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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแพทยสภา คร้ังที่ 8/2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็น
ประธานการประชุม ในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้ 

 คดจีรยิธรรมที่เขา้สูก่ารพิจารณาคด ี
เดือน กรกฎาคม 2564 

 

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิจารณาคดีเด ือนกรกฎาคม 2564 โดยเป็นเร ื ่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน  8  เรื ่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 12 เรื่อง 

 แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2564 

 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 
จ านวน 16 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 5  คน 

แพทยสภาจัดท าแบบส ารวจผ่าน MD e-service เร่ืองความต้องการได้รับวัคซีนเข็ม 3  

แพทยสภาได้ท าการเชิญสมาชิกตอบแบบส ารวจการฉีดวัคซีน
ของแพทย์ เรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 โดย การเปิดส ารวจ
แพท ย ์ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ท ี ่ ป ร ะส ง ค ์ จ ะ ฉ ี ด ว ั ค ซ ี น เ ข ็ ม  3 
ทั ้ง  pfizer หรือ astrazeneca  ซึ ่งสมาชิกแพทยสภาตอบ

แบบส ารวจ ได้ทาง Link MD e-service ของแพทยสภา ได้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 
2564 โดยในขณะนี้ได้มีการปิดการตอบแบบส ารวจเป็นที่เรียบร้อย มีสมาชิกที่
ตอบกลับมาทั้งสิ ้น จ านวน 15,999 คน และแพทยสภาจะส่งชื่อให้กับกรม
ควบคุมโรค เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรวัคซีนให้สมาชิกในล าดับถัดไป 
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ประกาศแพทยสภา ที ่ 78/2564  
เร่ือง แถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด 19 (ฉบับที่ 1) 

      ตามที่ สถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีการติด
เชื ้อเพิ ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง แพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.2525 หมวดที่ 1 มาตรา 7 ที่บัญญัติว่า แพทยสภามีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ 
แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การแพทย์และการสาธารณสุข ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหา
การแพทย์และการสาธารณสุข และ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ประเทศไทย ทั้งนี้แพทยสภา จึงขอประกาศการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1.  แพทยสภาสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน ด าเนินการจัดหาวัคซีนโควิด 
19 ให้มีใช้อย่างหลากหลาย เพียงพอโดยเร็วที่สุด และเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ เช่น กลุ่มวัคซีน mRNA โดยให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้
รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว 
 2.  แพทยสภาสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนที่
เหมาะสม เช่น กลุ่มวัคซีน mRNA อย่างรวดเร็ว 
 3.  แพทยสภาสนับสนุนให้รัฐบาล เอกชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเปิด
โอกาสให้ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
และเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด 
 4.  แพทยสภาสนับสนุนให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน 
 

        5.  แพทยสภาสนับสนุนการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านวิชาการของแต่ละราชวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรในก ากับของ
แพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 
       6.  แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 มาตรา 47 
       7.  แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ไม่ว่าชนิดใดโดยเร็วที่สุดเพราะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ 
       8.  แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การ
เว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการอยู่ภายในที่พักอาศัยเมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น เพราะสามารถช่วยควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคได้ 

 ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี   เผ่าสวัสด์ิ 

นายกแพทยสภา 

Scan เพื่อเข้าชมรายละเอียด 

ประกาศจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง ค าแนะน าในการผ่าชันสูตรศพ (autopsy) กรณีที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน COVID-19 

ราชวิทยาลัยพาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีค าแนะน าในการ
ผ่าชันสูตรศพ ( autopsy) กรณีที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการฉีด
วัคซีน Covid-19 โดยคณะอนุกรรมการให้ค าปรึกษาในการผ่า
ชันสูตรศพ (autopsy) โดยท่านสามารถ Scan QR Code เพื่อ
เข้าดูรายละเอียด และค าแนะน า ได้ใน website แพทยสภา 

