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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา
ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานการประชุม ในการประชุมได้มีการ
พิจารณาวาระสาคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้
แพทย์ขน
ึ้ ทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาต
เป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจาเดือน มีนาคม 2564

คดีจริยธรรมที่เข้าสูก
่ ารพิ จารณาคดี
เดือน มีนาคม 2564

คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิกแพทย
มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิจารณาคดี
สภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เดือนมีนาคม 2564 โดยเป็นเรื่องจากอนุกรรมการจริยธรรมฯ จานวน
ประจาเดือนมีนาคม 2564 จานวน 4 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม 21 เรื่อง และเรื่องจากอนุกรรมการสอบสวน จานวน 15 เรื่อง
จานวน 12 คน
(ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอบรม และทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายของผู้รับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อใบอนุญาต ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สาหรับคนพิ การ พ.ศ. ....

กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการอบรมและทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
สาหรับคนพิการ พ.ศ. .... ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา (ร่าง)
ประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ ดังกล่าวแล้วเห็นว่าอาจเป็นการเพิ่ม
ภาระอันเกินควรให้กับประชาชนในการนาเอกสารหรือหลักฐานมา
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดทา (ร่าง) ประกาศกรมการ
ขนส่งทางบกฯ ดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้
เกิดความปลอดภัยแก่คนพิการ ซึง่ เป็นคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนราย
อื่น รวมทั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ตามที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายได้รับรองไว้ จึงเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ
กรมการขนส่งทางบกฯ ให้มีความเหมาะสม ประกอบกับการขอและ
การออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563
ที่กาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องยื่นคาขอพร้อมด้วยใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่มโี รคประจาตัวหรือไม่มสี ภาวะของโรคที่เห็นว่า

อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ หรือมีหนังสือขอให้แพทย์ยืนยันว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผูม้ ีความเหมาะสมที่จะขับรถได้โดยปลอดภัย เพือ่ ให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้เกิด
ความปลอดภัยแก่คนพิการซึ่งเป็นคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนรายอืน่
คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 11
มีนาคม 2564 จึงมีมติให้กรมการขนส่งทางบกตั้งคณะอนุกรรมการที่
ปรึกษาทางการแพทย์โดยมีแพทยสภา และผู้แทนจากราชวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการในชุดนี้ จัดทาระบบการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายสาหรับคนพิการ ในการขอรับใบอนุญาต และขอต่อใบอนุญาต
ขับรถ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และจัดทาระบบใบรับรองแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน

มีนาคม 2564
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ประกาศราชกิจจานุเบกษา (ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยประกาศนียบัตรการฝึกอบรม พั ฒนาการและการรักษา
สาหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2563

ประกาศ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
หัตถการ และการรักษาสาหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 มีนาคม 2564
เพื่อสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมระยะสั้นในหัตการที่เป็นประโยชน์ต่อ
แพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพ.ชุมชน เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เพิ่มความรู้ และทักษะหัตถการให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชนโดยลดเวลาการเรียนจากระดับแพทย์ประจาบ้าน 3 ปีเป็นระยะ
สั้น และกลับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างปลอดภัยมาก
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อผลิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถ ความพร้อม และเจต
คติที่ ดีในการท าหัตถการ และการรัก ษาประเภทต่า ง ๆ ตามความ
ต้องการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้โรงพยาบาลชุมชน
เป็นฐานเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชน และรวมทั้งเพื่อการพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนสืบต่อไป
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้แพทย์
โรงพยาบาลชุ ม ชนที ่ ผ ่ า นหลั ก สู ต รหั ต ถการและการรั ก ษาให้ เ ป็ น
หลักสูตรวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติประเภทต่าง ๆ ของแพทยสภา
4. เพื่อสนับสนุนให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากการเป็นแพทย์ใช้ทุน เพื่อปฏิบัติงาน
ในฐานะข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือตาแหน่งอื่นใดในโรงพยาบาล
ชุมชนนั้น ๆ

