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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

คดจีรยิธรรมที่เขา้สูก่ารพิจารณาคด ี

เดือน มกราคม 2564 
 มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิจารณาคดี

เดือนมกราคม 2564 โดยเป็นเรื่องจากอนุกรรมการจรยิธรรมฯ 

จ านวน 17  เรื่อง และเรื่องจากอนุกรรมการสอบสวน จ านวน 17  

เรื่อง 

แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม ประจ าเดอืน มกราคม 2564 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิกแพทยสภา 

และขึ้นทะเบยีนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประจ าเดือนมกราคม 2564 จ านวน 9 คน และแพทย์ท่ีถึงแก่กรรม 

จ านวน 15 คน 

 เมื่อวันที ่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชพี ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาคร้ังที่ 1/2564 โดยมศีาสตราจารย์เกยีรติคณุ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสด์ิ นายก
แพทยสภา เป็นประธานการประชุม ในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี ้

แพทยสภาขอแสดงความยินดี กับ กรรมการแพทยสภาโดยเลือกตั้ง  วาระ พ.ศ. 2564-2566  
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          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.45 น. พลเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
แพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 เป็นประธานในการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา กล่าวว่า คณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติ
เห็นชอบออกข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563 และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
137 ตอนพิเศษ 53 ง ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563 ก าหนดให้การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 เลือกได้ 30 ท่าน กระท าได้ 2 
วิธี คือ 
1. วิธีการลงคะแนนแบบตัรเลือกตั้ง (วิธีเดิม) เริม่ส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสมาชิกตั้งแต่วันที ่15 ตุลาคม 2563 
2. วิธีการลงคะแนนแบบบตัรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Vote) (เปดิให้สมาชิกแสดงความจ านง ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน) 

ทั้งนี้การเลือกตั้งในระบบ E-Vote นี้ เพื่อรองรับระบบการสื่อสาร แบบ 5G และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกท่ีเข้าถึง 
social media ในยุคปัจจุบัน 

          ประธานพร้อมด้วยอนุกรรมการฯ และได้เชิญ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบ
จิตต์ ลิมปพะยอม รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร คุณทรงยศ สามกษัตริย์และ คุณขวัญชัย โชติพันธุ์ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งเชิญนิสิต/
นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาแพทย์ทหาร จากคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 10 สถาบันร่วมด าเนินการตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง โดย
ก่อนด าเนินการประธานได้น ากล่าวปฏิญาณตน หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายพร้อมเจ้าหน้าได้ด าเนินการทดสอบเครื่องอ่าน
คะแนนระบบคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งเวลา 09.00 น. นายแพทย์ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ และนายแพทย์วิฑูรย์ โล่สุนทร ได้เปิดนับคะแนน
ระบบ E-Vote พร้อมเสนอผลการนับคะแนน ต่อจากนั้น พลเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และแพทย์
หญิงเบญจมาศ พิสารศาลกิจ กรรมการผู้เคลื่อนย้ายบัตรเลือกตั้ง เปิดถุงบัตรเลือกตั้งเพื่อด าเนินการตรวจนับคะแนน จนกระทั่ง  เวลา 22.30 
น. เสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ปรากฏผลว่าจ านวนสมาชิกแพทยสภาที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจ านวน 63,665 
คน จ านวนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่ส่งไปยังสมาชิกที่มีที่อยู ่ทั้งหมด 53,358 ฉบับ จ านวนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่สมาชิกลงคะแนนแล้วส่ง
บัตรกลับมายัง ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา เป็นบัตรดี  9,608 ฉบับ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่ลงคะแนนเป็นบัตรเสีย 160 ฉบับ  บัตร
ลงคะแนนเลือกตั้งฯ ท่ีไม่ประสงค์ลงคะแนน 161 ฉบับ จ านวนสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ลงเลือกตั้งแบบ E-Vote จ านวน 10,307 คน จ านวน
สมาชิกที่ลงคะแนนเลือกตั้งแบบ E-Vote จ านวน 5,471 คน ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 มีผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา ดังต่อไปนี้ 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 



 แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อควรรู้
ส าหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2 ) “Personal Data Protec-
tion Act #2” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 
เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 
อาคารสภาวิชาชีพ และมีการรับชมทาง zoomและ
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของแพทยสภา โดยมี 
วิทยากรร่วมบรรยาย ประกอบด้วย นางอรดี พันธุมโกมล 
ว่องสาโรจน์ Senior Associate, บริษัท ติลิกีแอนด์กิบบินส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล ผู้ช่วย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย
พิเศษเรื่อง “แนวทางปฏิบัติส าหรับแพทย์ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และเรื่อง “กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในมิติทางการแพทย”์ บรรยายโดย ดร.นพ.

นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ.ธนกฤต จินตวร รอง
ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธาน
เปิดงาน พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 

มกราคม 2564 

แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ 
เร่ือง ข้อควรรู้ส าหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (คร้ังที่ 2) 

"Personal Data Protection Act #2"  

แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง ประชุมคณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ  

เพ่ือออกใบรับรองแพทย์ส าหรับผู้ขอรับและต่อใบอนญุาตขับรถ  

   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 ณ ห้อง

ประชุมชั้น 12 ส านักงานเลขาธกิารแพทยสภา ได้มีการประชุม

คณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพเพื่อออก

ใบรับรองแพทย์ส าหรับผู้ขอรับและต่อใบอนุญาตขบัรถ ครั้งที่ 

1/2564 ร่วมกับผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ

ไทย ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนราช

วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้แทนราช

วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แหง่ประเทศไทย โดยมีการเข้า

ประชุมทาง Online เพื่อแจ้งคณะท างานทราบแนวทางของ

กรมขนส่งทางบก และมติกรรมการแพทยสภา ทีผ่่านมา ซึง่มี พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เป็นประธานฯ 

และ นายแพทย์ภาสกร วันชัยจริะบุญ เป็นเลขานุการคณะท างานฯ  
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ใบรับรองแพทย์รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมคร้ังที่ 2/2564  

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

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

TMC news monthly#20 มกราคม 2564 

แพทยสภาพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.8 และ ปธพ.9 ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’  

   เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง   พล.อ.ต. นพ. อิทธพร 
คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ ผู ้อ านวยการหลักสูตร ปธพ. 8 และ 9 พร้อมด้วยผู ้แทนนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 น าแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 

ภาพตัวอย่าง 


