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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็น
ประธานการประชุม ในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระสาคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้
แพทย์ขน
ึ้ ทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาต
เป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2564

คดีจริยธรรมที่เข้าสูก
่ ารพิ จารณาคดี
เดือน พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิก
แพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ พิจารณาคดีเดือนพฤษภาคม 2564 โดยเป็นเรื่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จานวน 16 เรื่อง และเรื่องจาก
วิชาชีพเวชกรรมประจาเดือนพฤษภาคม 2564 จานวน
อนุกรรมการสอบสวน จานวน 12 เรื่อง
2,440 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จานวน 7 คน
โครงการแพทย์เพิ่ มพู นทักษะ ประจาปี 2564

สมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจาปี 2564 โดย แบ่งเป็น 4 เรื่อง หลัก ประกอบด้วย
1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
Scan เพื่ อเข้าดูรายละเอียด
พ.ศ.๒๕๕๑
2. ประกาศแพทยสภาที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)
3. คู่มือการดาเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจาปี พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)
4. สรุปจานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และจานวนแพทย์ทอี่ นุมัติ ปี 2564
ของหน่วยงานทุกสังกัดที่ได้รับจัดสรรแพทย์
แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน

พฤษภาคม 2564
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โครงการแพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจาปี 2564

แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุ ข จั ด ให้ ม ี ก ารอบรม
ปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่เป็นการประจ าทุกปี ส าหรับปี 2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทาให้แพทยสภา
และกระทรวงสาธารณสุขไม่ส ามารถจัด การอบรมปฐมนิ เทศ
แพทย์จบใหม่จานวนประมาณ 2,500 คน เพื่อออกไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีมาตรฐานและถูกต้องได้เหมือนทุกปี ในปีนี้แพทยสภา
จึงได้จัดอบรมปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่แบบออนไลน์ เพราะเห็น
ความสาคัญในการที่จะป้องกันปัญหาในการปรับตัวจากนักศึกษา
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา (ซ้าย) พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ
แพทยสภา (ขวา) และ นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ชว่ ยเลขาธิการแพทยสภา (กลาง) เป็นวิทยากรให้การ แพทย์ ท ี่ ด ู แลผู้ ป ่ว ยภายใต้ ก ารก ากั บดู แ ลของอาจารย์แ พทย์ ไ ป
ต้อนรับสมาชิกทางออนไลน์
เป็นแพทย์ที่ต้องรับผิดชอบผู้ป่วยด้วยตนเอง และเพื่อป้องกัน
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะนี้จึงได้จัดโครงการที่จะจัดกิจกรรม “แพทยสภาต้อนรับ
สมาชิกใหม่ของแพทยสภาออนไลน์” เพื่อให้สมาชิกแพทยสภาได้
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแพทยสภาอย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นกลไก
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกแพทยสภากับแพทยสภาเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกัน
พร้อมกันนี้แพทยสภาได้จัดท าคลิปของคณะอนุกรรมการ
บริหารแพทยสภา เพื่อแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่
ได้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน ให้ ร ั บ ทราบถึ ง แนวทางในการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ มี
ภาพตัวอย่าง วีดีโอสารถึงหมอใหม่ ในเว็บไซต์ https://tmc.or.th/allnewintern/
มาตรฐาน และรับทราบถึงคุณธรรมและจริยธรรมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในเพจและเว็บไซต์ All New Intern 2564
เพื่อต้อนรับสมาชิกแพทยสภาจบใหม่ ปี 2564 ทางออนไลน์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
“ Website All new intern 2564”
เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้บริหารและวิทยากรจากแพทยสภา

ภาพตัวอย่าง

Scan เพื่ อเข้าเว็บไซต์

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์ แพทยสภา www.tmc.or.th / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/
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พฤษภาคม 2564
แพทย์ไทย
ปลอด Covid เพื่ อคนไข้มั่นใจ
และปลอดภัยไปด้วยกัน

