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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

  วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.  
ณ แพทยสภา ช้ัน 12 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณ
กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมนึก อร่ามเพียรธ ารงค ์
ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค ์
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขตัติย
ราชนารี ในการน าหนังสือลงลายพระหัตถ์ทรงพระกรณุาโปรด
เกล้าฯพระราชทานหนังสือขอขอบใจและเป็นก าลังใจแพทย์ 
พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย อย่างรุนแรง อีกครั้ง
หนึ่ง โดยหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้ท าหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง ในการดูแลและแกไ้ข 
เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 

     ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ ์ อัครราชกุมาร ี กรมพระศรสีวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี ทรงทราบถึงภารกิจท่ีส าคัญของท่าน รวมถึง
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะต้องเสียสละ 
ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ เพื่อร่วมคลีค่ลายเหตุวิกฤติให้แก่
ประเทศไทย ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระ
หัตถ์ขอขอบใจและเป็นก าลังใจให้แพทย์พยาบาล บุคลากรทาง
สาธารณสุข และอาสาสมัคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดอัญเชิญลายพระหัตถ ์
ดังกล่าวไปยังแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และ
อาสาสมัคร ต่อไป โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจรญิ 
เลขาธิการแพทยสภา เป็นผูร้ับมอบและน าไปเผยแพร่ต่อไป 
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คดจีรยิธรรมที่เขา้สูก่ารพิจารณาคด ี
เดือน เมษายน2564 

 มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ

พิจารณาคดีเดือนเมษายน 2564 โดยเป็นเรื่องจาก

อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน 12  เรื่อง และเรื่องจาก

อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 13 เรื่อง 

แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดอืน เมษายน 2564 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิก

แพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนเมษายน 2564 จ านวน 89 คน 

และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 10 คน 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
แพทยสภา ครั้งท่ี 5/2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานการประชุม 
ในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้ 

       ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
       แจ้งรายนามคณะกรรมการบริหาร 
       ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
       วาระ ปี 2564-2566 
โดยมีรายนามดังนี้ 
1. นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน ประธาน 
2. นพ.รุ่งศักดิ์  ศิวานุวัฒน์ ผู้รั้งต าแหน่งประธาน 
3. นพ.กุลพัฒน์  วีรสาร     เลขาธิการ 
4. นพ.กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช   เหรัญญิก 
5. นพ.อ านาจ  กิจควรดี     นายทะเบียน 
6. นพ.ประดิษฐ์  ไชยบุตร     ปฏิคม 
7. นพ.เอก  หังสสูต     กรรมการวิชาการ 
8. นพ.ธีรพล  วิทธิเวช            กรรมการวารสาร 
9. นพ.เชิดศักดิ์  แสงศิริทองไชย กรรมการกลาง 
10. นพ.ดิลก  ตันทองทิพย์ กรรมการกลาง 
11. นพ.ธัญญา  นรเศรษฐธาดา กรรมการกลาง 
12. นพ.ธีระ  ตั้งวิริยะไพบูลย์ กรรมการกลาง 
13. นพ.พีระ  นาคลออ กรรมการกลาง 
14. นพ.บุญเลิศ  ศรีไพโรจน์กุล กรรมการกลาง 
15. นพ.วิสิทธิ์  เสถียรวันทนีย์ กรรมการกลาง 
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แถลงขา่ว “สมาพันธส์ภาวชิาชพีรวมใจ สูภ้ยัโควดิ-19” 
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ร่วมระดมก าลังบุคลากรในแต่ละวชิาชีพสู้ภัยโควิด 
วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย 
ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการ
แพร่กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมียอดผู้ป่วยติด
เชื้อที่ก าลังเข้ารับการรักษาตัวในระลอกนี้กว่า 27,000 ราย 
และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนอีก หากพวกเราคนไทยยังไม่
สามารถช่วยกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ จ านวน
ผู้ป่วยสะสมจะมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน จนเกินศักยภาพของ
ระบบสาธารณสุขของชาติที่จะรับมือดูแลได้  นอกจากนั้น
แล้ว จากข้อมูลการแพร่กระจายของการติดเชื้อ พบในคน
หลากหลายกลุ่มรวมถึงบุคลากรในการดูแล ได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรสุขภาพทุกสาขา มีข้อมูลเชิง
ประจักษ์ว่า พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วย
ตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดเชื้อ หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องรับ
การรักษาตัว หรือถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งมี
รายงานว่า แพทย์ พยาบาล และ    บุคลากรทางการแพทย์
ที่ถูกกักตัว โดยเฉพาะพยาบาลมีจ านวนเฉลี่ยโรงพยาบาล
ละ 20-30 คน      