Scan เพ่ือดูประกาศฯ Scan เพื่ออ่านค าแนะน า 
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แพทยสภาจัดการประชุมวิชาการ Online ในโครงการ “ชวนหมอรู้”  
“Practical for COVID-19 Management” 

คร้ังที่ 2 และ 3 

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการในโครงการ“ชวนหมอรู้” 
COVID-19 update“Practical for COVID-19 Management” ครั ้งที ่ 2 เมื ่อว ันที ่ 15 ก.ค.2564  และ ครั ้งที ่ 3 วันที ่ 29 
กรกฎาคม 2564  ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา โดยพล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา 
กล่าวถึงความเป็นมาและบทบาทของแพทยสภากับ Covid-19 และการจัดโครงการชวนหมอรู้ ในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการทาง 
Online   

การประชุมในครั้งที่ 2 นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเด็ก และการจัดการศพของผู้เสียชีวิตด้วยโรค Covid-19 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ 
ประกอบด้วย รศ.ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ เรื่อง “Practical holistic management in 
COVID-19 infected children and updated COVID-19 vaccine in children ”, ผศ.นพ. สมิทธิ ์ ศรีสนธิ ์ ภาควิชาพยาธิ
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการแพทยสภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย  และ นพ.อนิรุต 
วรวาท  หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้าเรื่อง “การจัดการกับศพของผู้ติดเชื้อ COVID-19” พร้อมทั้งมีการตอบข้อ
ค าถามจากผู้ฟังทางออนไลน์ โดย นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ  ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ด าเนิน
รายการ 

Scan เพื่อชมจากเวบ็แพทยสภา 

Scan เพื่อชมจาก Facebook 

 และในการจัดประชุมวิชาการในโครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update“Practical for 
COVID-19 Management” ครั้งที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “Practical for COVID-19 
Management and vaccination in pregnancy ” โดยได้วิทยากรรับเชิญผู้แทนจากราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง “Updated practical management of COVID-19 infection and vaccination in 
pregnancy” , ดร.นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวฒัน์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง 
“Practical test of COVID-19”  โดย นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ  ผู้ชว่ยเลขาธิการแพทยสภา  และ 
นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์ กรรมการแพทยสภา เป็นผู้ด าเนินรายการ ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้น
เพ่ือให้แพทย์ได้เพ่ิมพูนองค์ความรู้และน าไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19อย่างมั่นใจ   
สมาชิกสามารถติดตามชมการประชุมย้อนหลังได้ที่ 
: https://tmc.or.th/covid19/covid19_for_medical.php  
หรือ ทางเพจ Facebook แพทยสภา  https://www.facebook.com/thaimedcouncil 
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“แพทยสภาและส านกังานอัยการสูงสุดลงนามเอกสารความรว่มมือทางวชิาการ”  

    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ที่อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 แพทยสภา กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ได้จัดให้มีพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างแพทยสภากับ
ส านักงานอัยการสูงสุด โดยแพทยสภา มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี  
เผ ่าสวัสดิ ์ นายกแพทยสภา เป็นผู ้ลงนาม และพลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธพร  

คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ลงนามในฐานะพยาน ส่วนส านักงานอัยการสูงสุด มี
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นผู้ลงนาม และนายอิทธิพร แก้วทิพย์ 

อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ลงนามในฐานะพยาน ในการนี้ มีนายอดิศร ไชยคุปต์ รอง
อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจ าส านักงาน
อัยการสูงสุด สถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง ร่วมเป็นสักขีพยาน 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างแพทยสภากับส านักงานอัยการสูงสุดในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นความร่วมมือ
ทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การศึกษา การวิจัย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้ว แพทยสภากับส านักงาน

อัยการสูงสุดจะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์ และด้านการสาธารณสุข เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนและสังคม นอกจากนี้ แพทยสภากับส านักงานอัยการสูงสุดจะมีการบูรณาการข้อมูลต่าง 
ๆ ร่วมกัน ก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ พิธีลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการระหว่างแพทยสภากับส านักงานอัยการสูงสุด ได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมีการด าเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อย่างเคร่งครัด 
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