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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 9/2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็น
ประธานการประชุม ในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระสาคัญ โดยสามารถเผยแพร่ได้ดังนี้
แพทย์ขน
ึ้ ทะเบียนเพื่ อรับใบอนุญาต
เป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจาเดือน สิงหาคม 2564

คดีจริยธรรมที่เข้าสูก
่ ารพิ จารณาคดี
เดือน สิงหาคม 2564

คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ
รับสมาชิกแพทยสภา และขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมประจ าเดือ นสิ งหาคม 2564
จานวน 16 คน และแพทย์ที่ถึงแก่กรรม จานวน 10 คน

มติที่ประชุมได้พิจารณาคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การ
พิ จ ารณาคดี เ ดื อ นสิ ง หาคม 2564 โดยเป็ น เรื ่ อ งจาก
อนุกรรมการจริยธรรมฯ จ านวน 20 เรื่อง และเรื่องจาก
อนุกรรมการสอบสวน จานวน 13 เรื่อง
ตามที ่ ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิ ด -19(ศบค.)
เห็นชอบให้ใช้บัตรประจ าตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (MD Card) เพื่อแสดงตนแทนเอกสารรับรอง
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ ใน
การดูแ ลรัก ษาผู ้ป่วยและอยู ่เวรช่ วงเวลา 21.00 04.00 น. หรือต้องเดินทางข้ามพื้นที่

เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยแก่แพทย์ แพทยสภาได้เพิ่มช่องทางการทาบัตร MD Card ผ่านระบบ MD eService โดยไม่
ต้องส่งไปรษณีย์ แพทยสภาจะจัดส่งบัตรให้แพทย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tmc.or.th
แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมมุ่งเน้นการพั ฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน
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แพทยสภาแถลงข่าวร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
ในการใช้เทคโนโลยีในโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 แพทยสภา โดย ศ.เกียรติคุณ
พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ
แพทยสภา ร่วมกับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัล ฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสภาดิจิทัลฯ และส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ประเทศไทย” ร่ ว มแถลงโครงการ“Smart Field Hospital”
และ “Smart Home and Community Isolation Model” ที่เกิด
จากการผนึกกาลังขององค์กรพันธมิตรดิจิทัล ทั้งภาครัฐและเอกชน
กว่า 85 องค์กร นาจุดแข็งและศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมาเสริม
แกร่ง สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ
รวมทั้งแบ่งเบาภาระการทางานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่
ขอบคุณภาพจากเว็บสภาดิจิทัลฯ https://www.dct.or.th/news/detail/182 ต้ องกั ก ตั ว อยู ่ ท ี ่ บ ้ า นและการกั ก ตั ว ในที ่ ช ุ ม ชนองค์ ก ร โดยร่ ว มแถลง
เกี ่ ย วกั บ การท างานร่ ว มกั น กรณี ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลฯ มาใช้ในโรงพยาบาลสนามต้นแบบ 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนาม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลสนามคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โดยมีประธาน คือ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ได้นาสรุปข้อมูลที่ได้
ดาเนินการมาซึ่งเป็นประโยชน์มากสาหรับแพทย์เพราะไม่ต้องเข้าไปใกล้ชิดคนไข้ และเทคโนโลยี
ดังกล่าวน าไปจัดล าดับการคัดกรองผู้ป ่วยและใช้มอนิเตอร์อุณหภูมิ อ๊อกซิเจน Z ได้ แพทย์
สามารถรับคาปรึกษาจากผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วย
Scan เพื่ออ่านข่าวเพิม่ เติม
แพทยสภา ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงสาธารณสุข และ โรงพยาบาลตารวจ
จัด ฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้กับแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตามที่แพทยสภาได้ทาการสารวจสถานภาพ
การฉีดวัคซีนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่าน
ระบบ MD eService ใน website แพทยสภา
ตามที่กรมควบคุมโรคได้ประสานขอให้สารวจเพื่อ
ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ
โดยแพทยสภาได้สารวจระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - วันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีผู้แจ้งความประสงค์มาทั้งสิ้น 15,999 ราย
พบว่าเป็นแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 6,395 คน และในพื้นที่ต่างจังหวัดจานวน 9,604 คน และได้พบว่ามี
แพทย์ที่ตกสารวจจึงได้ทาการสารวจรายชื่อเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 17—25 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีคุณสมบัติครบ และยังไม่ได้
รับวัคซีนบางส่วน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดฉีดวัคซีนที่ ศูนย์ฉีดอัมรินทร์พลาซ่า ดาเนินการโดยโรงพยาบาล
ตารวจ และแพทย์ที่อยู่ใน 76 จังหวัดได้มีการส่งรายชื่อแจ้งไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเป็นที่เรียบร้อย โดย
แพทยสภาได้ทาหนังสือรายงานท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนวัคซีนให้กับแพทย์
ตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เพื่อให้แพทย์ด่านหน้ามีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
เต็มที่ ด้วยความมั่นใจและปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน
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แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online
โครงการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4
"Post COVID and mental care"

