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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2559 2 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2559  เวลา 10.30 – 15.30 น. 4 

ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตกึอ านวยการชั้น 2 5 
คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 6 

      7 
 8 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 9 
1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ประธานท่ีประชุม 10 
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  11 

(แทนศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ) 12 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์ฐัพงษ์  อคัรผล  13 

(แทน ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยว์ฒันา  นาวาเจริญ กรรมการอ านวยการ) 14 
4. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ 15 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ) 16 
5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 17 
6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตเกษม  สุวรรณรฐั 18 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการอ านวยการ) 19 
7. พนัเอก รองศาสตราจารยอ์ภิชยั  ลีละสิริ 20 

(แทน พลตรี ชาญณรงค ์ นาคสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ) 21 
8. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ กรรมการอ านวยการ 22 
9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 23 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการอ านวยการ) 24 
10. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน  25 

(แทน ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ) 26 
11. นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 27 
12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์ กรรมการอ านวยการ 28 
13. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 29 
14. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ชาติ  อารีมิตร กรรมการอ านวยการ 30 
15. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการอ านวยการ 31 
16. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 32 
17. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ กรรมการอ านวยการ 33 
18. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 34 
19. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์ายแพทยด์ล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 35 
20. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 36 
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21. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กรรมการอ านวยการ 1 
22. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 2 
23. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 3 
24. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 4 
25. แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 5 
26. นายแพทยว์ฒันา  พรรณพานิช กรรมการบริหาร 6 

(แทน แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร) 7 
27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 8 
28. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 9 
29. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 10 
30. แพทยห์ญิงณฏัฐินี  นันทาทอง กรรมการบริหาร 11 
31. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 12 
32. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 13 
33. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 14 
34. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 15 
 16 
รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 17 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ 18 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ชุมช่วย กรรมการบริหาร 19 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาย  ยงศิริ กรรมการบริหาร 20 
4. แพทยห์ญิงภทัรา  วฒันพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 21 
5. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 22 
6. พลต ารวจโท นายแพทยเ์ล้ียง  หุยประเสริฐ กรรมการบริหาร 23 
7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 24 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 25 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 
10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 

 28 
รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 29 
1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET 30 
2. อาจารย ์แพทยห์ญิงทสันีย ์ จนัทรน์อ้ย ผูอ้ านวยการศนูยพ์ฒันากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 31 

 สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 32 
3. ดร. นายแพทยสุ์ธีร ์ รตันมงคลกุล ผูแ้ทน MedResNet 33 
4. ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัดร์ 34 

(ผูแ้ทน นายแพทยร์ายิน  อโรร่า        ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร) 35 
           โครงการรว่มผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 36 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2559 2 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2559  เวลา 10.30 – 15.30 น. 4 

ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตกึอ านวยการชั้น 2 5 
คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 6 

        7 
 8 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 9 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 10 
ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม  หลงัจากกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมแลว้ ไดเ้รียนเชิญคณะกรรมการ11 
น าเสนอใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 12 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 13 
1.1 แถลงการณร์่วม แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์กลุ่ม14 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) วนัที่ 13 เมษายน 2559  15 
  ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 16 
 ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา แจง้ท่ีประชุมทราบวา่ จากสถานการณค์วาม17 

ไมเ่ขา้ใจกนัในกรณีคดีทางการแพทยท่ี์มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายและรุนแรงในโซเชียลมีเดียจาก18 
สถาบนัการแพทย ์และสถาบนัทางดา้นความยุติธรรม ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใดต่อสงัคม จากเหตุการณ์19 
ดังกล่าวจึงไดม้ีการหารือกนัระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล คณบดีคณะแพทยศาสตร ์20 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี นายกแพทยสภา แพทยสมาคม21 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และไดเ้ขา้พบประธานศาลฎีกา เพ่ือหยุดความรุนแรงพรอ้มทั้งหา22 
วิธีป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงในเบ้ืองตน้จ าเป็นจะตอ้งออกแถลงการณเ์พ่ือหยุดการโจมตีกนัใน23 
โซเชียลมีเดีย จึงไดเ้รียนปรึกษา ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้ง24 
ด าเนินการทนัที จึงไดอ้อกแถลงการณร์่วมในนาม กสพท โดยไม่ไดข้อความเห็นจากคณะกรรมการ กสพท 25 
ก่อน หากกรรมการท่านใดไมเ่ห็นดว้ย ตอ้งกราบขออภยั มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 27 

1.2 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจดัท า (ร่าง) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทย ให้28 
เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาต ิ(พ.ศ. 2559-2568) ฉบบัสมบูรณ ์ วนัที่ 26 มกราคม 2559 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 31 
ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา น าเสนอสรุปการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ32 

จดัท า (ร่าง) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทย ใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2559-2568) 33 
ฉบบัสมบูรณ์ วนัท่ี 26 มกราคม 2559 ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกบักรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง34 
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สาธารณสุข ศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ มีความเก่ียวขอ้งกบันโยบายรฐับาลดา้นท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึง1 
ตั้งวิสยัทศัน์ใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางสุขภาพของโลก เน่ืองจากคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดร้บั2 
เชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือเสนอความคิดเห็นในเร่ืองศูนยก์ลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 3 
Hub) ในส่วนน้ีจึงไดด้ าเนินการจดัส่งขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรอเขา้ท่ีประชุมคณะรฐัมนตรี  ส าหรบัโครงการ4 
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศน้ัน จะเขา้ไปอยู่เป็น5 
โครงการ Center for Excellence ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทาง 6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

1.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรก์ารจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์8 
สถาบนัทางการแพทย ์และสถาบนัการศึกษาทางการแพทย ์ในภาพรวมของประเทศ ครั้งที่ 1/2559 9 
วนัที่ 4 มีนาคม 2559 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 11 
ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 12 

 ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา น าเสนอผลสรุปการประชุมคณะกรรมการ13 
ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษา14 
ทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ดังน้ี สืบเน่ืองจากท่ี15 
นายกรฐัมนตรีไดพิ้จารณาโครงการ Center for Excellence ซ่ึงเป็นโครงการผูสู้งอายุของคณะแพทยต่์างๆ 16 
ท่ีส่งเขา้ไป มีความเห็นว่าขาดการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข จึงขอใหก้ระทรวงสาธารณสุข17 
พิจารณาโครงการต่างๆ ใหม่ และให้เกิดการประสานงานกัน ท าให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ ง18 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ ในภาพรวมของประเทศ จาก19 
เอกสารในหน้า 4 จะเห็น Flow การท างาน  ดังน้ันหากจะท าโครงการความเป็นเลิศดา้นต่างๆ จะตอ้ง20 
ด าเนินการตาม Flow โดยกระทรวงสาธารณสุขจะพยายามท าใหเ้กิดการประสานงานกนั และหากคณะ21 
แพทยศาสตร์ใดมีโครงการท่ีจะเสนอขึ้ นไป ขอความอนุเคราะห์แจง้รายละเอียดเพ่ือเป็นขอ้มูล ในการ 22 
defend ในคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไป  23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  24 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและจดัท าขอ้เสนอการพฒันากลไกกลางเพื่อลด25 
ความเหล่ือมล ้าในระบบหลกัประกนัสุขภาพครั้งที่ 11/2558  วนัที่ 29 ธนัวาคม 2558 26 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ 28 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลสรุปการประชุม29 

คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดท าข ้อเสนอการพัฒนากลไกกลางเพ่ือลดความเหล่ือมล ้าในระบบ30 
หลกัประกนัสุขภาพครั้งท่ี 11/2558  วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 ตามเอกสารแนบ ใน 2 ประเด็น คือ 31 

1.4.1 ยงัไม่มีความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. สรา้งความกลมกลืนในระบบหลกัประกนัสุขภาพ32 
แห่งชาติ ซ่ึงน าเสนอต่อ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางของรฐับาล 33 

1.4.2 ความคืบหน้าของขอ้เสนอการคลงัดา้นสุขภาพเพ่ือความยัง่ยืนของระบบหลกัประกนั34 
สุขภาพแห่งชาติ เป้าประสงค ์ตัวช้ีวดั และเป้าหมาย ซ่ึงรฐับาลมอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุข ศึกษา35 
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และเสนอแนวทางในการระดมทรพัยากรเพ่ือความยัง่ยืนของระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการ1 
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 16 ท่าน ไดข้อ้สรุปว่า เพ่ือความยัง่ยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ2 
แห่งชาติ การคลงัดา้นสุขภาพของประเทศไทยควรมีเป้าประสงค ์(Goals) ระยะยาว 4 ประการ ไดแ้ก่ ความ3 
ยัง่ยืน (Sustainability) ความเพียงพอ (Adequacy) ความเป็นธรรม (Fairness) และความมีประสิทธิภาพ 4 
(Efficiency) พรอ้มตวัช้ีวดั 11 ตวั โดยเนน้ความพอเพียง และความเป็นธรรม 5 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 6 

1.5 สรุปการประชุมผูเ้ช่ียวชาญเพื่อร่วมกนัพิจารณา ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการจดั7 
กลุ่มโรคใน Thai DRG Version 6.0   วนัที่ 16  และวนัที่ 25 มีนาคม 2559 8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ 10 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลสรุปการประชุมผูเ้ช่ียวชาญ11 

เพ่ือร่วมกนัพิจารณาใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการจดักลุ่มโรคใน Thai DRG Version 6.0 เมื่อวนัท่ี 12 
16 และวนัท่ี 25 มีนาคม 2559  ตามเอกสารแนบ  โดยมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 13 

1.5.1 ใชร้หสัโรค (ICD-10) v.2016  และรหสัหตัถการ (ICD-9-CM) v.2015 14 
1.5.2 ปรบัปรุงการจดักลุ่มโรค (Disease Cluster) 15 
โดยจะมีการท าประชาพิจารณ์ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2559  จึงขอความร่วมมือส่ง16 

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหค้วามเห็น 17 
มตทิี่ประชุม : รบัทราบ ทั้งน้ีประธานขอใหเ้พ่ิมเติมขอ้มลู Simulate เพ่ือใชใ้นการประกอบการ18 

ตดัสินใจใหค้วามเห็นในการท าประชาพิจารณ ์19 

1.6 การด าเนินงานของกลุ่ม UHOSNET 20 
เอกสารประกอบ : 6 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ 22 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลการด าเนินงานของกลุ่ม 23 

UHOSNET ดงัน้ี 24 
1.6.1 สรุปการประชุม UHOSNET ครั้งท่ี 56  ระหวา่งวนัท่ี 25-26 กุมภาพนัธ ์2559 ณ คณะ25 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา โดยมีหวัขอ้การประชุมดงัน้ี 26 
1.6.1.1 โรงพยาบาลคุณธรรม 27 
1.6.1.2 การน าเสนอ Bangsaen Smart City เป็น Model การดูแลผูสู้งอายุในองคก์าร28 

มหาชนทอ้งถ่ิน 29 
1.6.1.3 การพฒันา Logistic ของยา ดว้ยบารโ์คด้ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 30 
1.6.1.4 เส้นทางการพัฒนาโรงพยาบาลชลบุ รีสู่การรับรองคุณภาพระบบบริการ31 

สถานพยาบาลมาตรฐาน JCI 32 
33 
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1.6.1.5 สรุปการประชุม มีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 1 
1.6.1.5.1 เจา้ภาพการประชุม UHOSNET ครั้งท่ี 57  จดัโดยโรงพยาบาลพระ2 

มงกุฎเกลา้ ในระหว่างวันท่ี 26- 27 พฤษภาคม 2559 ณ อ าเภอ3 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งน้ีได้เรียนเชิญ ฯพณฯ ท่าน4 
นายกรฐัมนตรี เป็นองคป์าฐก ในหวัขอ้ นโยบายประชารฐักบัระบบ5 
สาธารณสุขไทย 6 

1.6.1.5.2 มีการแต่งตั้งคณะท างานดา้นธุรกิจ/การเงินของโรงพยาบาลกลุ่ม 7 
UHOSNET 8 

1.6.1.5.3 มีการแต่งตั้ งคณะท างานการพัฒนาระบบ Logistic ก ลุ่ม 9 
UHOSNET 10 

1.6.1.5.4 มีการแต่งตั้งคณะท างานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใชย้า11 
อยา่งสมเหตุผล (RDU) UHOSNET 12 

1.6.1.5.5 รบัรองเกณฑจ์ริยธรรมวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัหาและการส่งเสริมการ13 
ขายยาและเวชภณัฑข์องโรงพยาบาลในเครือขา่ย UHOSNET 14 

1.6.2 ผลการด าเนินงานเร่ืองการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล (RDU) ของโรงพยาบาล 15 
UHOSNET  โดยมีกุญแจส าคญั 6 ประการ คือ 16 

1.6.2.1 คณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดั 17 
1.6.2.2 ฉลากยาและขอ้มูลสู่ประชาชน ซ่ึงก าลังพัฒนาระบบในรูปแบบ QR Code 18 

ร่วมกบั สรอ.  โดยไดข้อ้มลูจากกลุ่มเภสชักร และร่วมกบัคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 19 
1.6.2.3 เคร่ืองมือจ าเป็นเพ่ือการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 20 
1.6.2.4 ความตระหนักรู ้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู ้ป่วย โดยได้จัดท าส่ือ21 

ประชาสมัพนัธร์่วมกนั จ านวน 7 ตอน  ในรปูแบบของการต์นู Animation  22 
1.6.2.5 การดแูลดา้นยาเพ่ือความปลอดภยัของประชากรกลุ่มพิเศษ 23 
1.6.2.6 จริยธรรมในการสัง่ใชย้า โดยปรับมาจากแบบของสถาบันสุขภาพเด็กฯ ซ่ึงใน24 

