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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ณ อาคาร
สภาวิชาชีพ ชั ้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้ม ีการ
ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 10/2564 โดยมี 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
นายกแพทยสภา เป็นประธานการประชุม และได้ร่วมกับ
คณะกรรมการแพทยสภามอบภาพท ี ่ ร ะล ึ กแก่   
พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ เนื ่องในโอกาส
ขอบคุณที่ท่านได้มอบเงินสนับสนุนทุนวิจัยประจ าปี 
2564 แก่แพทยสภา เป็นจ านวน 2,000,000 บาท (สอง
ล้านบาทถ้วน) 

 คดจีรยิธรรมที่เขา้สูก่ารพิจารณาคด ี
เดือน กนัยายน2564 

 

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิจารณาคดีเด ือนกันยายน 2564 โดยเป ็นเร ื ่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน  12  เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 9 เรื่อง 

 แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดอืน กนัยายน 2564 

 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนกันยายน 2564 
จ านวน 109 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 5  คน 

แพทยสภาขอแสดงความยนิดกีบั ศ.นพ.สมเกยีรต ิ วฒันศริชิยักลุ   
ได้รบัแตง่ตัง้เป็นผูอ้ านวยการศนูยก์ารศกึษาตอ่เนือ่งของแพทย ์วาระ 2564-2567 

      ตามที่คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์สรรหาผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ.2564 - 2567 ได้ด าเนินการสรรหา ผู้อ านวยการ 
ศ.น.พ. ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 ในการนี้ได้มีมติรับรอง  
ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล  เป็นผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของ
แพทย์ วาระ พ.ศ. 2564-2567 
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รายนามคณะกรรมการบรหิารราชวทิยาลยัพยาธแิพทยแ์หง่ประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2564 -2566 

1. นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน ์ ประธานราชวิทยาลัยฯ 
2. นายแพทย์สมบูรณ์ คีลาวัฒน์ รองประธานราชวิทยาลัยฯ 
3. แพทย์หญิงสุพินดา คูณมี  ประธานวิชาการ 
4. นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์  เลขาธิการ 
5. นายแพทย์ศักดา วราอัศวปติ รองเลขาธิการ 
6. พันเอกนายแพทย์เจตนา เรืองประทีป เหรัญญิก 
7. นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์ นายทะเบียน 
8. นายแพทย์คมกริช จ่างแก้ว  กรรมการกลาง 
9. พันโทนายแพทย์ธีรยสถ์ นิมมานนท์ กรรมการกลาง 
10. แพทย์หญิงปาริชาติ เพ่ิมพิกุล กรรมการกลาง 
11. แพทย์หญิงพรสุข ชื่นสุชน  กรรมการกลาง 
12. แพทย์หญิงพนัสยา เธียรธาดากุล กรรมการกลาง 
13. แพทย์หญิงพิมพรรณ กิจพ่อค้า กรรมการกลาง 
14. นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ กรรมการกลาง 
15. แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิต กรรมการกลาง 

รบัรองมาตรฐานการตรวจประเมนิหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2564  

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี

   ตามท่ี ศ.เกียริตคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้เสนอต่อที่
ประชุมกรรมการแพทยสภาว่า จากท่ีคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองวิชาการได้ไปเยี่ยมเพ่ือดูความพร้อมของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2564 พบว่าสถาบันได้เตรียมความพร้อมทั้ง
อาคารสถานที่ หอพัก เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการ
สอน บุคลากร และหน่วยงานรองรับต่าง  ๆ ไว้อย่าง
พร้อมมูล  

และคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองว ิชาการได ้เช ิญผ ู ้แทนจากคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาให้ข้อมูลและให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการแพทยสภานั้น มติการประชุมกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 
10/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 เห็นชอบให้รับรองมาตรฐานหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (รับรองมาตรฐานถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2570) 
โดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก และ
รับรองศักยภาพในการรับนักศึกษา ณ ปัจจุบัน จ านวน 20 คน โดยให้มี
การตรวจติดตามและรายงานความก้าวหน้าทุกปีก่อนเปิดการศึกษา
จนกว่าจะมีบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา 
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หลกัสตูรราชวิทยาลยัประสาทศลัยแพทย์แหง่ประเทศไทย 

ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษาใหเ้ทยีบเทา่คุณวฒุิระดบัปรญิญาเอก  

      ส  าน ั ก ง านปล ั ดกระทรว งก ารอ ุ ดมศ ึ กษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่าคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาหลักสูตรของ
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
มีมติเห็นชอบการรับรองการเทียบเท่าคุณวุฒิหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื ่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2560) ว่าเทียบ
ได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ) ทั้งนี้ หากมีผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หล ักส ูตรด ั งกล ่ าว ขอให ้ราชว ิทยาล ัยประสาท
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดส่งรายชื่อให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  ว ิ จ ั ย แ ล ะ
นวัตกรรมทราบ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาต่อไป Scan เพื่ออ่านรายละเอียด 

การรบัสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นและการขอขึน้ทะเบยีนแพทยใ์ช้ทนุ/แพทยป์ฏบิตังิานเพ่ือการสอบวฒุบิตัร 

ประจ าปีการฝึกอบรม 2565 รอบที ่1  

      ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี เสนอต่อที่ประชุมกรรมการแพทย
สภาครั้งที่ 10/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 ว่าคณะอนุกรรมการกลาง
ฝึกบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศส านักงานเลขาธิการ
แพทยสภา เรื ่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอขึ ้น
ทะเบียนแพทย์ใช้ทุนแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจ าปีการ

อบรม 2565 รอบที่ 1 โดยที่คณะกรรมการ
แพทยสภามีมติรับรอง ประกาศส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ประกาศรับสมัคร
แพทย์ประจ าบ้านและการขอขึ ้นทะเบียน
แพทย์ใช้ทุนแพทย์ปฏิบัติงานเพื ่อการสอบ
วุฒิบัตร ประจ าปีการอบรม 2565 รอบที่ 1 
ตามท่ีเสนอ 

Scan เพื่ออ่านรายละเอียด 
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แพทยสภารว่มกบัสถาบนัขา้ราชการฝ่ายตลุาการ ศาลยตุธิรรม 

จดัการประชมุโครงการเสริมสรา้งศกัยภาพร่างกายและพัฒนาดลุยภาพทางใจ ในหวัขอ้“เกษียณอยา่งเกษม”  

      วันที ่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 
16.30 น. ณ ห้องประชุม บ.ย.ส. ชั้น 8 สถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุต ิธรรม 
แพทยสภาร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม จัดการประชุมโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพร่างกายและพัฒนาดุลยภาพ
ทางใจ ห ัวข ้อ”เกษ ียณอย ่างเกษม” โดยมี   

นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน
ร่วมกันกับ ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทย
สภา และ นายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน เป็นการประชุมผ่าน
ทางระบบออนไลน์ 
      โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย 

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เรื่อง “ระบบการแพทย์ไทย” , รศ.นพ.
ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง เรื่อง “ชีวิตลิขิตเอง My Way” , นพ.ภาสกร 
วันชัยจิระบุญ เรื่อง “มะเร็งไม่ร้ายได้อย่างไร” , ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทย
สภาคนที่หนึ่ง เรื ่อง “เกษียณปลอดภัยห่างไกลโควิด” รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไทย เรื ่อง 
“Healthy brain and happy mind” , รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ เรื ่อง “กระดูกเสื ่อม 
ป้องกัน รักษาได้” และ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย เรื่อง “ดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างไรให้รอบ

ด้านในสไตล์วัยเกษม” เพ่ือให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่เกษียณอายุราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในศาลยุติธรรม 
เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเชิงป้องกัน การดูแลสุขภาพจิตใจ และการเสริมสร้างคุณค่าของชีวิต 
เพ่ือสามารถเป็นความรู้ส าหรับการดูแลตนเองและคนรอบข้างได้ 


