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เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสภา
วิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
แพทยสภาครั้งที่ 8/2563
โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระ 7 วาระ
รวม 146 เรื่อง
และในวันเดียวกัน ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา และ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทย
สภาคนที่สอง เป็นผู้แทนกรรมการแพทยสภามอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีกับ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในการ
ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 8 /2563

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน
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แพทยสภำรับมอบเครื่องฟอกอำกำศจำก นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์

สำหรับผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 8

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ
สานักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ
ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข คุณนิติ ถาวรวณิช ย์
กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ยูทรอนิกซ์ จากัด และนักศึกษา
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รธรรมาภิ บ าลทางการแพทย์
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) เข้ามอบเครื่อง
ฟอกอากาศ UVCare จานวน 3 เครื่อง แก่แพทยสภา เพื่อ
น าไปใช้ ใ นห้ อ งประชุ ม โดยมี ศ.เกี ย รติ ค ุ ณ พญ.สมศรี
เผ่ า สวั ส ดิ ์ นายกแพทยสภา และ พล.อ.ต.นพ.อิ ท ธพร
คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาและเลขาธิการมูลนิธิธรร
มาภิบาลทางการแพทย์ เข้ารับมอบในวันดังกล่าว แพทย
สภาขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้
อสมท. มอบเงินบริจำคสมทบทุนมูลนิธธ
ิ รรมำภิบำลทำงกำรแพทย์

เมื ่ อ วั น อั ง คารที ่ 25 สิ ง หาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ
สานักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ภายใน
บริ เ วณกระทรวงสาธารณสุ ข คุ ณ เขมทั ต ต์ พลเดช กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท. และคณะผู้บริหารฯ เข้ามอบเงิน
บริจาคภายใต้โครงการ “บมจ.อสมท.ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด -19”
เพื่อสมทบทุน แก่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จ านวนกว่า
1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) โดย พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ
เลขาธิ ก ารแพทยสภาและ เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธ ิ ธ รรมาภิ บ าลทาง
การแพทย์ เข้ารับมอบในวันดังกล่าว แพทยสภาและมูลนิธิธรรมา
ภิบาลทางการแพทย์ ขอเป็น ผู้แทนแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์กล่าวขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้
แพทย์ขึ้นทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ประจาเดือน สิงหาคม 2563

คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิก
แพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ประจาเดือนสิงหาคม จานวน 17 คน และ
แพทย์ถึงแก่กรรม จานวน 10 คน
คดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิ จารณาคดี

เดือน สิงหาคม 2563

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิจารณาคดี เดือนสิงหาคม 2563 โดยเป็นเรื่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จานวน 35 เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จานวน 13 เรื่อง

คำแนะนำ เรื่อง กำรรำยงำนตัวเข้ำฝึกปฏิบัติงำนหลังปริญญำ
ในฐำนะแพทย์ฝก
ึ หัด ประจำปี พ.ศ. 2563

กันยายน 2563

ประกาศแพทยสภา
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่ อเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566

ลำดับที่ ๔๙ - ๑๑๗ หน้ำต่อไป

กันยายน 2563

TMC news monthly#16
ประกาศแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่ อเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์ แพทยสภา www.tmc.or.th / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/