กลุ่มเครือขา่ย ไดต้กลงวา่จะน าไปปรบัใชต้ามบริบทของตนเอง 25 
1.6.3 เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ของ26 

โรงพยาบาลในเครือข่าย UHOSNET พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดใหม้ีแนวปฏิบติัต่อผูแ้ทนยา หรือพนักงานขาย 27 
บริษัทยา หรือเวชภณัฑ ์ แบ่งเป็น 7 หมวด ดงัน้ี 28 

1.6.3.1 การรบัประโยชน์อนัเป็นทรพัยสิ์น เงิน ส่ิงของ และบริการใดๆ 29 
1.6.3.2 การรบัตวัอยา่งยาหรือเวชภณัฑ ์จากบริษัท เพ่ือใชก้บัผูป่้วย 30 
1.6.3.3 การด าเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 31 
1.6.3.4 ระบบการคดัเลือก จดัซ้ือ จดัหายา และเวชภณัฑ ์32 
1.6.3.5 ระบบการตรวจสอบการรบัการสนับสนุน 33 
1.6.3.6 นโยบายส าหรบันิสิต/นักศึกษาของสถาบนั 34 
1.6.3.7 ระบบการยกยอ่งเชิดชเูกียรติ และการลงโทษ 35 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่า ไดม้ีการประชุมคณะท างานส่งเสริม1 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยา เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2559  ซ่ึงไดน้ าเกณฑจ์ริยธรรม2 
วา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559  เขา้พิจารณาและไดล้งนามโดยรองนายกรฐัมนตรีแลว้  3 

1.6.4 สรุปการด าเนินการอนุกรรมการเภสชักร UHOSNET 4 
1.6.4.1 การจัดท าบัญชีรายช่ือผลิตภัณฑ์ยาท่ีไดร้ับการรับรอง โดยจะมีการพิจารณา5 

ร่วมกนั และใชเ้กณฑเ์ดียวกนั 6 
1.6.4.2 การเสนอใหม้ีหน่วยงานหรือบริษัทผูผ้ลิต  ช่วยผลิตยาท่ีหน่วยงานผลิตยาของ7 

แต่ละโรงพยาบาลตอ้งผลิตเป็นจ านวนมาก เพ่ือใหเ้ป็นการผลิตร่วมกนั ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือองคก์ารเภสชั8 
กรรม หรือสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั (TPMA)  ทั้งน้ีก าลงัรวบรวมรายช่ือรายการยาท่ีแต่ละ9 
โรงพยาบาลตอ้งผลิตจ านวนมาก 10 

1.6.4.3 การบริหารจดัการยา Access Program ไดข้อความร่วมมือสมาคมผูว้ิจยัและ11 
ผลิตเภสชัภณัฑ ์(Prema) ช่วยหาวิธีการด าเนินการเพ่ือใหเ้ภสชักรปฏิบติังานไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งน้ีก าลงั12 
รวบรวมรายช่ือท่ีมี Access Program แต่ละโรงพยาบาล 13 

1.6.4.4 การบริหารจัดการยาท่ีไดจ้ากกองทุนต่างๆ ได้แก่ ยาในโครงการโรคเอดส ์    14 
วณัโรค และยาในบญัชี จ(2)  ก าลงัท าแบบสอบถามส ารวจปัญหาการบริหารจดัการยากลุ่มน้ี และแจง้ปัญหาใน15 
การด าเนินการเก่ียวกบัยากลุ่มน้ีใหก้องทุนปรบัปรุงการท างานหรือปรบัเปล่ียนวิธีการเบิกจ่าย เพ่ือใหไ้ดร้บัยา16 
ทนัตามความตอ้งการ 17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

1.7 สรุปการสมัมนาเพื่อพฒันา Learning Module ส าหรบัหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วย 19 
วนัที่ 23-24 มีนาคม 2559 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 22 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดน้ าเสนอสรุปการสมัมนาเพ่ือพฒันา Learning 23 

Module ส าหรบัหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วย เมื่อวนัท่ี 23-24 มีนาคม 2559  ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริ24 
ราชพยาบาล ตามท่ีสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกบัสภาวิชาชีพ ผูร้บัผิดของสถาบนัการศึกษา 25 
และ กสพท  ไดร้่วมกันขบัเคล่ือนเพ่ือน าหลักสูตรความปลอดภัยของผูป่้วยฉบบัสหวิชาชีพ ขององค์การ26 
อนามยัโลกไปใชใ้นการเรียนการสอน จึงไดจ้ดัท าคู่มือเป็นภาษาไทย สามารถดาวน์โหลดตามเว็บไซตท่ี์ให้27 
ไวใ้นเอกสารประกอบการประชุม และเพ่ือน าคู่มือดังกล่าวไปประยุกต์ใชใ้นหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต28 
ของแต่ละสถาบนั  กสพท จึงไดส้่งหนังสือเพ่ือขอรายช่ืออาจารยท่ี์รบัผิดชอบหลกัสูตรฯ ของสถาบนั เขา้เป็น29 
ผูแ้ทนในการติดตามและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงไดร้ายช่ือจากคณะแพทย์บางส่วนแลว้ จึงขอความ30 
ร่วมมือทุกสถาบนัใหส้่งรายช่ืออาจารย ์พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์และอีเมลล ์ 31 

นอกจากน้ียงัไดร้่วมกบั สบพช. ในการจดัสมัมนาเพ่ือพฒันา Learning Modules ขึ้ น ผลจาก32 
การสมัมนา ไดม้ีการแลกเปล่ียนเรียนรูรู้ปแบบแนวทางการสอนในสถาบนัต่างๆ และมีการแบ่งกลุ่มเพ่ือ33 
พฒันา 11 Learning Modules ใหเ้หมาะสมกบัประเทศไทย โดยไดจ้ดัท าเป็น Teaching Templates แลว้34 
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เสร็จในระดบัหน่ึง และจะลงรายละเอียดในประชุมครั้งถดัไป ในวนัท่ี 2-3 พฤษภาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญ1 
ทุกสถาบนัเขา้ร่วมประชุม และหวงัวา่จะสามารถน าไปใชไ้ดท้นัในปีการศึกษา 2559 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ    3 

1.8 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 
30 มีนาคม 2559 5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 7 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรัตน์  ฉายากุล น าเสนอผลสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ8 

ส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล ครั้งท่ี 1/2559  วนัท่ี 30 มีนาคม 2559  มีขอ้สรุปดงัน้ี 9 
1.8.1 องค์กรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับหลักสูตรของทุกสาขาวิชาชีพ (แพทยศาสตร์  ทันต10 