เนื่องจากพบว่า หลังจาก ระบบ
ลงทะเบียน รพ.ต่าง ๆปิด มีสมาชิกแพทย
สภาส่วนหนึ่งยังไม่สามารถลงทะเบียน
ขอรับวัคซีน โควิด-19 เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพได้ ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แพทยสภา จึงประสานกับ
ทาง "ทีมหมอพร้อม" เพื่อเปิดเป็นจุด
ตรวจสอบและลงทะเบียนให้แพทย์ เพื่อเข้าระบบขอรับวัคซีน COVID-19 ได้ สาหรับท่านที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนจาก
สถานพยาบาลในช่วงที่ผ่านมาได้ โดยเฉพาะ แพทย์ที่ประกอบวิชาชีพส่วนตัว หรือ อยู่ในคลินิก ที่ไม่ได้เชื่อมกับระบบ เพื่อให้
แพทย์ไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีน และ ดูแลผู้ป่วยโดยปลอดภัยจากโควิด-19 แพทยสภา ในส่วนบริการสมาชิก ใน MD
e-Service จึงได้ทา link ฟอร์ม เพื่อให้สาหรับสมาชิกเข้าไป กรอก แบบแจ้งความจานงค์ เพื่อส่งข้อมูลให้กับ ทีมงาน “หมอ
พร้อม” ในฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ของสมาชิก ขอให้ สมาชิกแพทยสภา ที่
สนใจ เข้าคาขอฉีด ผ่านทาง MD E-service https://www.tmc.or.th/MemberService.php
*ท่านใดยังไม่มี PIN CODE สามารถสมัคร online ได้ทันที
*ถ้าสมัครแล้วพบปัญหา ติดต่อ 02-590-1887 ,02-590-1884 , 02-590-1886 ในเวลาราชการ
หมายเหตุ :
(1)วัคซีนที่ฉีดจะเป็นตามมาตรฐานที่รัฐบาลกาหนดให้ เมื่อลงแล้ว ท่านต้องโหลดหมอพร้อมไปจองวันเวลาอีกครั้ง จะขึ้นสิทธิ
ภายใน 10 วันทาการ
(2)กรณีแพทย์ท่านใดที่ได้รับวัคซีนแล้ว กรุณาอย่าลงซ้า (เพราะแม้ลงผ่านได้ แต่ระบบจะไม่รับ) ขอสงวนสาหรับแพทย์ ที่ไม่
สามารถลงหมอพร้อมได้เป็นหลัก ***หมายเหตุ ขณะนี้ระบบได้ปิดทาการลงทะเบียน เพื่อปรับปรุงและหากมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์แพทยสภาต่อไป
คณะกรรมการแพทยสภา ได้เล็งเห็นถึงการเป็นสมาชิก
ของแพทยสภา ซึ่งควรได้รับสิทธิประโยชน์ทางวิชาการ
พร้อมทั้งโอกาสในการรับการสนับสนุนทุนวิจัยแก่สมาชิกเพื่อ
เป็นประโยชย์ต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย จึงได้
พิจารณาจัดหาทุนวิจัยสาหรับปี พ.ศ.2564
“กองทุนพลตารวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์”
พลตารวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มีเจตจานงที่
จะสนับสนุนงานวิจัยของแพทยสภา โดยได้มอบเงินให้ปีละ
2,000,000.- บาท (สองล้านบาท) เพื่อให้แพทย์ไทยได้
ประกาศแพทยสภา ที่ 62 / 2564
เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา เพิ่มพูนความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่ หรือ
(กองทุนพลตารวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์) ทาวิจัยเพื่อนาผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชาติ และเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนานาชาติ โดยมอบให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินงานและจัดสรรทุนวิจัย
ของแพทยสภา (กองทุนพลตารวจเอกนายแพทย์จงเจตน์
อาวเจนพงษ์) เป็นผู้พิจารณาการอนุมัติทุนวิจัยตามความ
เหมาะสมของโครงการโดยไม่เกินวงเงินที่กาหนดให้
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แพทย์อาสาแพทยสภากู้ภัยโควิด-19
โครงการสนับสนุนโดย ปธพ. ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

"โครงการ ปธพ.9 ส่งกาลังใจ สู้ภัยโควิด"
บางสิ่งที่ ผู้ที่ ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ สามารถรวมพลังกันส่งให้ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามและ บุคลากรทาง
การแพทย์ นอกเหนือจากอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของ คือกาลังใจ ให้รู้ว่าทุกคนคิดถึง เป็นห่วง เข้าใจในความเหนื่อยยากและ
เสียสละ ของพวกเขา นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่งที่ 9 (ปธพ.9) จึงเริ่มทาโครงการกาลังใจ รวมพลังน้าใจ
ส่งให้กับโรงพยาบาลสนาม และบุคลากร ทางการแพทย์ทั่วประเทศ ในรูปของถุงกาลังใจ ซึ่ง 10,000 แรกหมดไป กาลังจะทา
ชุดที่ 2
สาหรับโครงการ “ ปธพ. ส่งกาลังใจ สู้ภัยโควิด” นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่งที่ 9 ได้บริจาค
สิ่งของและบริจาคเงิน โดยมียอดดังนี้
บริจาคสิ่งของ รวม 14,661,465.00 บาท

ยอดบริจาคเงินรวม 22,898,965.11 บาท
รวมทั้งสิ้น

37,560,430.11 บาท
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