๑๒ สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่แพทยสภา
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ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แพทยสภา
สำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงสำธำรณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

www.tmc.or.th , www.facebook.com/thaimedcouncil/

ข่าวแพทยสภา ประจาเดือน สิงหาคม 2562
แพทยสภาขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแพทยสภา และ
ดร.สาธิต ปิตเุ ตชะ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สภานายกพิเศษแพทยสภา

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 7/2562

เมื่ อวั น ที่ 11 กรกฎำคม 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ไพจิ ต ร
ปวะบุ ต ร ชั้ น ๙ อำคำร ๗ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข
กระทรวงสำธำรณสุข ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำครั้ง ที่
7/2562 โดยมีศ ำสตรำจำรย์เ กีย รติ คุณ แพทย์ หญิง สมศรี เผ่ ำสวัส ดิ์
นำยกแพทยสภำ เป็นประธำนกำรประชุม กำรประชุมครั้งนี้มีระเบียบ
วำระ 7 วำระ รวม 75 เรื่อง

โทร.02-590-1886 โทรสำร 02-591-8614-5

ข้อเท็จจริงกัญชาทางการแพทย์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม และประชำชน
ทรำบ เพื่อลดควำมสับสนของแพทย์เกี่ยวกับกัญชำทำงกำรแพทย์
แพทยสภำมีคำสั่งตั้งอนุกรรมกำรพิจำรณำข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้
กั ญ ชำทำงกำรแพทย์ ในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2562 วั น ที่ 13
มิถุนำยน 2562 ตั้งทีมดูแลเรื่องกัญชำ 5 หน่วยงำนประกอบด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ, กรมกำรแพทย์, กรมกำร
แพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก, รำชวิทยำลัย และแพทย
สภำ เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่สำคัญ ของกำรใช้กัญชำเพื่อ
ผลประโยชน์ต่อผู้ป่วย ไปจนถึงผลกระทบและผลข้ำงเคียงในโรค
ต่ำง ๆ จำกทุกรำชวิทยำลัย เพื่อกำหนดแนวทำงที่เหมำะสม ในกำร
รัก ษำพยำบำล ให้ส อดคล้ องกั บข้ อ กำหนดตำมกฎหมำย ให้ กั บ
สมำชิกทรำบ รวมถึงเตรียมนำเสนอรัฐบำลในโอกำสต่อไป ดังนั้น
ในที่ประชุมกรรมกำรแพทยสภำมีมติให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
เกี่ยวกับกัญ ชำทำงกำรแพทย์สู่ส ำธำรณชน ฉบับ ที่ 1 จำนวน 19
หน้ำตำม Link นี้
https://tmc.or.th/pdf/fact/
Info_cannabis_final_tmc.pdf
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สิงหาคม 2562

แพทยสภา ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ แสดงความยินดีกับแพทย์ผู้เป็นสมาชิกรัฐสภา

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อำคำรสภำวิชำชีพ กระทรวงสำธำรณสุข จ.นนทบุรี เวลำ 17.30น. แพทยสภำร่วมกับแพทย
สมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ จัดงำนต้อนรับและแสดงควำมยินดีกับสมำชิกแพทย์ ผู้ได้ดำรงตำแหน่งสมำชิกรัฐสภำ โดยมีผู้
มำร่ ว มงำนทั้ งสิ้ น 17 ท่ ำ น ประกอบด้ ว ย สมำชิ กวุ ฒิ ส ภำ มำร่ ว มงำน 8 ท่ ำ น สมำชิ ก สภำผู้ แ ทนรำษฎรแบบบั ญ ชี ร ำยชื่ อ 5 ท่ ำ น และ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 4 ท่ำน พร้อมทั้งร่วมยินดีกับ ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขในโอกำสเดียวกัน
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

"ปธพ. 8" เปิดรับสมัคร การประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 7/2562แพทย
สภาอนุมัติจานวนแพทย์จบใหม่และออกใบอนุญาตเป็นผู้
แล้ว... วันนี้ ถึง 16
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2562 จานวน 2,680 คน
ส.ค. อย่าพลาด!
สถาบันพระปกเกล้า-แพทย
สภารับสมัครผู้สนใจเข้า
ศึกษาอบรมหลักสูตร

ประชาชนและแพทย์สามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์ได้แล้ววันนี้..
แพทยสภำมี บ ริ ก ำรให้ ป ระชำชนและแพทย์ ส ำมำรถตรวจสอบ
รำยชื่อแพทย์จำกฐำนข้อมูลแพทยสภำผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://
www.tmc.or.th/check_md

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง
(ปธพ.) รุ่นที่ 8 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16 สิงหาคม 2562 http://www.kpi.ac.th/course
-ptp8-2019/

ติดตาม TMC NEWS ใน Website แพทยสภา

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน

ติดตามข่าวสาร

www.tmc.or.th
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