แพทยศาสตร ์ สตัวแพทยศาสตร ์ เภสชัศาสตร ์ และพยาบาลศาสตร์)  เห็นพอ้งในการก าหนดเร่ืองการใช้11 
ยาอย่างสมเหตุผลเป็นสมรรถนะหลักของแต่ละวิชาชีพ และจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปี12 
การศึกษา 2559 13 

1.8.2 ความกา้วหนา้ของหลกัสตูร อยูใ่นระหวา่งด าเนินการโดยคณะท างานฯ แบบสหวิชาชีพ 14 
ท าตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้ซ่ึงจะประกอบดว้ยโมดูลการเรียนรูท้ั้งส้ิน 10 โมดูล เพ่ือใหเ้กิดสมรรถนะ15 
หลกัรวม 3 ดา้น โดยจะพยายามใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559  เพ่ือใหแ้ต่ละสถาบนัน าไปใช ้16 

1.8.3 ดา้นการประเมินมีความส าคญัเช่นกนั จะน าไปปรึกษากบัทาง ศ.ร.ว. ว่าสามารถน า17 
เร่ืองการใชย้าอย่างสมเหตุผล เป็นส่วนหน่ึงในการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ และขอใหม้ีสดัส่วนค าถามใน18 
เร่ืองดงักล่าว 19 

1.8.4 คณะท างานฯ ไดจ้ัดสัมมนาช้ีแจงแนวทางการน าหลักสูตรกลางไปปรับใช ้และการ20 
พฒันาศกัยภาพครผููส้อน ในวนัท่ี 25-26 เมษายน 2559  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์เพ่ือน าผลการสมัมนา21 
ไปพฒันาต่อไป 22 

ประธานได้แจง้ท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2559 ได้มีการจัด workshop 23 
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือก าหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาและ24 
ยุทธศาสตร ์โดยไดม้ีการเชิญผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงส่ือมวลชน และบริษัทยา 25 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  26 

1.9 ความคืบหน้าของการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกส าหรับนักศึกษา คณะ27 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัม ี30 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี เสนอความคืบหน้าของการจดัการเรียน31 

การสอนระดบัคลินิกส าหรบันักศึกษา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ทั้งน้ีไดม้ีการลงนามในความ32 
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลยัสยาม กบัส านักปลดักระทรวงสาธารณสุข ในการใหโ้รงพยาบาลพระ33 
นัง่เกลา้ เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทยใ์หม้หาวิทยาลัยสยาม พรอ้มจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของนักศึกษา 34 
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หลังจากตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ กสพท  คณะกรรมการฯ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ และขอใหจ้ัดท า1 
เอกสารเพ่ิมเติมตามเอกสารประกอบ 2 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ได้ให้ข ้อมูลเพ่ิมเติมว่า หากมีการ3 
เปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นคลินิกเป็นโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้  หลกัสูตรก็4 
จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนในส่วนของการหมุนเวียนรายวิชา หากมีการปรับใหม่ ก็จะตอ้งมีการด าเนินการ5 
ขอรบัรองหลกัสตูรใหมด่ว้ย 6 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี ได้แจง้ท่ีประชุมทราบว่าคณะฯ ได้7 
ด าเนินการปรบัหลกัสตูรใหมแ่ลว้และอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการส่งให ้สกอ. 8 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  9 

1.10 การบรรจุองคค์วามรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยในการจดัการศึกษาแพทยศาสตร ์(กรมพฒันา10 
การแพทยแ์ผนไทย) 11 

เอกสารประกอบ : - 12 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 13 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั ไดร้ายงานความคืบหน้าใหท่ี้ประชุม14 

ทราบวา่ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบักรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย เร่ืองการบรูณาการในการสอนการแพทยแ์ผน15 
ไทย  โดยภายใน 3 ปี จะใหม้ีการเรียนการสอนเพ่ือใหแ้พทยใ์นปัจจุบนัไดร้บัทราบขอบเขตของแพทยแ์ผน16 
ไทย ส่งเสริมใหม้ีการใชย้าสมุนไพรท่ีอยูใ่นบญัชียาหลกัมากขึ้ น และรบั refer จากแพทยแ์ผนไทยได ้แต่ตอ้ง17 
มีเกณฑท่ี์ชดัเจน ส าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ีไดเ้รียนแจง้ในท่ีประชุมคือ ในคณะแพทยศาสตรจ์ะมีการเรียนการ18 
สอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยแ์ผนไทย เป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  1) สถาบนัท่ีมีการเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทยอยู่ใน19 
คณะฯ  2) มีการเรียนการสอนอยูใ่นมหาวิทยาลยั  3) ไมม่ีการเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทย และไดร้ายงาน20 
ขอ้มูลท่ีไดส้อบถามไปยงัคณะแพทยต่์างๆ และไดข้อ้มลูกลบัมาประมาณ 13 แห่ง ใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบ 21 
โดยในท่ีประชุมของกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญแพทยแ์ผนปัจจุบนัเขา้22 
ร่วมเพ่ือพิจารณาเน้ือหาท่ีจะจดัการเรียนการสอน โดยช่วงแรกๆ จะมีประมาณ 4 โรค อาทิเช่น โรคทางเดิน23 
อาหาร  โรคภมูิแพ ้ โรคเขา่เส่ือม  ซ่ึงจะแลว้เสร็จประมาณเดือนกนัยายน 2559 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  25 

1.11 รายงานความคืบหนา้ของการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส าหรับ26 
บุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561) 27 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ เสนอรายงานความคืบหน้าของการ30 

ขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2557-31 
2561)  ไดม้ีการจดัคณะท างานฯ ซ่ึงมีกลุ่ม กสพท ร่วมดว้ย เพ่ือจดัประชุมวิชาการระดับชาติ ปีละ 1 ครั้ง 32 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2561 รวม 5 ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมวิชาการและการขับเคล่ือนนโยบาย33 
ยุทธศาสตร์ไปพรอ้มกัน หัวขอ้ประเด็นในการแต่ละปี ก าหนดใหส้อดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์และ34 
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วัตถุประสงค์ของการประชุม ซ่ึงปีน้ีจะมีหัวข ้อ “การเรียนรู ้สู่การสร้างทีมสุขภาพ” ในวันท่ี 21-23 1 
พฤศจิกายน 2559  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  3 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 4 
ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 22 มกราคม 2559 ณ หอ้งประชุมสหัสวรรษชั้น 19 อาคาร5 
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม และรับทราบ6 
สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 4 มีนาคม 7 
2559 ณ หอ้งประชุมA501 ชัน้ 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลา 8 
นครินทร ์9 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิ ริทรัพย์   ได้น า เสนอสรุปผลการประชุม12 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 1/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 22 มกราคม 13 
2559  ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 14 

ท่ีประชุมฯ ไดพิ้จารณาแกไ้ขสรุปผลการประชุมดงัน้ี 15 
หน้า 3  บรรทัดท่ี 20  “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ” แกไ้ขเป็น “รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับ16 