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล

รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์

ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50–14.50 น. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
เป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการในโครงการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4 "Post COVID and
mental care" ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา
โดย พล.อ.ต.นพ.อิ ท ธพร คณะเจริ ญ เลขาธิ ก ารแพทยสภา กล่ า วถึ ง ความเป็ น มาและบทบาทของ
แพทยสภากับ Covid-19 และการจัดโครงการชวนหมอรู้ ในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการทาง Online ครั้งที่ 4 ซึ่งมี
วิ ทยากรรับ เชิญ ประกอบด้ ว ย รศ.นพ.นิ ธ ิ พ ัฒ น์ เจี ยรกุ ล หั ว หน้า สาขาวิ ช าโรคระบบหายใจและวั ณโรค คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ
ไทย เรื ่ อ ง "Mechanism and pulmonary care in Post COVID infection", รศ.พญ.วิ ล าวั ณ ย์ ถิ ร ภั ท รพงศ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
เรื่อง "Rehabilitation care in Post COVID infection", ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย "Mental care in COVID19's patient and health care personal" โดยมี นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้
ดาเนินรายการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และนาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19
อย่างมั่นใจ
สมาชิกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่
Website แพทยสภา
https://tmc.or.th/covid19/covid19_for_medical.php
หรือทางเพจ Facebook แพทยสภา
https://www.facebook.com/thaimedcouncil
Scan เพื่อชมย้อนหลัง
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แพทยสภาร่วมแถลงการณ์กระทรวงสาธารณสุข
กรณีขอให้คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ร่วมแถลงข่าว
ขอบคุณภาพข่าวจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

เมื ่ อ วั น ที ่ 9 สิ ง หาคม 2564 นพ.ธเรศ
กรั ษ นั ย รวิ ว งศ์ อธิ บ ดี ก รมสนั บ สนุ น
บริการสุขภาพ และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร
คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา แถลง
ข่าวกรณีร่าง พ.ร.ก. จ ากัดความรับผิด
ส าหรั บ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในการ
รั ก ษาพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 พ.ศ. …

นพ.ธเรศ ชี้แจงว่า โรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีการประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ถือเป็นภัยพิบัติ ต่อ
สาธารณะ ทาให้เกิดความเสียหายและการเจ็บป่วยจานวนมาก จึงมีการระดมสรรพกาลังทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
ประชาสังคมมาร่วมมือดูแลให้พ้นภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม โรคโควิดเป็นโรคใหม่ มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งการ
รักษา ไวรัสเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ แต่ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ข้อจากัดต่าง ๆ ทาให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงทั้งหมด จึง
จาเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะการป้องกันการถูกฟ้องร้อง จะทาให้มีขวัญ
กาลังใจในการทางาน ซึ่งองค์กรวิชาชีพ สภาวิชาชีพต่าง ๆ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็เสนอให้มีกฎหมายนี้
เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทางานยกร่าง โดยมอบหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานหลัก มี
ผู้แทนทั้งวิชาชีพและกฎหมายเข้าร่วม เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองให้คนทางานได้อย่างเต็มความสามารถ นพ.ธเรศ ชี้แจงว่า ร่าง
กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะแขนงต่าง ๆ อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครต่าง ๆ ที่มาช่วยเหลือ บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีส่วนในการช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และวัคซีน
เนื่องจากกระบวนการรักษาต้องคานึงตั้งแต่ต้นทางคือ การจัดหาเครื่องมือ การเตรียมสถานที่ บุคลากร ยา และเวชภัณฑ์ เป็น
ต้น ส่วนสถานที่คุ้มครองคือ สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่กาหนด เช่น โรงพยาบาลสนาม
รถฉุกเฉินที่ออกไปรับผู้ป่ว ย การดูแลผู้ป่ว ยในพื้นที่เฉพาะ เป็นต้น เป็นการดูแลรักษาเพื่อประโยชน์ส าธารณะภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม การดูแลคุ้มครองไม่ใช่ทุกกรณี โดยจะอยู่ภายใต้กรอบการกระทาโดยสุจริต ไม่ประมาท
เลินเล่อร้ายแรง สาหรับประชาชนที่เกิดความเสียหาย ไม่มีการตัดสิทธิรับการเยียวยาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดทาร่างกฎหมาย พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุด มีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลอย่างเต็มที่ที่สุด โดยยืนยันว่า บุคลากรทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคม และอาสาสมัครยึดมั่นดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่ง
หากมีกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีขวัญกาลังใจ มีประโยชน์ทั้งประชาชน ผู้เจ็บป่วย และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ” นพ.ธเรศ
กล่าว
พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เหมือนการ
เข้าสู่ภาวะสงคราม แต่ละวิชาชีพปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ภายใต้ทรัพยากรที่จากัด และมีภาระงานมากกว่าปกติ การมีกฎหมาย
คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและทางานได้อย่างเต็มที่ในการดูแลชีวิตประชาชนได้มากที่สุดก็ทาให้การทางานสะดวกขึ้น ไม่
ติดขัด ถือเป็นขวัญกาลังใจผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทุกวิชาชีพเห็นด้วย โดยยืนยันว่าแม้ร่างกฎหมายบอกว่าไม่ต้องรับผิด แต่บุคลากรทุก
คนรับผิดชอบทุกชีวิต มาตรฐานการรักษาไม่ลดลง
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