
ที่ พส.011/ว.3170    
       3 ตุลาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โครงการและก าหนดการจัดประชุม 
  2) ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 

  สืบเนื่องจากความร่วมมือของแพทยสภากับส านักงานศาลยุติธรรม จัดอบรมแพทย์เพ่ือขึ้น
ทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมาหลายรุ่น 
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมารวม 3 รุ่น ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเข้ามารับการฝึกอบรม
ส าเร็จกว่า 300 คน และยังมีแพทย์จิตอาสาลงทะเบียนเพ่ือขอเข้ารับการฝึกอบรมตกค้างอยู่กว่า 100 คน แต่
โครงการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว จึงสมควรจัดการฝึกอบรมขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้แพทย์ได้รับทราบ เข้าใจ น าหลักการ
เป็นพยานทางการแพทย์ที่พึงประสงค์ของศาล และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นความเห็นทางการแพทย์ที่
เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการพิสูจน์หลักฐานในกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติทุกขั้นตอน 

  แพทยสภาจึงจัดโครงการสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการ
พิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามโครงการประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จ านวน     
2 ท่าน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยขอให้เบิกค่าพาหนะ ค่าที่พัก หรือเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด โปรดส่งชื่อตอบ
รับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดสรรที่นั่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม
กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย โทร.02-590-1881, 02-589-7700, โทรสาร.02-591-
8614, 02-591-8615 จักเป็นพระคุณยิ่ง *โดยสามารถ Download เอกสารโครงการ และใบตอบรับได้
ใน www.tmc.or.th* 

       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                               
        พลอากาศตรี 
                                                                  (นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ)                 
                                                                        เลขาธิการแพทยสภา 
 
 



ที่ พส.011/ว.3170    
       3 ตุลาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม 

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โครงการและก าหนดการจัดประชุม 
  2) ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 

  สืบเนื่องจากความร่วมมือของแพทยสภากับส านักงานศาลยุติธรรม จัดอบรมแพทย์เพ่ือขึ้น
ทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมาหลายรุ่น 
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมารวม 3 รุ่น ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเข้ามารับการฝึกอบรม
ส าเร็จกว่า 300 คน และยังมีแพทย์จิตอาสาลงทะเบียนเพ่ือขอเข้ารับการฝึกอบรมตกค้างอยู่กว่า 100 คน แต่
โครงการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว จึงสมควรจัดการฝึกอบรมขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้แพทย์ได้รับทราบ เข้าใจ น าหลักการ
เป็นพยานทางการแพทย์ที่พึงประสงค์ของศาล และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นความเห็นทางการแพทย์ที่
เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการพิสูจน์หลักฐานในกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติทุกขั้นตอน 

  แพทยสภาจึงจัดโครงการสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการ
พิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามโครงการประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จ านวน     
2 ท่าน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยขอให้เบิกค่าพาหนะ ค่าที่พัก หรือเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด โปรดส่งชื่อตอบ
รับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดสรรที่นั่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม
กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย โทร.02-590-1881, 02-589-7700, โทรสาร. 02-591-
8614, 02-591-8615 จักเป็นพระคุณยิ่ง *โดยสามารถ Download เอกสารโครงการ และใบตอบรับได้
ใน www.tmc.or.th* 

       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                               
        พลอากาศตรี 
                                                                  (นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ)                 
                                                                        เลขาธิการแพทยสภา 
 
 



ที่ พส.011/ว.3170    
       3 ตุลาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม 

เรียน ประธานราชวิทยาลัยฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โครงการและก าหนดการจัดประชุม 
  2) ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 

  สืบเนื่องจากความร่วมมือของแพทยสภากับส านักงานศาลยุติธรรม จัดอบรมแพทย์เพ่ือขึ้น
ทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมาหลายรุ่น 
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมารวม 3 รุ่น ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเข้ามารับการฝึกอบรม
ส าเร็จกว่า 300 คน และยังมีแพทย์จิตอาสาลงทะเบียนเพ่ือขอเข้ารับการฝึกอบรมตกค้างอยู่กว่า 100 คน แต่
โครงการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว จึงสมควรจัดการฝึกอบรมขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้แพทย์ได้รับทราบ เข้าใจ น าหลักการ
เป็นพยานทางการแพทย์ที่พึงประสงค์ของศาล และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นความเห็นทางการแพทย์ที่
เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการพิสูจน์หลักฐานในกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติทุกขั้นตอน 

  แพทยสภาจึงจัดโครงการสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการ
พิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามโครงการประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จ านวน     
2 ท่าน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยขอให้เบิกค่าพาหนะ ค่าที่พัก หรือเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด โปรดส่งชื่อตอบ
รับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดสรรที่นั่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม
กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย โทร.02-590-1881, 02-589-7700, โทรสาร. 02-591-
8614, 02-591-8615 จักเป็นพระคุณยิ่ง *โดยสามารถ Download เอกสารโครงการ และใบตอบรับได้
ใน www.tmc.or.th* 

       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                               
        พลอากาศตรี 
                                                                  (นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ)                 
                                                                        เลขาธิการแพทยสภา 
 