ปริญญา” 17 
มติที่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร18 

กลุ่มสถาบนัฯครั้งท่ี 1/2559  หลงัแกไ้ขแลว้ 19 
 20 
วาระที่ 3 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 21 

3.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 22 
เอกสารประกอบ : - 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 24 
ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  ไดแ้จง้ความกา้วหน้าของการเสนอโครงการ25 

ผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล ว่า ไดด้ าเนินการกลบัมาทบทวนการค านวณตน้ทุนการผลิตแพทยเ์น่ืองจากม ี26 
ตน้ทุนบางอยา่งท่ียงัไมไ่ดคิ้ด และไดน้ าเสนอรายละเอียดตน้ทุนการผลิตแพทยต่์อส านักงบประมาณ โดยท่ี27 
ประชุมเห็นชอบในแนวทางการด าเนินการคิดตน้ทุน  โดยขอใหเ้พ่ิมเติมดงัน้ี  28 

1.  ตน้ทุนปี 2558 เทียบกบัปี 2559 น้ัน เห็นดว้ยว่าควรเพ่ิม Item ท่ีเสนอ 29 
2.  ตน้ทุนการฝึกปฏิบติังานหอผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 30 

- การปันสดัส่วนการเรียนการสอน : การรกัษาพยาบาล คือ 40:60 31 
- การปันสดัส่วนหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต : หลกัสตูรแพทยเ์ฉพาะทาง คือ 40:60 32 

ดงัน้ัน ตน้ทุนการผลิตแพทยต่์อคนจะเท่ากบั 4.475 ลา้นบาท โดยเมื่อประมาณเดือนธนัวาคม 33 
2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับการประสานงานจากทางส านักงบประมาณให้จัดท า34 
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รายละเอียดในแต่ละตน้ทุนเท่าท่ีคณะฯ มีขอ้มูล เพ่ือใชใ้นการพิจารณากรอบงบประมาณท่ีเสนออนุมัติ1 
โครงการ ทั้งน้ี เน่ืองจากคณะท างานเป็นชุดเดียวกับการจัดท างบประมาณประจ าปี  2560 และส านัก2 
งบประมาณจะขอนัดประชุมเร่ืองดงักล่าวอีกครั้ง 3 

มติที่ประชุม :   รบัทราบ และประธานไดม้อบหมายใหฝ่้ายเลขาฯ ส่ง PowerPoint ความ4 
คืบหนา้ของโครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล ใหค้ณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร5 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

3.2 การด า เ นินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 7 
(MedResNet)  8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ดร. นายแพทยสุ์ธีร ์ รตันมงคลกุล 10 
ดร. นายแพทย์สุธีร์  รัตนมงคลกุล เสนอการด าเนินการของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน11 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย โครงการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education Research) มี12 
แผนงานทั้งหมด 7 แผนงาน ดงัน้ี 13 

แผนงานท่ี 1  การวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ก าลงัด าเนินการเปิดรับงานวิจยัแพทยศาสตร14 
ศึกษา ปีท่ี 2  และจะมีการประชุมกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือจัดท าแนวทาง15 
พิจารณาจริยธรรมวิจยัทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา 16 

แผนงานท่ี 2  การพฒันาองคค์วามรูว้ิจยัแพทยศาสตรศึกษา ก าลงัด าเนินการจดัท าคู่มือแนว17 
ทางการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา จะจดัพิมพเ์ดือนพฤษภาคม 2559  โดยจะเผยแพร่ทั้งรูปแบบหนังสือและ18 
จดัใหด้าวน์โหลดจากเว็บไซต ์19 

แผนงานท่ี 3  การสรา้งเครือขา่ยนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ก าลงัด าเนินการจดัท า web-board 20 
เพ่ือเป็น Med Ed Research Clinic  ทาง MedResNet รบัไปจดัท าเว็บไซต ์และมีการจดัท า Newsletter 21 
รายเดือน เร่ิมเดือนมิถุนายน 2559 22 

แผนงานท่ี 4  การส่งเสริมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบติัการ 23 
การวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559  ส าหรบัการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ24 
ไทย ครั้งท่ี 17  ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมีการเตรียมการประชุม R2R in Education  ในวนั25 
พุธท่ี 6 กรกฎาคม 2559  และวนัพฤหสับดีท่ี 7 กรกฎาคม 2559 รวมถึงก าลงัด าเนินการจดัท า Site visit 26 
โรงเรียนแพทยเ์พ่ือเยี่ยมชมการด าเนินงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา และศึกษาสถานการณก์ารใชง้านวิจยั27 
แพทยศาสตรศึกษาเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลยั 28 

แผนงานท่ี 5  การใชป้ระโยชน์งานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 29 
แผนงานท่ี 6  การพฒันาฐานขอ้มลูวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 30 
แผนงานท่ี 7  การบริหารจดัการ เน่ืองจากปัจจุบนั รองคณบดี 2 ท่าน หมดวาระในการด ารง31 

ต าแหน่ง จึงจะขอรายช่ือใหมเ่พ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ และส่งหนังสือเชิญประชุมต่อไป  32 
ศาสตราจารยน์ายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล เสนอให ้ MedResNet  เชิญประธาน IRB  แต่ละ33 

สถาบนัเพ่ือหารือในเกณฑก์ารพิจารณางานวิจยัดา้นการศึกษาในแต่ละท่ีควรใชเ้กณฑท่ี์ใกลเ้คียงกนั และ34 
เสนอใหม้ีการลงนาม MOU ร่วมกนั 35 
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มติที่ประชุม :  รบัทราบ และเสนอช่ือ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์1 
จากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั และ ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ 2 
จากคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 3 

3.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 4 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ รายงาน ท่ีประชุมว่า  ในรอบแรกมี7 

คณะแพทยท่ี์ขอรบัการตรวจประเมินตามรอบเวลา โดยในครั้งท่ี 1 จ านวน 12 สถาบนั และส าหรบัการตรวจ8 
ประเมินใน พ.ศ. 2559 น้ัน ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดด้ าเนินการส่งเอกสาร9 
มาแล้ว และแจ้งเตือนคณะท่ียังไม่ด าเนินการขอรับการตรวจประเมิน (รายละเอียดตามเอกสาร10 
ประกอบการประชุม) 11 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 12 
 13 

วาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง 14 

4.1 เพ่ือทราบ 15 
4.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ16 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2558 17 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์19 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ รายงานท่ีประชุม สรุปไดด้งัน้ี 20 
1. ผลการสอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช21 

กรรม การสอบขั้นตอนท่ี 3 ซ่ึงจัดสอบไปเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ22 
ประชุม)  โดยทุกครั้งก็จะเปิดโอกาสใหส้ถาบนัท่ีมีการท าขอ้ตกลงกบันักศึกษาไวแ้ลว้สามารถท าเร่ืองขอผลสอบ23 
มาท่ี ศ.ร.ว. โดยไม่ตอ้งส่งรายช่ือนักศึกษามาเป็นรายบุคคล ส าหรับขอ้สังเกตจากการสอบครั้งน้ีส่วนใหญ่24 
นักศึกษาจะจ าค าตอบของขอ้สอบเก่า แทนท่ีจะแปลผลตามอาการ 25 

