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เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 4/2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระ 7 วาระ

่ นประสบการณ์ COVID-19 ระหว่างแพทย์ จีน-ไทย
“ถอดบทเรียนแดนมังกร” แลกเปลีย
โดยแพทยสภา ครัง
้ แรก ทางช่อง 9 MCOT HD
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา
20.35 – 21.50 ทาง 9 MCOT หมายเลข
30 แพทยสภา นาโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ
วัฒนาภา ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
ศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ นพ.ปราการ ถมยาง
กูร นพ.วิศิษฐ์ ประสิทธิศิริกุล และ พล.อ.ต.
นพ.อิทธพร คณะเจริญ ร่วมกับ บริษัท
อสมท จากัด (มหาชน) ร่วมกับ China
Media Group เอเชียแปซิฟิก (CMG)
เตรียมออกอากาศรายการพิเศษ “ถอดบทเรียนแดนมังกร” (Frontline) ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT
HD หมายเลข 30 โดยการจัดประชุมทางไกล (Teleconference) ระหว่างแพทย์จีน และแพทย์ไทย เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ใน
ประเทศจีน วิธีการรักษาผู้ติดเชื้อจนสามารถควบคุมโรคได้ในที่สุด โดยประเด็นสาคัญในการพูดคุยกล่าวถึง
การแพร่กระจายและการควบคุมโรค, การใช้ยาและกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรคเพื่อบรรเทาอาการผู้ป่วย,
กรณีการรักษาในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก, ยาที่มีฤทธิ์ต้านไวรัส และการบาบัดโดยใช้พลาสมา ฯลฯ
แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน
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การรับสมัครการเลือกตัง
้ กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566

ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 – 2564 จะหมดวาระลงในวันที่ 31 มกราคม
2564 คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ก าหนด วัน เวลาและวิธีการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการแพทยสภา ในวาระ พ.ศ. 2564 - 2566 ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดรับสมัครวัน
อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
คุณสมบัติ
1.เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
2.เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
3.เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
วิธีการสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tmc.or.th
2.สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้ผู้แทนส่งใบสมัคร
3.ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ส่งส านักงานเลขาธิการแพทยสภา
เท่านั้น
คดีจริยธรรมทีเ่ ข้าสู่การพิ จารณาคดี
เดือน เมษายน 2563

แพทย์ขน
ึ้ ทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ประจาเดือน เมษายน 2563

คดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิจารณาคดี เดือนเมษายน 2563 โดยเป็น คณะกรรมการแพทยสภามีมติอนุมัติรับสมาชิกแพทยสภา และ
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จานวน 42 เรื่อง และเรื่องจากอนุกรรมการ ขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจาเดือนเมษายน จานวน 33 คน
สอบสวน จานวน 18 เรื่อง
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ขอความร่วมมือแพทย์สร้าง Pin Code ส่วนตัว
ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 มีนโยบายอานวยความสะดวกให้สมาชิกแพทยสภา
ที่เข้าถึงระบบออนไลน์สามารถเข้าสู่การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่าง ๆ ของแพทยสภา ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ในการนี้แพทยสภา จึงได้จัดทาโครงการนาร่องให้สมาชิกแพทย์ทั่วประเทศ เข้าถึงระบบข้อมูลของ
ตนเองได้ โดยผ่านช่องทาง Online
ทั้งนี้สมาชิกเริ่มต้นต้องลงทะเบียนเพื่อสร้าง Pin Code เฉพาะตน ในครั้งแรกเพื่อรักษาความปลอดภัยของตนเอง
ก่อนใช้บริการธุรกรรมของแพทยสภาได้ตลอดไป อาทิ
1.เพื่อตรวจสอบอัพเดทข้อมูลตนเองและใช้บริการธุรกรรมอื่น ๆ ของแพทยสภา
2.เพื่อรองรับการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาและกรรมการราชวิทยาลัยฯ ระบบ Online
3.เพื่อรองรับระบบการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine)
4.เพื่อเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ ง (CME) ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
แพทยสภาจึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ในสังกัดหน่วยงานของท่านลงทะเบียนเพื่อสร้าง PinCode ส่วนตัวตามเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้สมาชิกสามารถดาเนินการเองได้ที่เว็บไซต์ แพทยสภา หรือ http://doctor.tmc.or.th

แพทยสภาขอแสดงความยินดีแก่แพทย์จบใหม่

ประจาปี 2563
แพทยสภาขอร่วมแสดงความยินดีกับหมอใหม่ 2563 ทุกท่าน โดยแพทยสภาได้รวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ อาทิ สารแสดงความยินดีจากคณาจารย์แพทย์ รวมไปถึง ขั้นตอนการใช้งานระบบตรวจสอบเลขที่
ใบอนุญาตสาหรับแพทย์จบใหม่ และ ระบบบันทึกหัตถการสาหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะลงในเว็บไซต์
https://tmc.or.th/allnewintern/index.php หรือแสกน QR Code
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ขอเชิญชวน เพื่ อนๆที่สนใจ เป็นแพทย์อาสาแพทยสภา

สมัครในโครงการ Fight COVID -19 โดยลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วย
COVID-19 เป็นการเฉพาะหลายแห่งในประเทศ ซึ่งจากมติกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 แพทยสภา ให้มีการก่อตั้ง
“โครงการแพทย์อาสาแพทยสภา” เพื่อร่วมปฏิบัติงานร่วมกับ “โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID”
ที่ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สาหรับผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับสภากาชาดไทย ได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 10 กิจกรรม เช่น การ
จัดหาหน้ากาก N95 ชุด PPE รวมทั้ง การทา platform online เพื่อจัดหาแพทย์อาสา เข้าร่วม
โครงการมา ณ ทีนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมการรับมือ วิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่
ต่างๆ ของประเทศไทยที่ขาดแคลน จึงขอเปิดการรับสมัครแพทย์อาสาที่สนใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและ
เมื่อมีภารกิจทางทีมงานจะมีการประสานและติดต่อแพทย์กลับ ขอบพระคุณแพทย์อาสาทุกท่านมา ณ
ที่นี้ คุณหมอที่สนใจ เพียงกดตามลิงค์ https://tmc.or.th/volunteer หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียนประวัติไว้ล่วงหน้า
ก่อน เพื่อ matching ตามความถนัด เช่นทุกโครงการ และจะมีการ ส่งข้อมูลอัพเดทความรู้และรายละเอียดให้ รวมถึงการจัดอบรม
หลังจากนี้ แพทยสภาเชื่อมั่นใน จิตอาสาของ เพื่อน แพทย์อาสา ทุกท่านเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
่ วกับ COVID-19
ท่านสามารถติดตามข้อเท็จจริงเกีย
ได้ที่ https://tmc.or.th/covid19/

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

