายละเอียด 



จริยธรรมของแพทยสภา” รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาเรื่อง “ตัวอย่างคดี ท่ีน่าสนใจ เช่น โฆษณา แขวน
ป้าย digital footprint” นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และ นพ.ธนกฤต จินตวร ผู้ช่วยเลขาธิการ
แพทยสภา เรื่อง “การให้รับ consult ทาง telemedicineและ digital transformation” โดยมี นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วย
เลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ด าเนินรายการ ซึ่งเป็นการบรรยายผ่านทาง Facebook live เพจ All new intern 2565 เพื่อแพทย์
จบใหม่ จะได้น าความรู้และแนวทางทั้งด้านเวชปฏิบัติด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปปฏิบัติในระหว่างเพิ่มพูน
ทักษะต่อไปได้ในอนาคต 

          ฝ่ายเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ แพทยสภา  www.tmc.or.th  / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/  4 
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แพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ประจ าปี 2565  
 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 
13.00-15.20 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 
อาคารมหิตลาธิเบศร แพทยสภาจัดการบรรยาย
โครงการ แพทยสภาต ้อนร ับสมาช ิกใหม่  
ประจ าปี 2565 โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี 
เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดการ
บรรยาย ซึ่งมีวิทยากรประกอบด้วย ศ.ดร.นพ.
ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 
บรรยาย”บทบาทของแพทย์เพิ ่มพูนทักษะ ต่อ
การพัฒนาประเทศ” พล.อ.ต.นพ.อ ิทธพร  
คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา แนะน า “รู้จัก 
แพทยสภา” ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี 
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน
การเพิ ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ ่มพูนทักษะ บรรยายเรื่อง “รู้จัก อนุกรรรม
การเพิ่มพูนทักษะ และสิ่งที่ต้องทราบ” ผศ.นพ.
ต ่อพล ว ัฒนา ผ ู ้ช ่วยเลขาธ ิการแพทยสภา 
 เร ื ่อง “Practical point กฎหมายที ่  intern 
ต้องทราบ” รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รอง
เลขาธิการแพทยสภา เรื่อง “กระบวนการทาง 
 

แพทยสภาจัด “ชวนหมอรู”้ คร้ังที่ 2 
การบรรยาย PDPA  (Personal Data Protection Act)  ทางการแพทย์ คร้ังที่ 5  

Scan หน้าเว็บไซต์หมอใหม่ 

    วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 
น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคาร มหิตลาธิเบศร 
ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี 
เผ ่ าสว ัสด ิ ์  นายกแพทยสภา เป ็นประธานเป ิดการ
บรรยาย“ชวนหมอร ู ้” คร ั ้ งท ี ่  2/2565 เร ื ่อง “PDPA 
(Personal Data Protection Act) ทางการแพทย์ ครั ้งที่ 
5” โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร  คณะเจริญ เลขาธิการแพทย
สภา เป็นผู ้กล่าวรายงานและความเป็นมารวมทั ้ง แนว
ทางการด าเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของแพทยสภา ทั้งนี ้หัวข้อในการบรรยายครั ้งนี ้มีความ 
 น่าสนใจอย่างหลากหลายทางการแพทย์ ประกอบด้วย เรื่อง “Updated พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  

อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง “Do & Don’t เรื่อง PDPA ส าหรับ
แพทย”์ โดยดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และ เรื่อง “Do & Don’t เรื่อง PDPA ส าหรับแพทย์ ในประเด็นการท าวิจัย” โดย ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองประธาน
ฝ่ายวิชาการ ชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย โดยมี นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ด าเนินรายการ 
แพทยสภาจัดการบรรยายครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
หรือ PDPA (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) ) โดยการบรรยายครั้งนี ้เผยแพร่ผ่านทาง Facebook live เพจ 
แพทยสภาและสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ website  แพทยสภา ในหัวข้อ “ชวนหมอรู้” https://www.tmc.or.th/PDPA.php Scan เพ่ือชมย้อนหลัง 