2. ขณะน้ี ศ.ร.ว. ก าลงัรอผลคะแนน Long case และ MEQ จากทุกสถาบนั โดยขอใหส้่ง26 
เป็น Excel file ภายในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559  เพ่ือน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ของ ศ.ร.ว. เพ่ือออก27 
ใบรบัรองฯ ใหท้นัการจบัสลากเพ่ือชดใชทุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  ต่อไป 28 

3. การสอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม29 
ขั้นตอนท่ี 1 และ 2  เมื่อวนัท่ี 23-24 เมษายน 2559  พบว่ามีผูเ้ขา้สอบท่ีไม่หยุดท าขอ้สอบ และไม่ฝนชุดรหัส30 
ขอ้สอบ  ส าหรบักรณีหลงั ศ.ร.ว. ไดติ้ดต่อใหผู้เ้ขา้สอบมาฝนรหสัชุดขอ้สอบดว้ยตนเองแลว้ และจะประกาศผล31 
สอบในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2559  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 6 หากสอบผ่านทั้งสองขั้นตอน สามารถสมคัรสอบ32 
ขัน้ตอนท่ี 3  ไดจ้นถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2559  33 
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4. ศ.ร.ว จะด าเนินการส่ง password ใหม่ใหส้ถาบนั เพ่ือใหส้ถาบนัส่งรายช่ือนักศึกษา1 
ชั้นปีท่ี 3  ท่ีมีสิทธ์ิสมคัรสอบ ส่งผ่านทาง website ของ ศ.ร.ว. 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

4.1.2 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต4 
หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct 5 
Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 6 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์8 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดร้ายงานท่ีประชุม สรุปไดด้งัน้ี 9 
1.  สรุปจ านวนการรับบุคคลเขา้ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร10 

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของ 11 
กสพท ปีการศึกษา 2559  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  และเน่ืองจากพบผูม้ีคะแนน O-NET  ไม่ถึง12 
รอ้ยละ 60 จ านวน 8  คน ซ่ึงเป็นผูไ้ดร้ับคัดเลือกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้งหมด ดังน้ันผูผ่้านการ13 
คดัเลือกทั้ง 8 คนน้ี จึงไมไ่ดร้บัสิทธ์ิใหเ้ขา้ศึกษา 14 

2. ประเด็นทักทว้ง และการใชป้ระกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย15 
และเอกสารปลอม เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 16 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดห้ารือท่ีประชุม กรณีไดร้บัค ารอ้ง17 
จาก ดร.กุลรัตน์  บริรักษ์วาณิชย์ ผู ้ปกครองของ น.ส.ปัญญาพร  บริรักษ์วาณิชย์ รอ้งขออนุญาตดู18 
กระดาษค าตอบวิชาเฉพาะของ น.ส.ปัญญาพร  โดยอา้งว่า กสพท มีการแกไ้ขคะแนนสอบวิชาเฉพาะ โดย19 
มีเจา้หนา้ท่ีส่งคะแนนใหมม่าให ้ซ่ึงไมต่รงกบัประกาศครั้งแรก และแจง้ว่าใบคะแนนผลการสอบวิชาสามญั20 
ท่ี สทศ. ประกาศ ก็ไม่ตรงกบัคะแนนท่ีไดด้ว้ย โดยไดส้่ง ใบรายงานผลการสอบวิชาสามญั ใบรายงานผล21 
การสอบวิชาเฉพาะ และใบประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับท่ี 8 เร่ืองการ22 
ประกาศผลสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต23 
และหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2559  ส าหรบันักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษา24 
ปีท่ี 6  ท่ีมีรายช่ือของ น.ส.ปัญญาพร  บริรกัษ์วาณิชย ์สอบติดคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ในล าดบั25 
ท่ี 145  ซ่ึง กสพท ไดต้รวจสอบแลว้พบว่าเป็นเอกสารปลอมทั้งหมด เบ้ืองตน้ไดป้ระกาศแจง้บน website 26 
กสพท ดว้ยขอ้ความวา่ “ดว้ยปรากฏวา่ มีผูน้ าประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) 27 
ฉบบัท่ี 8 ลงวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 เร่ือง การประกาศผลสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ในหลกัสูตร28 
แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ปี29 
การศึกษา 2559 ส าหรบันักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 มาอา้ง เพ่ือขอตรวจสอบคะแนน 30 
กสพท ขอแจง้ใหท้ราบทัว่กนัวา่ ประกาศฉบบัท่ี 8 ดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นความจริง เป็นเอกสารปลอมท่ีไม่31 
สามารถน ามาอา้งอิงหรือยืนยนัสิทธิได ้  ทั้งน้ี กสพท จะด าเนินการกบัผูก้ระท าความผิดตามท่ีระบุไวใ้น32 
ประกาศ กสพท ฉบบัท่ี 1 ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2558”  จึงขอหารือท่ีประชุมว่าควรจะด าเนินการแจง้33 
ความหรือไม ่อยา่งไร 34 
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มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากมีการปลอมแปลง1 
เอกสารผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ มีการปลอมแปลงประกาศ กสพท ฉบับท่ี 8  ส าหรบันักเรียนท่ีส าเร็จ2 
การศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6  ซ่ึงท าให ้กสพท เกิดความเสียหาย หากประกาศถูกเผยแพร่อาจท าใหบุ้คคล3 
อ่ืนหลงเช่ือ อีกทั้งมีการปลอมเอกสารประกาศคะแนนสอบของ สทศ. ดว้ย จึงมอบหมายให ้นายประสพโชค  4 
อยูส่ าราญ อนุกรรมการ(นิติกร) ด าเนินการตามกฎหมาย และด าเนินการแจง้ความโดยแยกเป็น 2 เร่ืองคือ 5 
1) ปลอมแปลงคะแนนสอบวิชาเฉพาะ  2) ใชเ้อกสารเท็จ คือประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ6 
ไทย 7 

4.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 8 
เอกสารประกอบ :  9 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด์ 10 
ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 11 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

4.2 เรือ่งที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 13 

4.2.1  การด าเ นินการของโครงการจัดตั้ งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา14 
แพทยศาสตร ์(IMEAc)  ตามเกณฑ ์WFME 15 

เอกสารประกอบ :  3 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์17 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ เสนอการด าเนินการของโครงการ18 

จดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME ดงัน้ี 19 
4.2.1.1 การตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระ20 

มงกุฎเกลา้ ระหว่างวนัท่ี 13-15 มกราคม 2559  ผลการตรวจประเมิน ผ่าน Ad Hoc technical subcommittee 21 
แลว้ เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2559  ขณะน้ีอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการบริหาร22 
โครงการฯ  23 

