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เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 7/2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา เป็นประธานการประชุม การประชุมครัง
้ นี้มีระเบียบวาระ 7 วาระ รวม 110 เรื่อง

แพทยสภาจัดเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8
กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
สภาการพยาบาล จัดการเสวนาเรือ่ ง "แนวทางแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" (ครั้งที่ 2) โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายก
แพทยสภา เป็นประธานใน
การเสวนาครั้งนี้
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงกลางเดือน กรกฎาคม ที่ผา่ นมาได้เกิดเหตุรุนแรงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสองแห่งในจังหวัด
สมุทรปราการ ทาให้การบริการประชาชนได้รับผลกระทบ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านีไ้ ม่ควรเกิดขึ้นในโรงพยาบาล
เพราะทาให้เกิดผลกระทบการให้บริการที่ดี ต่อประชาชน แพทยสภาให้ความสาคัญและเล็งเห็นถึงความ
เดือดร้อนของบุคลากรทางสาธารณสุขทุกฝ่ายที่ปฏิบัติในโรงพยาบาล เป็นอย่างยิ่ง แพทยสภาร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล จึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนาครั้งที่ 2 ขึ้นเป็นวาระเร่งด่วนในวันนี้ โดยครั้งที่ 1
เราได้จัดเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในครั้งนั้นเราได้รับเกียรติ จากท่านปลัดกระทรวง รองโฆษก อัยการ
ตารวจ และ ภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้องเข้าร่วมการสัมมนาทาให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหา ได้ระดับหนึ่ง สาหรับครั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด ภาคประชาชน เสวนาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา โดย “ยึดหลัก 3 ป
คือ ป้องกัน ป้องปราม และประกาศ” เพื่อทาให้เกิดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาลอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน
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แพทยสภา และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแสดงความห่วงใย
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
และทาร้ายร่างกายในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปูเ่ จ้าฯ

เมื ่ อ วั น ที ่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
แพทยสภา และ แพทยสมาคมแห่ง ประเทศไทยฯ น าโดย
ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
และคณะกรรมการแพทยสภาเข้าเยี่ยมเยียน โรงพยาบาลวิภา
ราม ชั ย ปราการ และ โรงพยาบาลมื อ งสมุ ท รปู ่ เ จ้ า ฯ
จ.สมุทรปราการ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และ
ท าร้ า ยร่ า งกายในโรงพยาบาล แพทยสภามี ค วามห่ ว งใย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ ต่อสถานการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นท าร้ายร่างกายแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในห้องฉุกเฉิน เป็นอย่างมาก
ทางผู้บริห าร และกรรมการแพทยสภาขอส่งก าลังใจและ
ความห่วงใยไปยังทุกท่าน และได้ประสานงานกองกากับการ
สถานี ต ารวจภู ธ รส าโรงใต้ สั ง กั ด ต ารวจภู ธ ร จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลให้เข้มงวดมากขึ้น
แพทยสภาจะติ ด ตามข้ อ เท็ จ จริ ง และหาทางช่ ว ยเหลื อ
บุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดประชุม
เสวนาในกรณีดังกล่าวเพื่อเร่งหา
แนวทางแก้ไข และป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก
ติดตามข่าวสารได้ที่นี่

สถานีตารวจภูธร สาโรงใต้

แพทย์ขึ้นทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ประจาเดือน กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิก
แพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ประจาเดือนกรกฎาคม จานวน 5 คน และ
แพทย์ถึงแก่กรรม จานวน 8 คน
คดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิ จารณาคดี
เดือน กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิจารณาคดี เดือนกรกฎาคม 2563 โดยเป็นเรื่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จานวน 8 เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จานวน 13 เรื่อง

การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันผลิตแพทย์ต่างประเทศ
ที่แพทยสภารับรอง

สิงหาคม 2563

ประกาศแพทยสภา ที่ 54/2563
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine)
และคลินิกออนไลน์

ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่นี่
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ติดตามรายละเอียด
เพิ่ มเติมได้ที่นี่

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

