
     ข่าวแพทยสภา ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563           TMC news monthly#14 

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพท่ีผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพ ช้ัน 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม

คณะกรรมการแพทยสภาคร้ังที่ 6/2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา  

เปน็ประธานการประชุม การประชุมคร้ังน้ีมีระเบียบวาระ 7 วาระ 59 เร่ือง 

แพทยสภาแถลงขา่วชีแ้จง กรณ ีประกาศแพทยสภาที ่50/2563  

เรือ่ง หนา้ทีอ่ันพึงปฏบิตัขิองผูป่้วย ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตร์าชกิจจานเุบกษา  

 เมื่อวันท่ี  2 กรกฎาคม 

2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 แพทย

สภา อาคารสภาวิชาชีพภายในบริเวณ

กระทรวงสาธารณสุข  

ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

อุปนายกแพทยสภาคนท่ีหน่ึงเป็น

ประธานในการแถลงข่าวชี้แจงถึง

ประกาศแพทยสภาท่ี 50/2563 เรื่อง

หน้าท่ีอันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยได้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  

วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 ท่ีผ่านมา ในการบริหารจัดการกับปัญหาส าคัญๆ 

ผลส าเร็จจะเกิดขึ้นได้จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

เช่นเดียวกับโรคภัยไข้เจ็บ วิกฤตโรคโควิด-19 ท่ีผ่านมาประเทศไทยประสบ

ความส าเร็จในการบริหารจัดการรอบแรกได้เพราะการมุ่งมั่นท าหน้าท่ีร่วมกัน

ของแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชน รวมท้ังการให้ความ

ร่วมมือจากผู้ป่วย การประสานงานกันของทั้ง 3 องค์ประกอบน้ีเป็นหลักการ

ท่ีส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จในการดูแลการเจ็บป่วยต่าง ๆ 

 ประกาศ “หน้าท่ีอันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 10 ประการ” ครั้งน้ี 

แพทยสภาได้เล็งเห็นความส าคัญของหน้าท่ีอันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยท่ีจะช่วย

ยกระดับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยประกาศฉบับน้ี

ไม่ใช่กฎหมายจึงไม่มีการก าหนดบทลงโทษ แต่เป็นแนวทางให้ผู้ป่วยได้รับรู้

และสามารถปฏิบัติตามในฐานะท่ีเป็นส่วนส าคัญของทีมการรักษาท่ีจะท าให้

การรักษาพยาบาลประสบความส าเร็จ สาระส าคัญของประกาศฉบับน้ี

ครอบคลุมตั้งแต่ แนะน าผู้ป่วยรักษาสุขภาพของตนเอง เปิดเผยข้อมูลด้าน

สุขภาพท่ีเป็นจริงและอยู่ในความรับรู้ ปฏิบัติตามระเบียบท่ีสถานพยาบาล

ก าหนดไว้ การใช้สิทธิ์ใด ๆ ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น ผู้ป่วย

ท่านอื่นรวมท้ังบุคลากรทางการแพทย์ท่ีท าหน้าท่ีให้การดูแลสุขภาพ 

หลีกเลี่ยงการขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

รวมท้ังการท าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ 

 การท าความเข้าใจล าดับการให้การรักษาผู้ป่วยท่ีเป็นภยันตรายต่อ

ชีวิตให้เป็นล าดับแรก อีกท้ังเน้นย ้าเรื่องความส าคัญในการท าความเข้าใจ

กระบวนการรักษาก่อนการลงนามในเอกสารยินยอมเพื่อรับการ

รักษาพยาบาลท้ังนี้โดยสรุปแล้ว ประกาศเรื่อง “หน้าท่ีอันพึงปฏิบัติของ

ผู้ป่วย” 10 ข้อ ท่ีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 

2563 น้ัน แพทยสภาคาดหวังท่ีจะสร้างความเข้าใจกับสังคมและผู้ป่วยให้

เข้าใจในหน้าท่ีพึงปฏิบัติ เพื่อให้กระบวนการ

รักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะ

ส่งผลดีต่อผู้ป่วย รวมท้ังสังคมโดยรวม  

“แพทยสภา ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ” 



กรกฎาคม 2563 

  Infographic หน้าที่พึงปฏิบตัิของผู้ป่วย  ประกาศแพทยสภา หนา้ที่อันพึงปฏิบัตขิองผู้ป่วย  ราชกิจจานุเบกษา 

เร่ืองหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย  

รายละเอียดเพิ่มเติม 

คดจีรยิธรรมที่เขา้สูก่ารพิจารณาคด ี

เดือน มถินุายน 2563 

 มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิจารณาคดี

เดือนมิถุนายน 2563 โดยเป็นเรื่องจากอนุกรรมการจริยธรรมฯ 

จ านวน 11 เรื่อง และเรื่องจากอนกุรรมการสอบสวน จ านวน 11 เรือ่ง 

แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี

เวชกรรม ประจ าเดอืน มถินุายน 2563 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิกแพทยสภา 