4.2.1.2 การตรวจประเมิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการลง24 
พ้ืนท่ีไปแลว้เมื่อวนัท่ี 14-16 มีนาคม 2559  ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งรอเขา้ประชุม Ad Hoc technical subcommittee  25 

4.2.1.3 การจดัอบรม Criteria & SAR writing ระหว่างวนัท่ี 19-22 เมษายน 2559 มี26 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 75 คน อยูใ่นระหวา่งสรุปการประเมินผลการประชุม 27 

4.2.1.4 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลยัแพทยศาสตร ์28 
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ขอเล่ือนก าหนดการรบัการตรวจประเมิน และในกรณีท่ี29 
พรอ้มรบัการตรวจประเมิน จะตอ้งแสดงความจ านงมาใหม ่30 

อน่ึง ในการแสดงความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ขอใหท้ าบนัทึกขอตรวจประเมิน 31 
พรอ้มทั้งส่งเล่ม SAR (พรอ้มเอกสารอา้งอิงทั้งหมด ในรูปแบบ electronic files) มายงัส านักงานโครงการฯ 32 
IMEAc ล่วงหน้า 3 เดือน ทางโครงการจะพิจารณาวันพรอ้มลงพ้ืนท่ีและแจง้กลับ (ประมาณ 3 เดือน33 
หลงัจากไดร้บัเล่ม SAR พรอ้มเอกสารอา้งอิง)  34 
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4.2.1.5 การจัดตั้งหน่วยงานอย่างเป็นทางการของโครงการฯ ยังมีปัญหาด้าน1 
กฎหมาย เน่ืองจากพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม ไม่มีขอ้ก าหนดใหแ้พทยสภามีอ านาจหน้าท่ีในดา้นน้ี 2 
ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการทบทวนแนวทางการด าเนินการ 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  4 

4.2.2 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง5 
ประเทศไทย 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 8 
อาจารย ์ ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย เสนอการด าเนินงานของคณะท างาน9 

ฝ่ายวิชาการ ดงัน้ี 10 
4.2.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 1-5 สิงหาคม 11 

2559  ขอประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กโรงเรียนแพทยส์่งอาจารยใ์หม่เขา้มาร่วมประชุม และขออนุมติังบประมาณ12 
การจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ จ านวน 320,000.- บาท 13 

4.2.2.2 การด าเนินการตามแนวปฏิบติัต่อขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร14 
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  ดว้ยคณะท างานฝ่ายวิชาการ ไดร้บัหวัขอ้ 2 เร่ือง เพ่ือด าเนินการ คือ 15 

 กระบวนการเรียนการสอน มีการท างานร่วมกันในคณะท างาน ได้16 
ด าเนินการร่าง มคอ.1 ซ่ึงมีการพฒันากา้วหนา้ และจะมีการก าหนดประชุมร่วมกนัอีกครั้ง 17 

 แพทยใ์ชทุ้น และแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ จะท าร่วมกนักบัคณะท างานเพ่ือ18 
การปฏิรปูการศึกษา และของบประมาณร่วมกบัคณะท างานเพ่ือการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ19 
ไทย 20 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และอนุมติังบประมาณการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ21 
แพทยศาสตรศึกษา รุ่นท่ี 2 22 

4.2.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน23 
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 24 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 26 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เสนอการด าเนินการจดัท า27 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 28 
พ.ศ. 2552 (TQF:HEd)  โดยคณะอนุกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มี  อาจารย ์ดร.29 
นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์เพชรช่วย เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศกัด์ิ ไอรมณีรตัน์ 30 
เป็นเลขานุการ  มีความคืบหน้าของการร่าง มคอ.1 ซ่ึงจะมีการจัดสัมมนา เพ่ือทบทวน ลงรายละเอียด 31 
ทางดา้นวรรณกรรม หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตจากต่างประเทศทุกทวีปท่ีสามารถหาขอ้มลูได ้รวมทั้งน า32 
ขอ้เสนอแนะจาก คสช.  เกณฑก์ารประกอบวิชาชีพเวชกรรม  และเกณฑ ์WFME มาประกอบการพิจารณา  33 
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ทั้งน้ีจะมีการจดัสมัมนาฯ ในวนัท่ี 3-5 มิถุนายน 2559  โดยคณะอนุกรรมการคาดหวงั1 
วา่จะได ้มคอ.1 – มคอ.7 ภายในเดือนตุลาคม 2559  พรอ้มทั้งขออนุมติังบประมาณในการจดัโครงการท า2 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จ านวน 445,400.- บาท และขั้นตอนต่อไป คือการท าประชาพิจารณ ์3 
เป็นขัน้ตอนสุดทา้ย ก่อนส่งไป สกอ. 4 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และอนุมติังบประมาณในการจดัโครงการท ามาตรฐาน5 
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 6 

4.2.4 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง7 
ประเทศไทย 8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 10 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เสนอการด าเนินงานของ11 

คณะท างานเพ่ือการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ตามท่ีได้12 
ประชุมเมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม 2559  มีขอ้สรุป คือ จดักลุ่มคณะท างานใหม่ 3 กลุ่ม เพ่ือศึกษาขอ้มลูและหา 13 
Evidence เพ่ือมาสนับสนุนส่ิงท่ีตอ้งการปฏิรปู  โดยแบ่งดงัน้ี 14 

4.2.4.1 เร่ือง การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 15 
จ าเป็นต้องมีแพทย์ปฏิบัติงานอยู่ในภาครัฐและเอกชน ด้วยคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับบริบทของการ16 
ใหบ้ริการ ตามขอ้เสนอแนะแนวปฏิบติัต่อขอ้เสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  ใน17 
ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุขด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว 18 

4.2.4.2 เร่ือง การรบัเขา้ศึกษาการรบัเขา้ศึกษา คุณสมบติั (ความรู ้ทศันคติ เจตคติ19 
ต่อวิชาชีพ)  วิธีการ (ผลต่อการคงอยู่ในวิชาชีพและการคงอยู่ในพ้ืนท่ีเมื่อส าเร็จการศึกษา)  ในท่ีประชุมมี20 
มติมอบหมายให ้ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล21 
รามาธิบดี เป็นหวัหนา้กลุ่มคณะท างาน 22 

4.2.4.3 เร่ือง การจดัท าหลกัสูตร วตัถุประสงคก์ารศึกษาเรียนรู ้คุณสมบติั/ลกัษณะ23 
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์กระบวนการเรียนรู ้การประเมินผล (ความรู ้Competency เจตคติของวิชาชีพ) ในท่ี24 
ประชุมมีมติมอบหมายให ้ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์  25 
ศิริราชพยาบาล เป็นหวัหนา้กลุ่มคณะท างาน  26 