5. เพื่อป้องกันการลาออกของแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชน ที่
ต้องการมาศึกษาต่อเนื่องในสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อรับวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติในสาขาต่าง ๆ ของแพทยสภา
6. เพื่อสนับสนุนให้แพทย์โรงพยาบาลชุมชนสามารถประกอบ
วิชาชีพส่วนตัวในการดูแลตนเอง และครอบครัวได้
แพทยสภา เตรียมเปิดแผนการอบรมเพิ่มเติมหัตถการระยะสั้น
เสริมความมั่นใจให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โดยวิธีการ
ฝึกอบรมหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสถานฝึกอบรมกาหนด
และแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้ และไม่เป็นอุปสรรค
ต่อภาระงานประจาหรือใช้วิธีการสะสมประสบการณ์เกี่ยวกับหัตถการ
และการรักษาตามประกาศแพทยสภา

บรรยายพิ เศษ แพทยสภา ตามพระราชบัญญัติครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562เรื่อง
่ วกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (ครั้งที่ 4)
“ข้อควรรู้สาหรับแพทย์เกีย

คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 11
มีนาคม 2564 เห็นชอบให้จัดประชุมบรรยายพิเศษ แพทยสภา ตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เรื่อง “ข้อควรรู้
สาหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (ครั้งที่
4) เรื่อง "กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลในมุมมองของศาล" ใน วันพฤหัสบดี
ที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา
ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพสุขภาพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
นนทบุรี (ถ่ายทอดทาง Online) โดย ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผูพ้ ิพากษา
ศาลชั้นต้น ประจาสานักประธานศาลฎีกาและ ผู้อานวยการบริหารสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยาย
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โครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่ อถวายเป็นพระกุศล
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อัมพร อมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 แพทยสภา สถาบัน
พระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 ร่วมกันจัดโครงการแพทย์
อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสของวัดในเขต
บางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี จานวน 16 วัด ณ อาคารปริยัตินุสรณ์
วัดหงส์รตั นารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริ
ยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณายก โดยมี ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรร
มาภิบาลทางการแพทย์ ประธานในพิธี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.วุฒิสาร ตัน
ไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ ่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายก
แพทยสภา พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
และผู้อานวยการหลักสูตร ปธพ. และพล.ต.ท.นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร
ประธานนักศึกษา ปธพ.9 ร่วมกราบนมัสการ พระเทพปริยตั ิมณ
ุ ี
(มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ซึ่งภายใน
งานมีคณะแพทย์ พยาบาลอาสา และบุคลากรอาสา จากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดคลินิกเฉพาะทางตรวจเลือด
ทันตกรรม เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลินิกตา คลินิกหู
คอ จมูก คลินิกกระดูกและข้อ และจัดสอนการกู้ชีพพื้นฐาน (Basic
CPR) แก่ภิกษุสงฆ์ สามเณร บุคลากรของวัด รวมทั้งประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งร่วมกันถวายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือ AED
ไว้ประจาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โดยมีพระภิกษุสงฆ์กว่า 500
รูป เข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูล ภาพ และเนื้อหาจาก นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9

มีนาคม 2564

มีนาคม 2564
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แพทยสภาจัดการบรรยายพิ เศษ
"ข้อควรรู้สาหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัตค
ิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 4)
ตอน "กฎหมายคุม
้ ครองส่วนบุคคลในมุมมองของศาล"

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย

ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา

นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ
"ข้อควรรู้สาหรับแพทย์เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 4)
ตอน “กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลใน
มุมมองของศาล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 - 12.00
น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14
อาคารสภาวิชาชีพ และมีการรับชมทาง zoom และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของแพทยสภาโดยได้รับเกียรติจาก "ดร.วรวงศ์ อัจฉรา
วงศ์ชัย" ผู้พ ิพ ากษาศาลชั้นต้น ประจาสานักประธานศาลฎีกา และ ผู้อานวยการบริหารสถาบันอนุญ าโตตุลาการ เป็นวิทยากรในการ
บรรยาย และมี ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ดาเนินรายการ ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
เป็นประธานเปิดงาน พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

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

