
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 
13.00 น. ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภา
วิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ  
วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญประชุม
คณะกรรมการแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ.2564 – 
2566 ซึ่งเปน็การประชุมคร้ังแรก พร้อมทั้งแสดง
ความยินดีกับกรรมการใหม่ ทั้ง 30 ท่าน  
             

         ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้ที่คณะกรรมการได้
เลือกนายกแพทยสภา  
วาระ พ.ศ.2564 -2566 โดยมติที่ประชุมแต่งตัง้คณะ
ผู้บริหารแพทยสภาชุดใหม่ ประกอบด้วย 
 ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์   
       นายกแพทยสภา  
 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา    
       อุปนายกแพทยสภา คนที่หนึ่ง 
 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์    
       อุปนายกแพทยสภา คนที่สอง 

 พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ  
      เลขาธิการแพทยสภา 
 รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์  
       รองเลขาธิการแพทยสภา 
 นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์    
       เหรัญญิกแพทยสภา 
 นพ.พินิจ หิรัญโชติ อนุกรรมการบริหาร 
 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ อนุกรรมการบริหาร 
 ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ อนุกรรมการบริหาร 
 รศ.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย  
       ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา  
       ด้านกฎหมายและจริยธรรม 
 รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ  
       ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา  
       ด้านกฎหมายและจริยธรรม 
 ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา  
      ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา  

      ด้านกฎหมายและจริยธรรม 
 น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์  
       ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา  
       ด้านบริหารและงานบุคคล 
 พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ล าเพาพงศ์  
       ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา  
       ด้านสื่อสารองค์กร 
 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ  
       ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา  
       ด้านประชาสัมพันธ์ และทะเบียน 
 นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์  
       ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา  
       ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แพทยสภาขอแสดงความยินดี 
กับผู้บริหารแพทยสภาวาระ พ.ศ.2564-2566 

ทุกท่าน  

     ข่าวแพทยสภา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564          TMC news monthly#21 

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

คดจีรยิธรรมทีเ่ขา้สูก่ารพิจารณาคด ี
เดอืน กมุภาพันธ ์2564 

 มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้า

สู่การพิจารณาคดีเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็น

เร่ืองจากอนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน 12  เร่ือง 

และเร่ืองจากอนกุรรมการสอบสวน จ านวน 7 เร่ือง 

แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดอืน กมุภาพันธ ์2564 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับ

สมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพือ่รับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2564 

จ านวน 9 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 18 คน 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  ณ 
อาคารสภาวิชาชพี ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี
ศาสตราจารย์เกยีรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายก
แพทยสภา เป็นประธานการประชุมในการประชุมได้มีการ
พิจารณาวาระส าคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้ 

แพทยสภาเปิดตัวคณะผูบ้ริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566  



เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ ์2564 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ (ธอส.)     และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ ์นายก

แพทยสภา รว่มลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  “โครงการ Life Begins with GHB” 

ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กบั แพทยสภา   มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกของแพทยสภาที่

ปัจจุบันมีจ านวนสมาชกิกว่า 60,000 ราย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพนัธกิจ “ท า

ให้คนไทยมีบ้าน” รวมถึงได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการออมเงินด้วยผลิตภัณฑ์อตัรา

ดอกเบี้ยพิเศษของ ธอส. ทั้งทางด้านสินเช่ือและเงินฝาก ภายใต้โครงการ Life Begins 

with GHB ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า 

ในนามของแพทยสภาต้องขอขอบคุณ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ (ธอส.) เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน และร่วมส่งก าลังใจให้แก่บุคลากรทาง

การแพทย์ในการเสียสละดูแลรกัษาผู้ปว่ยและต่อสู้จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ( COVID-19 )   ใน“โครงการ Life Begins with GHB” ระหวา่ง ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ กับ แพทยสภา   เพื่อให้สมาชิกของแพทยสภามจี านวนสมาชิกกวา่ 60,000 คน 

ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในส่วนของแพทยสภาจะชว่ย

ประชาสัมพันธโ์ครงการนี้ไปยังสมาชิกทีม่ีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้ แพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ย

พิเศษของ ธอส. ทั้งทางด้านสินเชื่อและเงินฝาก ภายใต้ “โครงการ Life Begins with GHB”  ต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา โดยสามารถยื่นกู ้ท า

นิติกรรม และเปิดบัญชีเงินฝาก ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทัว่ประเทศหรือ 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

กุมภาพันธ์ 2564 TMC news monthly#21 

คณะกรรมการแพทยสภารับรองผลการสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขั้นตอนที่ 1 และขัน้ตอนที่ 2 ประจ าป ี2563  คร้ังที่ 2  

    รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภาคน

ที่สอง ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา 

ครั้งท่ี 2(1)/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 

2564 โดยแจ้งว่าตามที่ศูนยป์ระเมินและรับรอง

ความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้จัดสอบ

เพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 2 ขั้นตอนที่ 1 (Basic Medical Sciences) 

เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าสอบจ านวน 2,222 คน  

สอบผ่าน 819 คน และขั้นตอนที่ 2 (Clinical 

Sciences) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 10 2563 มี

ผู้เข้าสอบจ านวน 769 คน สอบผ่าน 296 คน ที่

ประชุมมมีติรับรองผลการสอบขั้นตอนท่ี 1 และ

ขั้นตอนท่ี 2 ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 2  

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ  

ประกาศรับสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ   

ประจ า พ.ศ. 2564  

 ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติและวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 ก าหนดให้มีการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนกรกฎาคม ซึ่งคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 
2564 ได้พิจารณาแล้วอนุมตัิให้ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมคัร
สอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ประจ า พ.ศ. 2564 พร้อมท้ัง
ประกาศค่าบริหารจัดการของแพทยสภารายละ 
5,000 บาท/คนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ได้ทราบ  

 การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ระดับชั้นคลินิกปีสุดท้าย  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสถาบันผลิตแพทย์ต่างประเทศใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019  

(Covid-19)  

    คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ ์2564 มีมติ

เห็นสมควรให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีสุดทา้ยประจ าปีการศึกษา 2564 ฝึกปฏิบัตงิานใน

โรงพยาบาลที่ แพทยสภารับรอง ณ ประเทศที่เข้าศึกษา โดยให้นกัศึกษาประสาน

เร่ืองปรับแผนการเรียนเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์ทางด้านคลินกิ

เพียงพอตามที่สถาบันก าหนดไว้ และอนุโลมเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID9 19 ให้สถาบันผลิตแพทย์ใน

ประเทศไทยที่ได้ท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศที่

แพทยสภารับรองไว้แล้ว หรือสถาบันสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทยอื่น ๆ ที่

ประสงค์จะท าข้อตกลงร่วมกัน(MOU) กับสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศที่แพทย

สภารับรองสามารถรับนกัศึกษาแพทย์ชาวไทยชั้นปีสุดท้ายประจ าปีการศึกษา 2564 

กลับมาฝึกปฏิบัติงานระดับชั้นคลินิกในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้จ านวน

นักศึกษาแพทย์ที่รับได้ต้องไม่เกินศักยภาพที่แพทยสภาอนุมัติไว้ส าหรับการรับ

นักศึกษาแพทย์ของหลักสูตรในประเทศไทย และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ ที่

ได้ท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) อย่างเป็นทางการแล้วต้องเสนอหลักสูตรที่ปรับ

แผนการเรียนให้แพทยสภาพิจารณารับรองก่อนจึงจะส่งนักศึกษามาฝึกปฏิบัติงานได้ 
 

แพทยสภา ลงนามMOU  

“โครงการ Life Begins with GHB” ร่วมกับ ธอส. 

จัดท าแพ็คเกจพิเศษส าหรบัแพทย์กว่า 60,000 ราย 

สินเช่ือบ้านดอกเบ้ียต ่า 2.39% ต่อป ี 

พร้อมเงินฝากพิเศษดอกเบ้ียสูง 1.10%ต่อป ี 



ประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 11 /2564 

เร่ือง การยื่นค าขอสมคัรสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2564 

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 8.30 - 

12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ช้ัน 14 อาคารสภา

วิชาชีพ มีการรับชมทาง zoom และถ่ายทอดสดทาง 

Facebook Live ของแพทยสภา โดยมี วิทยากรร่วม

บรรยาย ประกอบด้วยอาจารย์ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล รอง

ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล 

ส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล, รอง

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ 

ผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาล

กรุงเทพ และ ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการ

แพทยสภา เป็นผู้ด าเนินรายการ ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ  

พญ.สมศรี เผ่าสวสัดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิด

งาน พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทย

สภา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ

ด าเนินการตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 และ นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ เป็น

เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

กุมภาพันธ์ 2564 

แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ 
เร่ือง ข้อควรรู้ส าหรับแพทย์เก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (คร้ังท่ี 3) 

ตอน “ถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  
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กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย รณรงคใ์ห้สถาบันแพทยศาสตรท์ุกแห่งเปน็สถานที่ที่ปลอดภยัส าหรับ

นักเรียนแพทย ์เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม โดยยึดหลัก 4 ประการ  

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย รณรงคใ์ห้สถาบันแพทยศาสตรท์ุกแห่งเป็น
สถานท่ีที่ปลอดภยัส าหรับนักเรียนแพทย์ เพื่อเสริมสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู้ที่
เหมาะสม โดยยดึหลัก 4 ประการคือ  
S : Say "No" to sexual harassment 
ต้องไม่มีการล่วงละเมดิทางเพศ 
A : Avoid bullying 
หลีกเลี่ยงการข่มเหง ระราน ขู่เข็ญ 
F : Feedback appropriately 
สอนและให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม 
E : Encourage equity 
ส่งเสริมให้มีความเสมอภาคและเทา่เทียมกัน 

    ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตัิและ

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  

ก าหนดให้มีการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรปลีะหนึ่งครั้ง  

ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยให้ผูป้ระสงค์จะเข้าสอบ  

ยื่นค าขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่าง ๆ 

พร้อมท้ังเงิน ค่าสมัครสอบตามประกาศนี้ 

ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 ตามที่  

ราชวิทยาลัยต่าง ๆ ก าหนด  



 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ฯ ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงิน

สินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชวีิต ในโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภยั COVID-19” ให้แก่

ครอบครัว นายแพทยป์ัญญา หาญพาณชิย์พันธุ์ ซ่ึงเป็นบุคลากร ทางการแพทยร์ายแรกของ

ประเทศไทยที่เสียชีวิตจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยแพทยสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ฯ คณะกรรมการ จึงมีมติให้เสนอบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน ) จ่าย

สินไหมทดแทน จากกรมธรรม์ประกันชวีิตกลุ่ม ในโครงการดังกล่าว แก่ทายาท ของ นพ.

ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นจ านวนเงิน 5,000,000 บาท ซ่ึงกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้รับทุน 

สนับสนุนหลักจาก คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) โดยได้มอบเงินให้

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ และยงัมีองค์กร และผู้ร่วมบริจาคอกีมากมายหลายทา่นใน การซ้ือกรมธรรม์ประกันคุ้มครองชีวิต ให้แพทย์ที่ติด

เช้ือโรคโควิด-19 จากการท าหน้าทีข่องตน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการจัดท ากรมธรรม์จากบริษัท ไทยประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) อกีด้วย  

          ฝ่ายเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ แพทยสภา  www.tmc.or.th  / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/  
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     พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ

แพทยสภา เสนอว่า โครงการส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

น ้าใจของคนไทยไม่เคยเหือดหาย และ พร้อมส่งต่อความ

ช่วยเหลือถึงผู ้ท ี ่อยู ่ห ่างไกล โดยเมื ่อว ันอาทิตย์ที ่ 24 

มกราคม 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

หรือ ปธพ. โดยคณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 9 ได้ร่วมกันปล่อยคาราวานรถ 

เพ ื ่อส ่งต่อครุภ ัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให ้ก ับโรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ด าเนินการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล ได้รับ

เกียรติ จาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก สภากาชาดไทย เป็นประธานใน

พิธี หลังเกิดเหตุอุทกภัยในบริเวณพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ท าให้โรงพยาบาลหลายแห่ง

ได้รับความเสียหาย จึงเห็นเป็นการสมควรที ่จะบริจาคพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์

การแพทย์ที ่หมดความจ าเป็นในการใช้งานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้กับ

โรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยผ่าน

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การด าเนินงานครั ้งนี ้ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  

ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยมูลนิธิธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์ และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 ช่วยสนับสนุน ประสานงานอ านวยความสะดวกในการ

เดินทางไปมอบสิ่งของ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พลอากาศตรี

นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 

ปธพ. กล่าวว่า กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จัดขึ้น เป็นความร่วมมือกันของมูลนิธิ

ธรรมาภิบาลทางแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรปธพ. เพื ่อ ส่งมอบ

ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล และ เป็น

โครงการแรกของ ปธพ.รุ่นที่ 9 และยังจะมีโครงการต่อไปอีกคือ ตรวจสุขภาพพระ

ที่วัดหงส์รัตนารามและออกหน่วยแพทย์อาสาที่ จังหวัดราชบุรี ส าหรับอุปกรณ์ทาง

การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

และ หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

หรือ ปธพ. โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรปธพ.รุ ่นที ่ 9 ได้ร ่วมกันบริจาคครั ้งนี้ 

ประกอบไปด้วย เปลเข็นคนไข้ เตียงผู้ป่วยนอน เตียงตรวจภายใน โต๊ะตรวจผู้ป่วย 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ และ มาม่า รวมถึง หน้ากากอนามัย ส าลีปั้นก้อน แอลกอฮอล์ ถุง

สวมรองเท้า เพื่อใช้ตามความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19 

โครงการส่งต่อครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหก้ับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

น ้าใจของคนไทยไมเ่คยเหือดหาย โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ  

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดบัสูง ปธพ.9 

พล.อ.ต.นพ. อิทธพร คณะเจริญ  

แพทยสมาคมฯ แพทยสภา ร่วมกับ บีทีเอส กรุ๊ป ฯ ไทยประกันชีวิต 
มอบเงิน 5 ล้านบาท แก่ครอบครัว “หมอปญัญา" แพทย์ผู้เสียสละของมหาสารคาม  


