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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

 คดจีรยิธรรมที่เขา้สูก่ารพิจารณาคด ี
เดือน พฤศจกิายน 2564 

 

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิจารณาคดีเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยเป็นเรื ่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน  10  เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 11 เรื่อง 

 แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2564 

 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
จ านวน 22 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 9  คน 
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      เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั ้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 12/2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธาน 
ในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้ 

แพทยสภาขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมเสนอช่ือ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปี 2565 

 ด้วยคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564 -2566 ในการประชุมครั ้งที่ 
1/2564 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้ด าเนินการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา โดยการเสนอชื่อแพทย์
จากองค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้จึงขอเชิญร่วมเสนอช่ือแพทย์ที่ท่านเห็นว่าเป็นผู้มี
ความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าวมายังส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2565 โดย
แพทย์ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นแพทย์ในหน่วยงานของท่านหรือไม่ก็ได้ และกรุณาไม่เปิดเผยข้อมูลการน าเสนอต่อ
แพทย์ผู ้ได้ร ับการเสนอชื่อ หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณทรรศนีย์ นาควิเชตร ฝ่ายบริหาร แพทยสภา  
โทร 02-590-1888 โทรสาร 02-591-8615 สามาถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อเสนอชื่อได้ที่  
https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/821  หรือสแกน QR Code 

Scan เพื่ออ่านรายละเอียด 

https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/821%20%20หรือ
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สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานคติธรรม 
เน่ืองใน “วันแพทย”์ 27 พฤศจิกายน 2564 

 พล.อ.ต.นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า แพทยสภาได้ท าหนังสือขอประทานกราบทูล สมเด็จ  
พระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอประทานสาส์นประทานพรแพทย์ทั่วประเทศพร้อม
คติธรรม เนื่องในวันแพทย์ของไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี ตามประกาศส านักคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2499 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 37 ตอนที่ 103 โดยจอมพล ป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี ซึ่งแพทย์ เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความ
ดีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นจ านวนมาก สมควรให้มีการก าหนดวันแพทย์ เพื่อให้มีการระลึกถึงความส าคัญ
ของวิชาชีพ ในปัจจุบันเป็นปีท่ี 65 หลังประกาศดังกล่าว 
 ในการนี ้สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่านทรงโปรดประทานคติธรรม เนื ่องในโอกาสวันแพทย์ไทย (27 
พฤศจิกายน 2564) เพื่อเป็นสิริมงคลและให้น าคติธรรมไปปฏิบัติ ข้อความดังนี้ 
 “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ บริบูรณ์ด้วยพระคุณเป็นอเนกปริยายสรุปรวมโดยสังเขปได้ 3 
ประการคือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ จึงทรงตั้งพระปณิธานท่ีจะรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากห้วงทุกข์ นับแต่
ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ สั่งสมพระบารมีมานานอเนกนับเนิ่นถึงสี่อสงไขยแสนมหากัป กระทั่งทรงตรัสรู้ แล้วทรงพระอุตสาหะ
ประกาศพระศาสนาให้ปรากฎยั่งยืนสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ มีพระกิตติศัพท์อันงามฟุ้งขจรขจายทวนกระแสกาล ทั้งนี้ ก็ด้วยอานุภาพแห่ง
พระพุทธคุณ มีความกรุณาสงสารผู้ตกทุกข์ได้ยากในห้วงสังสารวัฏเป็นอาทิ 
 บรรดาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พึงเพ่งพินิจและน้อมน าพระพุทธจริยาอันเปี่ยมด้วย พระมหากรุณามาเป็นที่ตั้งแห่งใจ
ตน พร้อมตรึกตรองถึงความหวังของมหาชนผู้ล้วนมุ่งฝากชีวิตไว้ภายใต้อ านาจแห่งความรู้ความสามารถของแพทย์อยู่ทุกขณะจิต เพื่อเป็น
แรงบันดาลใจให้ไม่เกิดความคิดที่จะย่อหย่อนหรือเหนื่อยหน่าย ในการอบรมสั่งสมสรรพก าลัง ทั้งด้านวิชาและด้านความประพฤติ ให้พรั่ง
พร้อมเพียบพูนอยู่ในตน จักได้สามารถเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและมวลมนุษยชาติ สมด้วยปณิธานที่จะประคองอัชฌาสัยให้เต็มเปี่ยมความ
กรุณา อันเป็นลักษณะของมหาบุรุษอยู่เสมอไป” 
 เนื่องในวันแพทย์ไทย พุทธศักราช 2564 ขออนุโมทนากุศลจริยาของแพทย์ไทยทุกคนและขออ านวยพรให้ท่านจงประสบ
ความสุขสวัสดี เป็นก าลังอุดหนุนค ้าจุนสังคมไทยและโลกนี้ โดยสุจริตธรรมจรรยาสืบไป เทอญ.  
 

(สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ) 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆริณายก 

วัดราชบพิธสถิตมหาสมีาราม 
9 พฤศจิกายน 2564 



 
  
 การรับรองสถาบันในเครือข่ายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 
 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ก าลัง
ด าเนินการจัดท าระบบการเก็บคะแนน CME ระบบใหม่ ด้วยการ Scan QR Code เพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บคะแนนของแพทย์ โดยจะมีการด าเนินการเชื ่อมโยงข้อมูลตั ้งต้นจาก  
แพทยสภา ด้วยระบบ API ( Application Programming Interface) และในการประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติรับรองสถาบันในเครือข่ายของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 2 แห่ง ดังนี้ 
 1. โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ รับรองการเป็นสถาบันหลักในเครือข่ายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ เนื่องจากมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการทางวิชาการต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
 2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับรองให้เป็นสถาบันสมทบในเครือข่ายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ของแพทย์ โดยมีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เป็นสถาบันหลักในการพิจารณาอนุมัติหน่วยกิตการประชุม 

เร่ืองจากศูนย์การศึกษาตอ่เนื่องของแพทย์ 
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แพทยสภาขอแสดงความยินดี  
กับ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารสภาวชิาชีพ ชัน้ 14 
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา คร้ังที ่ 12/2564 
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ประธานการประชุม ได้
กล่าวแสดงความยินดี กับ นายแพทย์เจษฎา โชคด ารงสุข ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วาระใหม่ 
 แพทยสภาขอแสดงความยินดีกับท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

นายแพทย์เจษฎา โชคด ารงสุข 

 
 
 

  

  ก าหนดการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี แจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564ว่า 
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ก าหนดการจัดสอบเพื ่อประเมินความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.การสอบขั้นตอนที่ 1 (Basic Medical Sciences) และขั้นตอนที่ 2 (Clinical Sciences) ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2 
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 
 2.การสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question: MEQ) วันที่ 4 ธันวาคม 2564 
 3. การสอบขั ้นตอนที ่ 3 เป็นการประเมินความรู ้ความสามารถด้านทักษะทางคลินิก 
(Objective Structured Clinical Examination: OSCE) วันที่ 9 มกราคม 2565 เฉพาะผู้ที ่ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ 
 ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ https://cmathai.org/ 
 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร: 02-5910045 และ 095-4976285  

เร่ืองจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

Scan เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ 
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แพทยสภา แพทยสมาคมฯ และ กระทรวงสาธารณสุข 

ร่วมกันจัดกิจกรรม เน่ืองในโอกาสวันแพทย์ไทย  

 วันเสาร์ที่  27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT2HD  แพทยสภา โดย ศ.เกียรติคุณ 
พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร  คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ  
นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมฯ และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันแพทย์ไทย” ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจาก พลโทสรรเสริญ แก้วก าเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในการจัดรายการ ถ่ายทอดสด รายการพิเศษ 
วันแพทย์ของไทย 27 พฤศจิกายน2564 ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD โดยมีละคร วันแพทย์
ไทย ตอบค าถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนราชวิทยาลัยต่าง ๆ มารับสายให้
ค าปรึกษา และรับชมรายการเพลงจาก Golden song และวงดนตรี จากกรมประชาสัมพันธ์ 


