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เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 12/2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
เป็นประธานการประชุม ในการประชุมได้มีการพิ จารณาวาระสาคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้
แพทย์ขน
ึ้ ทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาต
เป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจาเดือน ธันวาคม 2563

คดีจริยธรรมทีเ่ ข้าสูก
่ ารพิ จารณาคดี
เดือน ธันวาคม 2563

คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิกแพทยสภา
มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พิจารณาคดีเดือนธันวาคม
2563
โดยเป็นเรื่องจาก
ประจาเดือน ธันวาคม จานวน 21 คน และแพทย์ถึงแก่กรรม
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จานวน 31เรื่อง และเรื่องจาก
จานวน 12 คน และมียอดถึงแก่กรรมย้อนหลังจากทะเบียนราษฎร์
อนุกรรมการสอบสวน จานวน 23 เรื่อง
จานวน 163 คน

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน
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ธันวาคม 2563

ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย แพทยสภา
จัดอบรม "แนวทางปฏิบัติของพยานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาล"

แพทยสภา โดยฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย ได้มีการจัดอบรมเรื่อง แนวทางปฏิบตั ิ
ของพยานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมแพทยสภาชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข โดย
มี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เป็นประธานเปิดการอบรม แพทย
สภาในฐานะองค์กรวิชาชีพ ได้ตระหนักถึงแพทย์ผู้ซึ่งเป็นพยานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาท
สาคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาพิพากษาคดี จึงต้องมีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ รู้และเข้าใจวิธี
พิจารณาคดี รวมไปถึงมีแนวคิดพื้นฐานอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง โดยแพทยสภาต้องเผยแพร่
ความรู้และข้อเท็จจริงทางการแพทย์ให้ประชาชนและสังคมได้เข้าใจมากขึ้นรวมไปถึงให้
ความรู้แก่แพทย์ที่อาจต้องไปเป็นพยานเบิกความต่อศาลเพื่อพยุงไว้ซึ่งความยุติธรรมทั้งประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมอย่างเท่าเทียมกัน

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์ แพทยสภา www.tmc.or.th / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/
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การประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๓ แพทยสภา-ปธพ.ครั้งที่ ๘ (แถลงผลการวิจัย)
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธพ.๘)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธธิ รรมาภิบาลทางการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจาปี
2563 แพทยสภา-ปธพ. ครั้งที่ 8 พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Post-Covid World” โดยมี นายอนุทนิ ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตระบบสาธารณสุขไทย”
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย แพทยสภา
จัดการบรรยายพิ เศษ
เรื่องที่แพทย์ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุ ทธศักราช 2562
โดย ดร.ปริญญา หอมอเนก

แพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ได้มีการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่องที่แพทย์ควรรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช 2562 และมี
การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live Official page ของ
แพทยสภา โดย ดร.ปริญญา หอมอเนก ขึ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2563 เวลา 08.30 - 12.30น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14
อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิด
การบรรยาย

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

ธันวาคม 2563

TMC news monthly#19

แพทยสภาจะดาเนินการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญา

ในฐานะเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยมีกาหนดการและหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิ์สมัคร
1.1 สัญชาติไทยตามกฎหมาย
1.2 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตในสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
1.3 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รบั
ปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
2. การรับสมัคร
2.1 กาหนดเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564
2.2 จานวนที่สถาบันรับได้ และเงื่อนในการรับตามผนวกแนบท้าย
ประกาศนี้
2.3 วิธีสมัคร ให้ผู้มสี ิทธิ์สมัครแพทย์ฝึกหัดดาเนินการสมัครตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
2.3.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของแพทยสภา
www.tmc.or.th ให้ถูกต้องครบถ้วน และแนบไฟล์รูปถ่าย เอกสาร
ประกอบ ดังนี้
(1) ใบประเมินผลการศึกษา (Transcript) ในคณะแพทยศาสตร์
(2) ใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองว่า
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
จะได้รับปริญญาบัตรก่อนวันเริ่มฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะ
แพทย์ฝึกหัด
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน
(4) สาเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
(5) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(6) สาเนาหนังสือสาคัญการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
เช่น สด ๘ สด ๔๓ หรือหนังสือผ่อนผัน
(7) หลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ในต่างประเทศ
จากแพทยสภาเป็นรายบุคคล * เอกสารตาม (1-7) ให้ถ่ายสาเนาบน
กระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้องแล้ว

สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และมีขนาดไฟล์ไม่
เกิน 2 MB
(8) ภาพถ่ายผู้สมัคร เป็นรูปหน้าตรง พื้นหลังเป็นพื้นสีขาว ไม่
สวมหมวกหรือแว่นดา (แบบเดียวกับรูป ติดบัตรราชการ) โดยแนบ
เป็นไฟล์รูป ใช้นามสกุล .jpg ขนาดรูป กว้าง 120 พิกเซลสูง 140 พิก
เซล และมีขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 Mb
2.3.2 หลังจากแนบไฟล์เอกสาร และตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปมุ่ “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูล และส่ง
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ไปให้แพทยสภา แล้วสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด 2
ชุด ส่งมาที่ สานักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ
ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซองสมัครแพทย์ฝึกหัด) ภายในวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ หาก
เกินเวลาที่กาหนดจะถือว่าการสมัครแพทย์ฝึกหัดผ่านทางเว็บไซต์นนั้
เป็นโมฆะ
2.3.3 หากผู้สมัครต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสมัคร
หลังจากส่งเอกสารพร้อมใบสมัครให้แพทยสภา แล้ว ผู้สมัครจะต้องทา
หนังสือแจ้งความจานงขอแก้ไขข้อมูลการสมัครโดยระบุข้อมูลผูส้ มัคร
และข้อมูลที่ต้องการแก้ไข มาที่ internship@tmc.or.th เพื่อให้แพทย
สภาพิจารณาในการแก้ไขข้อมูลต่อไป
ทั้งนี้ท่านสามารถยื่นความจานงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 และจัดส่งเอกสาร หน้าที่แก้ไขให้แพทยสภาภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
2.3.4 แพทยสภาขอสงวนสิทธิ
ให้สมัครได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รบั
การคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลัง
ปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดใน
รอบปีที่ผ่านๆมา
แสกนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การขอรับใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
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