 

เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลที่ต้องกักตัวพยาบาล 17 แห่ง และโรงพยาบาลที่มีพยาบาลถูกกักตัวมากท่ีสุด มีจ านวนถึง 78 
คน ท าให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งขาดแคลนก าลังคนมากยิ่งขึ้น สัดส่วนในการดูแลผู้ป่วย จากเดิมพยาบาล 1 คนต่อผู้ป่วย 20 เตียง ต้อง
เพ่ิมเป็นพยาบาล 1 ต่อผู้ป่วยในบางแห่งถึง 100 เตียง  

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทนัตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบ าบัด และ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงภาวะวิกฤตที่ก าลังเกิดขึ้นดังกล่าว จึงมีมติร่วมกันในการรวบรวม ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่
มีความรู้ และสามารถจัดสรรเวลาเพื่อมาเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติภารกิจที่จะสามารถปฏิบัติได้เพ่ือช่วยแบ่งเบาการท างานของกระทรวง
สาธารณสุข UHOSNET กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยมีหลักการร่วมกันว่า 
 การปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์นี้ ไม่ถือว่าเป็นการก้าวล่วงการปฏิบัติของวิชาชีพอ่ืนที่มีกฎหมายก ากับอยู่ 
 ต้องมีการเตรียมความรู้ และความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความปลอดภัยประเด็นที่บุคลากร

ของแต่ละสภาวิชาชีพ จะร่วมปฏิบัติได้ มีดังนี้ 
 1. การให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษา – ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพ 
 2. การฉีด Vaccine – วิชาชพีแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ปฏิบัติได้ 
 3. การบริหารจัดการโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/ UHOSNET/ Hospitel - ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพ 
 4. การให้บริการ การดูแลในหอผู้ป่วยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้ป่วย COVID-19 - วิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติได้ 
 5. การตรวจคัดกรอง และ swab เพ่ือหาเชื้อ COVID-19 – ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพที่ได้รับการอบรมเพ่ิมเติม 
 6. การจัดเตรียมโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม ดัดแปลงอาคาร ห้องความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือและ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการบริหารจัดการพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความปลอดภัย – วิชาชีพวิศวกร สถาปนิก ปฏิบัติได้  
 "ทั้งนี้แต่ละสภาวิชาชีพ ได้โพสต์แบบรับลงทะเบียนอาสาสมัครใน website ของแต่ละสภาวิชาชีพ ในหัวข้อ  
“สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19" 
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แพทยสภาปรบัหนา้เวบ็ไซต ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแกส่มาชกิเขา้ถงึขอ้มลูไดเ้พ่ิมขึน้ 

แพทยสภาได้มีการปรับรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ของแพทยสภา ให้สมาชิกได้
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น และได้มีการแบ่งหมวดของประกาศ 
แพทยสภาแยกออกจากข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงใส่ป้ายแท็กในส่วนของ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประกาศเรื่องนั้น ๆ  และขณะนี้มีหน้า PDPA ทาง
การแพทย์ เพ่ือสมาชิกสามารถติดตามย้อนหลังได้ ส่วนหมวดของบริการ
สมาชิก ประกอบไปด้วย 
1. MD e-Service 
2. ชวนหมอรู้ 
ข่าวและประกาศ 

 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทางการแพทย์ 

 ระเบียบ 

 ข้อบังคับแพทยสภา 

 พระราชบัญญัติที่เก่ียวกับการแพทย์ 
 รับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไข พรบ. 

 Hot topic 

 Telemedicine 

 PDPA ทางการแพทย์ 
 ความรู้ทางการแพทย ์

 กัญชาทางการแพทย ์

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 สรุปกิจกรรมแพทยสภารายเดือน (TMC News Monthly) 
 TMC News Monthly 

3. ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 
4. ฝ่ายทะเบียน 
5. สิทธิพิเศษส าหรับแพทย ์
6. ตรวจสอบคะแนน CME 

แพทยสภาจดัท าหนา้เวบ็ “หอเกียรตปิระวตัแิพทยสภา”  
โลเ่กียรตคิณุ  

“ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม แพทยสภา” 

แพทยสภาได้มีนโยบายสนับสนุนเกียรติคุณอาจารย์

แพทย์ที่เป็นแพทย์และเป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ 

และนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิง

คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ

เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน แพทยสภาและ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ 

จึงมีมติให้สนับสนุนโล่เกียรติคุณ สถาบันละ 2 โล่ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น ส าหรับอาจารย์

แพทย์ และ ส าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ 
Scan เข้าสู่เว็บไซต์ 
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