และขึ้นทะเบยีนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประจ าเดือนมิถุนายน จ านวน 27 คน  
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แพทยสภาเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน  

Update ข้อมูล ที่อยู่ติดต่อ ผ่าน Pin code ได้ดว้ยตนเองได้แล้ววันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 

สมาชิกสามารถติดต่อท าบัตร MD CARD  

ที่แพทยสภา ช้ัน 12 อาคารสภาวิชาชีพ ได้แล้ววันนี้  

  ทา่นสมาชกิทีป่ระสงคต์ดิตอ่ท าบตัร MD Card 

สามารถเข้ารับบริการได้ที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

แพทยสภา หรือติดต่อสอบถาม ที่ 02-590-1887 

   ส าหรับท่านที่ต้องการท าผ่านระบบ Online 

โดยมีช่องทางการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถ Scan QR 

Code  MD CARD 

ท าไมถึงต้องท าบัตร MD CARD ? ท าแล้วได้อะไรบ้าง ? 

1. เป็นเอกสารส าคญัเมื่อขอเปิดคลินิก, ซื้อยาท่ี อย., ติดต่อ สสจ., 
ขอ Statement of need และใช้แสดงตน เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินบนเครื่องบิน 

2. ใช้แทนบัตรประชาชนเมื่อขึ้นเครื่องบินในประเทศ 

3. ลดค่าอาหารร้านรถเสบียง เฉพาะสาขาสามเสน เงินสด 10% บัตร
เครดติ 5% 

4. ใช้ส าเนา MD CARD กับส าเนา PASSPORT สมัครท าบัตรสมาชิก 

King Power ได้ส่วนลดสูงสุด 15% 

5. กรณีไปต่างประเทศ เมื่อผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง (ตม.) ท่ี
ต่างประเทศ ให้ยื่นบตัร MD CARD พร้อม PASSPORT ลดปัญหา
เรื่องการถูกสุม่ตรวจวา่เป็นใครมาจากไหน เพราะข้อมลูหน้าบัตรตรง
กับ PASSPORT และมี ค าว่า MD, The Medical of Thailand 

6. ซื้อยาบางตัวท่ีต่างประเทศได้ โดยไมต่้องมีใบสั่งแพทย ์

7. ใช้แทน PASSPORT ได้กรณตี้อง identified ตนเอง เช่น การเข้า
ประชุมที่ต่างประเทศ 

8. บัตร MD CARD รุ่นปัจจุบัน มี QR CODE เมื่อ Scan จะพบข้อมลู
แสดงความเป็นแพทย์ ตามที่ปรากฏบน Website แพทยสภา  

สิทธิประโยชน์ของการท าบัตร MD CARD  

กรกฎาคม 2563 



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

กรกฎาคม 2563 

Privileges for Doctor & Medical Staff  ให้ฮีโร่ได้พักผ่อนสุขใจกับสิทธิพิเศษกว่าใคร  

แทนการขอบคุณจากใจพวกเรา  
อย่าพลาด! เพียงคุณหมอถือบัตร MD Card  

รับส่วนลดเพียบ!  

ให้ฮีโร่ได้พักผ่อนสุขใจกับสิทธิพิเศษกว่าใครแทนการขอบคุณจากใจ
พวกเรา 

 กลุ่มเซ็นทรัลมอบสิทธิพิเศษแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
ภายใต้แพทยสภาสภาพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ 
สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบ าบัด และสภากาชาดไทย เพ่ือเป็นการ
แสดงความขอบคุณและตอบแทนน ้าใจที่ทุ่มเทเวลาท างานอย่างหนักเพ่ือ
บรรเทาสถานการณ์โควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
สามารถรับสิทธิ์ได้โดยลงทะเบียนร่วม
แคมเปญระหว่าง 1 - 31 ก.ค. 63 และรับ
สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 

สแกน QR code หรือ คลิกลิงค์ที่ท่านได้รับ
ลงทะเบียนเพ่ือสมัคร   

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่   

https://my.the1.co.th/cgprivilege_medicalstaff 
ลงทะเบียนภายในวันที่ 1-31 ก.ค. 63 และเริ่มรับสิทธิ์ผ่าน Application The1  

ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 63 หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้  

(ระยะเวลาลงทะเบียน 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 63) (จะได้รับการ flag ใน
ระบบ The 1 ว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์) 

 ดาวน์โหลด The 1 apps และเริ่มใช่สิทธิพิเศษโดยการแจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัคร The 1 และคูปองส่วนลด* ได้ในวันที่ 1 
สิงหาคม – 31 ธ.ค. 63 ยกเวน้ทาง BU จะระบุให้ใช้หลักฐานอื่นรับสิทธิ์ 

 * ระยะเวลารับสิทธิ์ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 63 สามารถรับคูปอง
ส่วนลดได้ผ่านแอพ The 1 
 ** ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงหรือ
ยกเลือกสิทธิ์ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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