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ข่าวแพทยสภา ประจ าเดือน มิถุนายน 2562  
 
 

  

แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วอานันทมหิดล     
เนื่องในวันอานันทมหิดล... 
  

     วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. แพทยสภา 
น าโดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร 
อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 พลอากาศตรีนายแพทย์    
อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ และ รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กรรมการแพทยสภา น า
เจ้ าหน้ าที่ แพทยสภา  เ ข้ า ร่ วมพิ ธี
สักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล เน่ืองในวันอานันทมหิดล 
ณ  พร ะบ รม ร าช านุ ส า ว รี ย์  คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 

แพทยสภา 
ข อ แ ส ด ง
ความยินดี 
กับ สมาชิก
แพทยสภา
ใหม่  

ที่ข้ึนทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เดือนพฤษภาคม จ านวน 2,530 คน 

 

 แพทยสภาได้มีการประชุมคณะกรรมการแพทย
สภา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์
หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  นายกแพทยสภา เป็นประธาน
การประชุม ปิดการประชุมเวลา 14.30 น. 
---------------------------------------------------- 

  

 แพทยสภารับรองหลักสูตร 
 แพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ 

 5 สถาบัน  

1. สถาบัน Charles University in Prague, Faculty 
of Medicine in Hradec Kralove, Czech    
Republic หลักสูตร 6 ปี 
2.สถาบัน Charles University in Prague, First 
Faculty of Medicine, Czech Republic  
หลักสูตร 6 ปี 
3.สถาบัน St George’s University,; Grenada 
หลักสูตร 4 ปี 
4.สถาบัน Lyceum-Northwestern University, 
Dr.Francisco Q.Duque Medical Foundation: 
Philippines หลักสูตร 4 ปี 
5. สถาบัน Faculty of Medicine, 
Syiah Kuala University, 
Indonesia หลักสูตร 6 ปี. 
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แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัด
ให้มีการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ซึ่งปีนี้มีแพทย์ที่เข้า
ร่วมในกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 2,150 คน ทั้งนี้
เพื่อให้ออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน ใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. 
แพทยสภา น าโดย ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี         
เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา พร้อมด้วย รศ.พญ.
ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 
พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทย
สภา และ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทย
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันแสดงความยินดี
และต้อนรับสมาชิกใหม่ของแพทยสภาด้วยความ
ภูมิใจ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การปฏิบัติตน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ที่ห้อง แกรนด์ไดมอน บอลลูน ศูนย์แสดงสินค้า และ
การประชุม อิมแพค เมืองทอง  
โดยแพทยสภา ได้แจกเอกสาร QR 
code ที่รวบรวม สารต้อนรับหมอ
ใหม่จากอนุกรรมการบริหารแพทย
สภา วาระ พ.ศ.2562–2564  

----------------------------------------- 
 
 

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
 โอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 พุทธศักราช 2562 

แพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุขและนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์รุ่น
ที่ 7 (ปธพ.7) จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะ
ทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หั วในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 
พุทธศักราช 2562” ให้บริการตรวจรักษา-ผ่าตัดโรค
ยากซับซ้อน 22 คลินิกเฉพาะทางที่มีคิวรอยาวนาน 
โดยน าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล และ
เภสัชกร จากหลายสถาบันการแพทย์ กว่า 500 คน 
พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ท้องถิ่นขาดแคลน 
ให้บริการตรวจรักษา-ผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 
10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาล
พระจอมเกล้าและโรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ป่วยมารับ
การตรวจรักษา จ านวน 32,314 ราย 
ขอขอบคุณแพทย์อาสาทุกท่าน 

---------------------------------- 

ท่านสามารถดูรายละเอยีด ข้อมูล ข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่ 

       www.tmc.or.th 
        แพทยสภา 

แพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่แพทยสภา  
ประจ าปี 2562 
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