
    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แพทยสภาได้เปิดท าการ
วันแรก ที่ส านักงานใหม่อย่างเป็นทางการ ณ อาคารสภา
ว ิชาช ีพ ซอยสาธารณส ุข 8 ภายในบริเวณกระทรวง
สาธารณสุข โดยเมื่อวันที ่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ
คณะผู้บริหารแพทยสภาได้มีพิธีอัญเชิญพระประธานเข้า
บ้านใหม่แพทยสภาเพื่อความเป็นศิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุข
แก่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาแห่งใหม่นี้  

   ภายใน อาคารสภาวิชาชีพ ประกอบไปด้วย  
 ชั้น 14 ห้องประชุม แพทยสภา 
 ชั้น 12 ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
 ชั้น 11 ฝ่ายจริยธรรมฯ แพทยสภา 
 ชั้น 10 ทันตแพทยสภา, สภาเทคนิคการแพทย์,  
  สภากายภาพบ าบัด, สภาเภสัชกรรม,  
 ชั้น 9 สภาเภสัชกรรม,  
  สถาบันส่งเสริมจริยธรรมฯ (สจพ.) 

      ชั้น 8  สภาเภสัชกรรม 
      ชั้น 7  สภากายภาพบ าบัด 
      ชั้น 6  สภาเทคนิคการแพทย์ 
      ชั้น 5  ทันตแพทยสภา 
      ชั้น 4  ศูนย์ประเมินและรับรองฯ (ศรว.) 
      ชั้น 3  หอประชุม 
      ชั้น 2  ห้องสัมมนาวิชาชีพ 
      ชั้น 1  โถงพระราชบิดา 
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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพท่ีผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  



ท่านสามารถตดิตามขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั COVID-19  

ได้ที ่https://tmc.or.th/covid19/  

มถิุนายน 2563 บริการภายในหน่วยงาน แพทยสภา 
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สมาชิกสามารถติดต่อท าบัตร MD CARD  

ที่แพทยสภา ชัน้ 12 อาคารสภาวิชาชีพ ได้แล้ววันนี้  
  ท่านสมาชิกที่ประสงค์ติดต่อท า

บัตร MD Card สามารถเข้ารับบริการได้ที่

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แพทยสภา 

หรือติดต่อสอบถาม ที่ 02-590-1887 

   ส าหรับท่านที่ต้องการท าผ่าน

ระบบ Online โดยมีช่องทางการจัดส่งทาง

ไปรษณีย์ สามารถ Scan QR Code  

MD CARD 

บรรยากาศการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา  

วาระ พ.ศ. 2564-2566 

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ แพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวง

สาธารณสุข ได้มีพิธีการจับฉลากเบอร์กลุ่มของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 โดยการรับ

สมัครในวันแรก มีผู้เข้าร่วมสมัครฯ ถึง 80 ท่าน สมาชิกแพทยสภาท่านใดที่มีความสนใจและต้องการสมัครสามารถมาสมัคร

ด้วยตนเองหรือส่งเอกสาร หลักฐานการสมัครฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยส่งมาท่ีส านักงาน

เลขาธิการแพทยสภาเท่านั้น  

 ที่อยู่ส าหรับการจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครฯ โปรดส่งมาที่ ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการ

แพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564-2566 ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 

8 กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  



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

มถิุนายน 2563 

ขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภาทุกท่าน  

ร่วมแสดงความจ านง 

เพ่ือท าการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา  

วาระ พ.ศ.2564-2566 

แสดงความจ านงได้ที่นี่  

คดจีรยิธรรมทีเ่ขา้สูก่ารพิจารณาคด ี

เดอืน พฤษภาคม 2563 

    คดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิจารณาคดี เดือนพฤษภาคม 2563 โดย

เป็นเรื่องจากอนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน 53 เรื่อง และเรื่องจาก

อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 19 เรื่อง 

แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี

เวชกรรม ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิกแพทยสภา และ

ขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือน

พฤษภาคม จ านวน 2,576 คน และแพทย์ถึงแก่กรรม จ านวน 7 คน 
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ขอความร่วมมือแพทย์สร้าง Pin Code ส่วนตัว 

         ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 มีนโยบายอ านวยความสะดวกให้สมาชิกแพทยสภาที่เข้าถึงระบบออนไลน์

สามารถเข้าสู่การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่าง ๆ ของแพทยสภา ได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ ในการนี้แพทยสภา จึงได้จัดท า

โครงการน าร่องให้สมาชิกแพทย์ท่ัวประเทศ เข้าถึงระบบข้อมูลของตนเองได้ โดยผา่นช่องทาง Online  

ทั้งนี้สมาชิกเริ่มต้นต้องลงทะเบยีนเพื่อสร้าง Pin Code เฉพาะตน ในครั้งแรกเพื่อรักษาความปลอดภยัของ

ตนเอง ก่อนใช้บริการธุรกรรมของแพทยสภาได้ตลอดไป อาทิ 

1.เพื่อตรวจสอบอัพเดทข้อมูลตนเองและใช้บริการธุรกรรมอื่น ๆ ของแพทยสภา 

2.เพื่อรองรับการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาและกรรมการราชวิทยาลัยฯ ระบบ Online 

3.เพื่อรองรับระบบการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) 

4.เพื่อเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ง (CME) ผ่านระบบออนไลน์ เปน็ต้น 

แพทยสภาจึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดประชาสมัพันธ์ให้แพทย์ในสังกัดหน่วยงานของท่านลงทะเบียนเพื่อสร้าง 

PinCode ส่วนตัว ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้สมาชิกสามารถด าเนินการเองได้ที่เว็บไซต์ แพทยสภา หรือ http://doctor.tmc.or.th 

Pin code 


