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แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเนน้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 7/2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศร ี เผ่าสวัสดิ์  
นายกแพทยสภา เป็นประธานการประชุม ในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระส าคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้ 

คดจีรยิธรรมที่เขา้สูก่ารพิจารณาคด ี
เดือน มถินุายน 2564 

 

 มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิจารณาคดีเดือนมิถุนายน 2564 โดยเป็นเรื่องจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน 7   เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จ านวน 13 เรื่อง 

แพทยข์ึน้ทะเบยีนเพ่ือรบัใบอนญุาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
ประจ าเดอืน มถินุายน 2564 

 

     คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติรับสมาชิก
แพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564 จ านวน 2,483 
คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 13  คน 

การบริหารในการจัดสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาต่างๆ และแนวทางด าเนินการจัดสอบเพ่ือให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ตามที่ ศคบ.ก าหนดไว ้

      ตามที่แพทยสภาได้มีการประชุมหารือยังประธานที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
ร่วมกับประธานราชวิทยาลัย/วิทยาลัย  โดยในรพ.หลายแห่งขาดแคลนแพทย์เป็นจ านวนมาก โดยในเดือนมิถุนายน ถึง  
กรกฎาคม 2564 จะเป็นช่วงมีการสอบเพ่ือวุฒิบัตรแพทย์ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา 
ต่าง ๆ ซึ่งทาง ศบค. ขอความร่วมมือให้มีการปรับเปลี่ยนการประเมินผลการฝึกอบรมโดยลด หรืองดการสอบ 
คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 7/2564 จึงมีมติ อนุมัติให้ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเพ่ือวุฒิบัตรและ
หนังสืออนุมัติให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามท่ี ศคบ.ก าหนดไว้   



แพทยสภาได้มีการจัดท าแนวปฏิบัติการรับแพทย์ประจ าบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ า

บ้านต่อยอดระหว่างสถาบันหลัก สถาบันรองหรือสถาบันสมทบ (Rotation) และการเรียนวิชาเลือก (Elective) ใน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน

ร่วมกันและผู้รับบริการในสถานพยาบาล แพทยสภาร่วมกับกรมการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย (UHosNet) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง

ประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้

ร่วมจัดท าแนวทางในการรับแพทย์ประจ าบ้านเข้าฝึกอบรม

และเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดต่อ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Website 

แพทยสภา 

          ฝ่ายเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ แพทยสภา  www.tmc.or.th  / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/  
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ประกาศแพทยสภา  
เร่ือง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝกึหัด ประจ าปี พ.ศ.2564  

การสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจ าปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 

แนวทางการรับแพทย์ประจ าบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจ าบ้าน 

และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

แพทยสภาได้มีการจัดท า ประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 21/2561 เรื่อง  ผล

การคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจ าปี พ.ศ.2564 สืบเนื่องจากประกาศส านักงานเลขาธิการ

แพทยสภา ที่ 35/2563 เรื่องการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด 

ประจ าปี 2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และคณะอนุกรรมการ

รับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัดในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้

ด าเนินการเทียบความประสงค์ของผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์

ฝึกหัดกับสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลัง

ปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดจ านวน 192 คน ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ใน Website  

แพทยสภา 
Scan เพ่ือดูรายละเอียด 

ตามท่ีแพทยสภาได้มีประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 22/2564 เรื่อง การสมัครเข้าฝึก

ปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจ าปี 2564 รอบที่ 2 โดยได้ก าหนดเวลาการรับ

สมัคร ระหว่างวันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ประกอบด้วย  

1. สัญชาติไทยตามกฎหมาย 2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง และ 

3. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญา

บัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง โดยมีรายละเอียดประกาศใน Website 

แพทยสภา 

Scan เพ่ือดูรายละเอียด 

Scan เพ่ือดูรายละเอียด 
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แพทยสภาจัดประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหา  
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ผ่านทางระบบ Online  

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioner (AJCCM)  

    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ศ.ดร.นายแพทย์
ประสิทธิ์ วัฒนาภาอุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง 
เป ็นประธานเป ิดการประช ุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาชพีแพทย์ของอาเซียน พร้อมด้วย 
รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส 
และศ.นพ.ประกิตพันธ์ ทมทิตชงค์ อนุกรรมการ

ด้านการต่างประเทศของแพทยสภา เข้าร่วมประชุม Virtual Meeting ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารวิชาชีพสุขภาพ 
แพทยสภา โดยมี รศ.พญ.ประสบศรี อึ ้งถาวร ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู ้แทนขององค์กรที ่ดูแลวิชาชีพแพทย์ 
(Professional Regulatory Authority) ของประเทศสมาชิก ASEAN 9 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ยกเว้นประเทศเวียดนาม  

      เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 
13.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ แพทยสภา 
ชั ้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณ
กระทรวงสาธารณส ุข ม ีการประช ุมแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ผ่านทางระบบ Online 
โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายก
แพทยสภา เป็นประธานในการเปิดประชุม 
ร่วมกับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในการนี้ได้มีผู ้เข้าร่วมประชุมใน
ห ้ อ ง แล ะท า ง  Online ปร ะก อบ ด ้ ว ย  
พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ

แพทยสภา, รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์ ประธานคณะท างานสืบข้อเท็จจริงกรณีแพทย์เพิ่มพูนทักษะของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้วฯ ,นพ.ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์ ผู ้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และ
คณะท างานฯ,  ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่ปรึกษาคณะท างานฯ, นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ  อนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ และ
ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และเป็นแนวทางให้สถาบันที่
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถน าไปปฏิบัติได้  

          ฝ่ายเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ แพทยสภา  www.tmc.or.th  / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/  
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แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online  
โครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งท่ี1 
"Practical for COVID-19 Management"  

      เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564  เวลา 09.30 น. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการในโครงการ“ชวนหมอรู้” 
COVID-19 update คร ั ้งท ี ่1 “Practical for COVID-19 Management” ผ่าน
ทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร 
คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงความเป็นมาและบทบาทของแพทยสภา
กับ Covid-19 โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์
โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เรื ่อง “Practicaldiagnostic/
medical management for COVID-19 patients”, ผศ.พญ.ณับผลิกา กองพล
พรหม  สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบ าบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “Practical respiratory care 
for COVID-19 patients”, รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร ์ จ ุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาล ัย เร ื ่อง “Practical COVID-19  
vaccination” และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 เรื่อง  
“ถาม - ตอบ Practical for COVID-19 Management” โดยผู ้ด  าเนินรายการ  
นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ  ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น

เพ่ือให้แพทย์ได้เพ่ิมพูนองค์ความรู้และน าไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างมั่นใจ 
สามารถติดตามชมการบรรยายย้อนหลังได้ท่ี  
https://youtube.com/playlist?list=PLYsSeOyiunLyTsexeccy4SoMk87beVDRQ 

Scan เพ่ือรับชมการบรรยายย้อนหลัง 