 



ที่ พส.011/ว.3170    
       3 ตุลาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โครงการและก าหนดการจัดประชุม 
  2) ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 

  สืบเนื่องจากความร่วมมือของแพทยสภากับส านักงานศาลยุติธรรม จัดอบรมแพทย์เพ่ือขึ้น
ทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมาหลายรุ่น 
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมารวม 3 รุ่น ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเข้ามารับการฝึกอบรม
ส าเร็จกว่า 300 คน และยังมีแพทย์จิตอาสาลงทะเบียนเพ่ือขอเข้ารับการฝึกอบรมตกค้างอยู่กว่า 100 คน แต่
โครงการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว จึงสมควรจัดการฝึกอบรมขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้แพทย์ได้รับทราบ เข้าใจ น าหลักการ
เป็นพยานทางการแพทย์ที่พึงประสงค์ของศาล และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นความเห็นทางการแพทย์ที่
เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการพิสูจน์หลักฐานในกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติทุกขั้นตอน 

  แพทยสภาจึงจัดโครงการสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการ
พิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามโครงการประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จ านวน      
2 ท่าน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยขอให้เบิกค่าพาหนะ ค่าที่พัก หรือเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด โปรดส่งชื่อตอบ
รับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดสรรที่นั่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม
กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย โทร.02-590-1881, 02-589-7700, โทรสาร. 02-591-
8614, 02-591-8615 จักเป็นพระคุณยิ่ง *โดยสามารถ Download เอกสารโครงการ และใบตอบรับได้
ใน www.tmc.or.th* 

       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                               
        พลอากาศตรี 
                                                                  (นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ)                 
                                                                        เลขาธิการแพทยสภา 
 
 



ที่ พส.011/ว.3170    
       3 ตุลาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โครงการและก าหนดการจัดประชุม 
  2) ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 

  สืบเนื่องจากความร่วมมือของแพทยสภากับส านักงานศาลยุติธรรม จัดอบรมแพทย์เพ่ือขึ้น
ทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมาหลายรุ่น 
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมารวม 3 รุ่น ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเข้ามารับการฝึกอบรม
ส าเร็จกว่า 300 คน และยังมีแพทย์จิตอาสาลงทะเบียนเพ่ือขอเข้ารับการฝึกอบรมตกค้างอยู่กว่า 100 คน แต่
โครงการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว จึงสมควรจัดการฝึกอบรมขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้แพทย์ได้รับทราบ เข้าใจ น าหลักการ
เป็นพยานทางการแพทย์ที่พึงประสงค์ของศาล และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นความเห็นทางการแพทย์ที่
เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการพิสูจน์หลักฐานในกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติทุกขั้นตอน 

  แพทยสภาจึงจัดโครงการสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการ
พิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามโครงการประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จ านวน      
2 ท่าน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยขอให้เบิกค่าพาหนะ ค่าที่พัก หรือเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด โปรดส่งชื่อตอบ
รับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดสรรที่นั่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม
กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย โทร.02-590-1881, 02-589-7700, โทรสาร. 02-591-
8614, 02-591-8615 จักเป็นพระคุณยิ่ง *โดยสามารถ Download เอกสารโครงการ และใบตอบรับได้
ใน www.tmc.or.th* 

       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                               
        พลอากาศตรี 
                                                                  (นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ)                 
                                                                        เลขาธิการแพทยสภา 
 
 



ที่ พส.011/ว.3170    
       3 ตุลาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม 

เรียน เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โครงการและก าหนดการจัดประชุม 
  2) ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 

  สืบเนื่องจากความร่วมมือของแพทยสภากับส านักงานศาลยุติธรรม จัดอบรมแพทย์เพ่ือขึ้น
ทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมาหลายรุ่น 
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมารวม 3 รุ่น ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเข้ามารับการฝึกอบรม
ส าเร็จกว่า 300 คน และยังมีแพทย์จิตอาสาลงทะเบียนเพ่ือขอเข้ารับการฝึกอบรมตกค้างอยู่กว่า 100 คน แต่
โครงการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว จึงสมควรจัดการฝึกอบรมขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้แพทย์ได้รับทราบ เข้าใจ น าหลักการ
เป็นพยานทางการแพทย์ที่พึงประสงค์ของศาล และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นความเห็นทางการแพทย์ที่
เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการพิสูจน์หลักฐานในกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติทุกขั้นตอน 

  แพทยสภาจึงจัดโครงการสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการ
พิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามโครงการประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จ านวน     
2 ท่าน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยขอให้เบิกค่าพาหนะ ค่าที่พัก หรือเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด โปรดส่งชื่อตอบ
รับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดสรรที่นั่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม
กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย โทร.02-590-1881, 02-589-7700, โทรสาร. 02-591-
8614, 02-591-8615 จักเป็นพระคุณยิ่ง *โดยสามารถ Download เอกสารโครงการ และใบตอบรับได้
ใน www.tmc.or.th* 

       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                               
        พลอากาศตรี 
                                                                  (นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ)                 
                                                                        เลขาธิการแพทยสภา 
 
 


