ข่าวแพทยสภา ประจาเดือน ตุลาคม 2564
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
เป็นประธาน ในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระสาคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้
แพทย์ขน
ึ้ ทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาต
เป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจาเดือน ตุลาคม 2564

คดีจริยธรรมที่เข้าสูก
่ ารพิ จารณาคดี
เดือน ตุลาคม 2564

คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมประจ าเดื อ นตุ ล าคม 2564
จานวน 53 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จานวน 5 คน

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิ จ ารณาคดี เ ดื อ นตุ ล าคม 2564 โดยเป็ น เรื ่ อ งจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน 3 เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จานวน 14 เรื่อง

แพทยสภา ได้รบ
ั ความสนับสนุนจากสวนนงนุชพั ทยาในการดาเนินการจัดตกแต่งสวนพระราชบิดา

แพทยสภา ได้รับความสนับสนุนอนุเคราะห์จาก
คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ในการ
ด าเนินการจัดตกแต่งสวนพระราชบิดาและได้รับมอบ
ต้นไม้มงคลมาปลูกโดยรอบอาคารสภาวิชาชีพ ภายใน
บริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อถวายเป็นพระเกียรติ
แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก แพทยสภา ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
ในโอกาสนี้
แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน
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้ งพระ เนือ
่ งในโอกาสครบรอบ 53 ปีแพทยสภา
แพทยสภาจัดพิ ธท
ี าบุญเลีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สานักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ
แพทยสภา จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีแพทยสภา ซึ่งแพทยสภาถือกาเนิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
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 จานวน 9 รูป จากวัดเขาแผงม้า
การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบต
ั ง
ิ านหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจาปี พ.ศ. 2564 เพิ่ มเติม

ประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 30/2564 เรื่องการรับสมัครเข้า
ฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะเป็นแพทย์ฝึกหัดประจาปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
โดยมีกาหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1. มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย
2. มีปริญญา/ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ก่อนวันเริ่มฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญา
ในฐานะแพทย์ฝึกหัดในวันที่ 1 พ.ย. 2564 จากสถานศึกษาซึ่ง
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแพทยสภา
3. แพทยสภาขอสงวนสิทธิให้สมัครได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับกร
ตัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดในรอบ
ที่ 3 รอบที่ 2 และปีที่ผ่านๆ มา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tmc.or.th

Scan เพื่ออ่านรายละเอียด
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ประชุม คณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครัง
้ ที่ 29

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ผู้แทนแพทยสภา โดย
นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส, รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร, รศ.นพ.ปรีชา วาณิชเศรษฐกุล และ ศ.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครั้งที่ 29 โดย นพ.วันชาติ
ศุภจัตุรัส ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ประชุมคณะทางานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครัง
้ ที่ 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 อึ้งถาวร และ ศ.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
ผู้แทนแพทยสภา ศ.ทพ.สุชิต พูลทอง ผู้แทนทันตแพทยสภา
และศ.ดร.สิริอร สินธุ ผู้แทนสภาการพยาบาล ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะทางานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51โดย นพ.จิโรจ สินธวานนท์
ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมทั้งสอง เป็นการประชุม Virtual Meeting มีผู้แทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม
ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด 2564 รอบ 2
ประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 29/2564
เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจาปี พ.ศ. 2564 รอบ 2

Scan
เพื่ออ่านรายละเอียด
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่ หนังสือส่งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยืน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ศ. นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
และ นายแพทย์สรวิศ บุญ ญฐี เข้ าพบ ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัส ดิ์ นายกแพทยสภา เพื่อยื่นหนั งสือส่ง หลักสูต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ให้แพทยสภาพิจารณา และมอบของที่ระลึก ให้นายกแพทยสภา โดยมี
พลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมให้การต้อนรับ
รับรองมาตรฐานการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
์

ตามที่ ศ.เกียริตคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้เสนอต่อที่
ประชุ ม กรรมการแพทยสภาว่ า จากที ่ ค ณะอนุ กรรมการ
กลั ่ น กรองวิ ช าการได้ ไปเยี ่ ย มเพื ่ อดู ความพร้ อมของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2564 พบว่าสถาบันได้เตรียมความพร้อมทั้งอาคารสถานที่
หอพัก เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน บุคลากร และ
หน ่ วย ง า นร อง รั บ ต ่ า ง ๆไ ว ้ อย ่ า งพ ร ้ อม ม ู ล แ ล ะ
คณะอนุ ก รรมการกลั ่ น กรองวิ ช าการในการประชุ ม
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้เชิญผู้แทน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เวสเทิ ร์ น มาให้ ข้ อ มู ล และให้ น าเสนอต่ อคณะกรรมการแพทยสภานั ้ น มติ การประชุ ม
กรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้รับรองมาตรฐาน
หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ.2564 ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
โดยมี เงื่ อนไขและให้ด าเนิน การตามข้อเสนอแนะดั งนี้ 1.พั ฒนาการด าเนิน การ
ปรับปรุงข้อมาตรฐาน พื้นฐาน (ข้อ ม) ที่ระบุในหัวข้อโอกาสพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้ตามที่ก าหนด 2.
กาหนดเงื่อนไขให้รับนิสิตได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 3.ส่งรายงานความก้าวหน้า
ประจ าปี และให้มีการตรวจติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการโดยสถาบันรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ก่อนเปิดการศึกษาอย่างน้อย 4-6 เดือน ทุกปี
การศึกษาจนกว่าจะมีบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา และ 4.สาหรับก่อนเปิดปีการศึกษา 2565
ขอให้มีการตรวจติดตามภายในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบ
รั บ รองสถาบั น ผ่ า นการประเมิ น (รั บ รองมาตรฐานถึ ง วั น ที ่ 15 สิ ง หาคม 2570) โดยมี
โรงพยาบาลกาแพงเพชร เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก และรับรองศักยภาพในการรับ
นักศึกษา ณ ปัจจุบัน จานวน 24 คน โดยมีการรับรองมติกรรมการในการประชุมกรรมการ
แพทยสภา ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เพื่อให้สามารถดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ
ต่อเนื่องได้
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