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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

 คดจีรยิธรรมที่เขา้สูก่ารพิจารณาคด ี
เดือน ตลุาคม 2564 

 

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พ ิจารณาคด ี เด ือนต ุลาคม 2564 โดยเป ็นเร ื ่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน  3  เรื ่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 14 เรื่อง 

 แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดอืน ตลุาคม 2564 

 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564 
จ านวน 53 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 5  คน 
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      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา 
เป็นประธาน ในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้ 

แพทยสภา ไดร้บัความสนบัสนนุจากสวนนงนชุพัทยาในการด าเนนิการจดัตกแตง่สวนพระราชบดิา  

      แพทยสภา ได้รับความสนับสนุนอนุเคราะห์จาก
คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา  ในการ
ด าเนินการจัดตกแต่งสวนพระราชบิดาและได้รับมอบ
ต้นไม้มงคลมาปลูกโดยรอบอาคารสภาวิชาชีพ ภายใน
บริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อถวายเป็นพระเกียรติ
แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก แพทยสภา ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 
ในโอกาสนี้  
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แพทยสภาจดัพิธที าบญุเลีย้งพระ เนือ่งในโอกาสครบรอบ 53 ปีแพทยสภา  

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ  
แพทยสภา จัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีแพทยสภา ซึ่งแพทยสภาถือก าเนิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2511 จนถึงปัจจุบัน แพทยสภามีวาระครบรอบ 53 ปี โดยภายในงานมี ศ.เกียรติคุณ  
พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในพิธี และได้เชิญคณะผู้บริหาร กรรมการแพทยสภา และ ผู้บริหารจาก
สภาวิชาชีพ ต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในการนี้ได้มีการสวดมาติกา บังสุกุลให้แก่ปูชนียาจารย์ และ แพทย์ผู้ล่วงลับไป
แล้ว พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรม สังฆทาน และภัตตาหาร โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป จากวัดเขาแผงม้า  

การรบัสมคัรเขา้ฝึกปฏบิตังิานหลงัปรญิญาในฐานะแพทยฝึ์กหดั ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมเตมิ 

      ประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 30/2564 เรื่องการรับสมัครเข้า
ฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะเป็นแพทย์ฝึกหัดประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม 
โดยมีก าหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2564   
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
1. มีสัญชาตไิทยตามกฎหมาย 
2. มีปริญญา/ประกาศนียบตัร หรอืหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ก่อนวันเริ่มฝึกปฏิบัติงานหลังปรญิญา
ในฐานะแพทย์ฝึกหัดในวันท่ี 1 พ.ย. 2564 จากสถานศึกษาซึ่ง
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแพทยสภา 
3. แพทยสภาขอสงวนสิทธิให้สมัครไดเ้ฉพาะผู้ที่ยังไมเ่คยได้รับกร
ตัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปรญิญาในฐานะแพทยฝ์ึกหัดในรอบ
ที่ 3 รอบท่ี 2 และปีที่ผ่านๆ มา 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tmc.or.th Scan เพื่ออ่านรายละเอียด 
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ประชมุ คณะกรรมการประสานงานวชิาชพีแพทย์ ของประชาคมอาเซยีน (AJCCM) ครัง้ที ่29  

      วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ผู้แทนแพทยสภา โดย  
นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส, รศ.พญ.ประสบศรี อ้ึงถาวร, รศ.นพ.ปรีชา  วาณิชเศรษฐกุล และ ศ.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครั้งที่ 29 โดย นพ.วันชาติ  
ศุภจัตุรัส ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  

ประชมุคณะท างานดา้นบรกิารวชิาชพีสขุภาพของประชาคมอาเซยีน (HSSWG) ครัง้ที ่51  

      วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
เจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ นพ.จิโรจ สินธวานนท์ 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รศ.พญ.
ประสบศรี อ้ึงถาวร และ ศ.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ 
ผู้แทนแพทยสภา ศ.ทพ.สุชิต พูลทอง ผู้แทนทันตแพทยสภา
และศ.ดร.สิริอร สินธุ ผู้แทนสภาการพยาบาล ได้เข้าร่วม 
 ประชุมคณะท างานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51โดย นพ.จิโรจ สินธวานนท์ 

ท าหน้าท่ีประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมทั้งสอง เป็นการประชุม Virtual Meeting มีผู้แทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม  

ประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 29/2564 
เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจ าปี พ.ศ. 2564 รอบ 2 

ประกาศ ผลการคดัเลอืกแพทยฝ์ึกหัด 2564 รอบ 2  

Scan  
เพ่ืออ่านรายละเอียด 
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คณบดคีณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา ยืน่หนงัสอืสง่หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 

        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ศ. นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี  เข้าพบ  ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา  เพื่อยื ่นหนังสือส่งหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  ให้แพทยสภาพิจารณา  และมอบของที่ระลึก ให้นายกแพทยสภา โดยมี  
พลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมให้การต้อนรับ 

รบัรองมาตรฐานการตรวจประเมนิหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2564  
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

      ตามที่ ศ.เกียริตคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้เสนอต่อที่
ประชุมกรรมการแพทยสภาว่า จากที ่คณะอนุกรรมการ
กลั ่นกรองวิชาการได้ไปเยี ่ยมเพื ่อดูความพร้อมของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2564 พบว่าสถาบันได้เตรียมความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ 
หอพัก เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน บุคลากร และ
หน ่ วย ง านรอ ง ร ั บ ต ่ า ง  ๆ ไ ว ้ อย ่ า งพ ร ้ อมม ู ล  แล ะ
คณะอน ุกรรมการกล ั ่นกรองว ิชาการในการประช ุม 

ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้เชิญผู้แทน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น มาให้ข้อมูลและให้น าเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภานั ้น มติการประชุม
กรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้รับรองมาตรฐาน
หล ักส ูตรแพทยศาสตรบ ัณฑ ิต หล ักส ูตรใหม ่  พ.ศ.2564 ของคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
 โดยมีเงื ่อนไขและให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังนี้1.พัฒนาการด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมาตรฐาน พื้นฐาน (ข้อ ม) ที่ระบุในหัวข้อโอกาสพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้ตามที่ก าหนด 2.
ก าหนดเงื่อนไขให้รับนิสิตได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 3.ส่งรายงานความก้าวหน้า
ประจ าปี และให้มีการตรวจติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการโดยสถาบันรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ก่อนเปิดการศึกษาอย่างน้อย 4 -6 เดือน ทุกปี
การศึกษาจนกว่าจะมีบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา และ  4.ส าหรับก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 
ขอให้มีการตรวจติดตามภายในเดือนพฤษภาคม 2565   โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบ
รับรองสถาบันผ่านการประเมิน (รับรองมาตรฐานถึงวันที ่ 15 สิงหาคม 2570) โดยมี
โรงพยาบาลก าแพงเพชร เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก และรับรองศักยภาพในการรับ
นักศึกษา ณ ปัจจุบัน จ านวน 24 คน โดยมีการรับรองมติกรรมการในการประชุมกรรมการ
แพทยสภา ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เพื่อให้สามารถด าเนินการในเรื่องอื่น ๆ 
ต่อเนื่องได้ 
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