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เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร
สภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 10/2563 โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
เป็นประธานการประชุม ในการประชุมได้มีการพิ จารณาวาระสาคัญ
โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้
แพทย์ขน
ึ้ ทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาต
เป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจาเดือน ตุลาคม 2563

คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิกแพทยสภา
และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจาเดือนตุลาคม จานวน 39 คน และแพทย์ถึงแก่กรรม จานวน 35
คน

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 7.00 น. แพทยสภา นาโดย
คดีจริยธรรมที่เข้าสูก
่ ารพิ จารณาคดี
พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา พร้อมเจ้าหน้าที่
เดือน ตุลาคม 2563
แพทยสภา ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวัน
มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิจารณาคดี
เดือนตุลาคม 2563 โดยเป็นเรื่องจากอนุกรรมการจริยธรรมฯ 36 สถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2563 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาท
จานวน เรื่อง และเรื่องจากอนุกรรมการสอบสวน จานวน 17 เรื่อง
นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

การขอรับใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน
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4 องค์กรด้านการแพทย์จับมือสัมมนา “Safe practice: Situation & Concerns”
เพื่ อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน2563 เวลา 08.30–15.30 น. ห้องประชุมชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข โดยสมาพันธ์
แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไปฯ แพทยสมาคมฯ แพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดสัมมนา “safe practice:
situation and concerns” โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในการเปิดสัมมนาในครั้งนี้
นายแพทย์ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กล่าวว่าความปลอดภัยของผูป้ ่วย
เป็นหัวใจสาคัญในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการแพทย์ ตามหลักการ First Do No Harm การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขให้มีมาตรฐานครอบคลุม และปลอดภัย ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ปัจจุบันภาครัฐได้มีการจัดระบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้มากขึ้น
ในขณะทีท่ รัพยากรทางด้านบุคคล
และ
ปัจจัยพื้นฐาน อาจพัฒนาไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการรักษา นาไปสู่การร้องเรียนฟ้องร้องอยู่
บ่อยครั้งและมีแนวโน้มมากขึ้น ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรเองจึงจาเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน โดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการสื่อสารที่ดี ในการช่วยกันแก้ปัญหา
การสัมมนา Safe Practice : Situation and Concerns ในครั้งนี้ มีผู้ทรงความรู้ที่เปีย่ มไปด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รบั รูถ้ งึ สถานการณ์ และสร้างความตระหนักในประเด็นความปลอดภัย ในเวชปฏิบตั ขิ องบุคลากร โดยให้
ความสาคัญกับความเข้มแข็งขององค์กรแพทย์ ที่จะเป็นผู้นาในการขับเคลื่อน การสร้างเครือข่าย การสร้างนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขใน ประเด็น 2 P safety ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมในเร็ววัน
ปัจจุบันต้องยอมรับว่ายังมีช่องว่าง ยังมี Gap ที่พวกเราชาวสาธารณสุข จะช่วยกันคิด เพื่อลดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ลง ช่วยกันทาเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังของผู้ป่วยที่วา่ รู้สึกปลอดภัยเมื่อ ถึงมือหมอ โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ที่จะให้ Safe Practice หรือเวชปฏิบตั ิที่ปลอดภัย เป็นวาระของชาวสาธารณสุข
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มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) และภาคี
เครือข่าย ร่วมกันจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” ครั้งที่ 8 ที่ จ.สุโขทัย ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

ภาพประกอบจาก พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ

แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยต่าง ๆ
จัดสัมมนา เรื่องถอดบทเรียนสอบบอร์ด Online วิถีใหม่ในช่วง COVID-19

คณะทางานการจัดการอบรมทาง
วิชาการในรูปแบบ Webinar แพทยสภา ซึ่งมี
แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ เป็นประธาน
ชุดฯ และ แพทย์หญิงวณิชา ชี่นกองแก้ว
เลขานุการฯ ร่วมกับราชวิทยาลัยต่าง ๆ ได้จัด
สัมมนา เรื่อง “ถอดบทเรียนสอบบอร์ด Online
วิถีใหม่ในช่วง COVID-19” ในวันพุธที่ 25
พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30–16.00 น. ณ
ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Video conference ด้วยโปรแกรม Zoom มีวตั ถุประสงค์
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้วิธีการประเมินการสอบบอร์ดของราชวิทยาลัยต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย รอง
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 เป็นประธานในการเปิดสัมมนาในครั้งนี้
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เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00น. ณ ห้องสยาม
มกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสภา นาโดย ศ.เกียรติคุณ
พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
โดย ศ.เกียรติคณ
ุ นพ. อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี
ทาบุญ เนื่องในโอกาส “วันแพทย์ไทย” ซึ่งมีความเป็นมา จาก วันที่11
ธันวาคม 2499 ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศสานักคณะรัฐมนตรีเรื่อง
กาหนดวันแพทย์ เนื่องจาก แพทย์ ครู และ กสิกร เป็นผู้ทไี่ ด้ประกอบคุณงาม
ความดีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นจานวนมาก
สมควรให้มีการกาหนด "วันแพทย์" "วันครู" และ"วันกสิกร" เพื่อให้มีการระลึก
ถึงความสาคัญ โดยกาหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน เป็น "วันแพทย์ " ของไทย
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2499 โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี โดยวันแพทย์ไทย จะตรงกับวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
แพทยสภา และแพทยสมาคมฯ ขอขอบคุณแพทย์ทุกท่านทีส่ านพลังทุ่มเท
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ดูแลประชาชนไทยทุกคนจนผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด19 อย่างงดงาม ทาให้ได้รับการยอมรับไปทัว่ โลก

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