ซ่ึงคณะท างานแต่ละกลุ่มคาดว่าจะมีการจดัประชุมนอกสถานท่ี ใชเ้วลาประมาณ 2-3 27 
วนั เพ่ือจดัท าแผนการด าเนินการ และในประชุมครั้งหน้าจะมาน าเสนองบประมาณในการจดัประชุม เพ่ือ28 
ขออนุมติัต่อไป 29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

4.2.5 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 17 31 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์33 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เสนอการจดัโครงการอบรมผูบ้ริหาร34 

สถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งท่ี 17 ระหว่างวนัท่ี 2 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559  มีผูส้มคัรทั้งหมด 41 คน ซ่ึง35 
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ในหลกัสูตรจะมีการไปดูงานท่ีต่างประเทศ ส าหรบัผูอ้บรมในรุ่นท่ี 16  ท่ีไม่ไดไ้ปดูงานต่างประเทศ และมี1 
ความประสงค์เขา้ร่วมดูงานดว้ย แต่เน่ืองจากจ านวนผูอ้บรมรุ่นท่ี 17 มีจ านวนมาก ท าใหไ้ม่สามารถจดัดู2 
งานร่วมกนัได ้จึงอาจจะตอ้งมีการจดัการดูงานเป็นกรณีพิเศษเพ่ิมเติม ทั้งน้ีจะตอ้งมีรายละเอียดของการ   3 
ดงูานวา่เหมาะสมเพียงใดหรือไม ่หากไดข้อ้มลูภายในเดือนพฤษภาคม และจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 4 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการใหด้ าเนินการ แต่ขอใหส้่งรายละเอียดใหแ้ต่ละ5 
สถาบนัเพ่ือพิจารณา  ทั้งน้ีส าหรบัผูส้นใจท่ีไม่ใช่รุ่นท่ี 16  ก็สามารถเขา้ร่วมดูงานได ้โดยสถาบนัน้ันๆ จะตอ้ง6 
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเอง 7 

4.2.6 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 8 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ 10 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรัตน์  นิรนัตรตัน์ แจง้ประชาสมัพนัธ์การประชุมวิชาการ11 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17  หวัขอ้ “ความหลากหลายดา้นแพทยศาสตรศึกษา” ระหว่าง12 
วนัท่ี 19 – 21 ตุลาคม 2559  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมเปิดลงทะเบียน 1 13 
เมษายน 2559  อตัราค่าลงทะเบียนแบบ Early bird 4,000.- บาท ภายใน 31 สิงหาคม 2559 แต่หลงัจาก14 
น้ันค่าลงทะเบียน 4,500.- บาท 15 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 16 
 17 

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา 18 

5.1 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัต19 
แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของ 20 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 21 

เอกสารประกอบ : 5  ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์23 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดน้ าเสนอเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 24 
5.1.1 ขอ้ตกลงสตัยาบนั (การด าเนินการส่งรายช่ือผูย้นืยนัสิทธิเขา้ศึกษาในระบบโควตา25 

พ้ืนที่/โครงการพิเศษตา่งๆ ของสถาบนัสมาชิก) 26 
เพ่ือขจัดความทับซ้อนของผู ้มีสิทธิเขา้ศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิกกลุ่มสถาบัน27 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) ผ่านระบบโควตาพ้ืนท่ี/ โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลยั/28 
สถาบนั ท่ีไดย้ืนยนัสิทธิเขา้ศึกษาแลว้ และเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีศกัยภาพไดเ้ขา้ศึกษาตามท่ีนัง่ท่ีมีอยู่จ ากดั 29 
สถาบนัสมาชิกจะตอ้งส่งรายช่ือผูผ่้านการคดัเลือกและไดล้งนามยืนยนัการเขา้ศึกษากบัสถาบนัเรียบรอ้ย 30 
ใหทุ้กสถาบนัสมาชิกด าเนินการคัดช่ือบุคคลน้ันออกจากกลุ่มผูม้ีสิทธิสอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจาก31 
รายช่ือผูม้ีสิทธิไดร้บัการคดัเลือกของสถาบนัสมาชิก (ถา้มี) และสถาบนัสมาชิกฯ จะคดัช่ือออกทนัที  (ตาม32 
เอกสารแนบ) โดยท่ีประชุมเห็นชอบ และใหแ้กไ้ขขอ้ความในสัตยาบันกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง33 
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ประเทศไทย บรรทัดท่ี 3  จาก ไดเ้ขา้ศึกษาตามท่ีนัง่ท่ีมีอยู่จ ากดั  เป็น ไดเ้ขา้ศึกษาตามจ านวนการรบัเขา้1 
ศึกษาท่ีมีอยูจ่ ากดั  และใหทุ้กสถาบนัลงนามในสตัยาบนัร่วมกนั 2 

5.1.2   เรื่อง ศูนยป์ระสานงานการศึกษาเภสชัศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ขอ3 
เขา้ร่วมในการจดัสอบคดัเลือกระบบรบัตรงของ กสพท  4 

ศูนยป์ระสานงานการศึกษาเภสชัศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)  ไดส้่งหนังสือ5 
เพ่ือขอเขา้ร่วมในการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในปี6 
การศึกษา 2560  ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 8 สถาบนั คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 
มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 8 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร และมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ซ่ึงท่ีประชุมอนุกรรมการ9 
สอบคดัเลือกฯ เห็นว่าผูส้มคัรน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกบัผูท่ี้สมคัรสอบกบั กสพท เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแนวโน้ม10 
ไม่น่าจะมีปัญหาเร่ืองผู ้สมัครท่ีเพ่ิมมากขึ้ นและลดปัญหานักเรียนท่ีเลือกคณะแพทยศาสตร์ คณะทันต11 
แพทยศาสตร ์ คณะสตัวแพทยศาสตร ์และคณะเภสชัศาสตร์ ซ ้าซอ้นในแต่ละปี  หากร่วมสอบกบั กสพท ก็12 
น่าจะเป็นประโยชน์กบันักเรียน และสถาบนัท่ีเขา้ร่วม 13 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและไม่ขดัขอ้งในการเขา้ร่วมการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 14 
2560  ของศนูยป์ระสานงานการศึกษาเภสชัศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 15 

5.1.3  การศึกษากับตาบอดสี และแนวทางการวินิจฉัยตาบอดสีชนิดรุนแรงจากราช16 
วิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 17 

ดว้ย กสพท ไดร้บัหนังสือจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ไดข้อ18 
ความร่วมมือกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) น าขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการ19 
ดา้นสิทธิเด็กและการศึกษา ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจคดักรอง20 
ตาบอดสีโดยใชว้ิธีการทดสอบใหม้ีมาตรฐานเดียวกนั และมีการประกาศอย่างชดัเจนและเปิดเผย เพ่ือไม่ให้21 
เกิดการเลือกปฏิบติัต่อเด็กนักเรียน น้ัน  กสพท จึงมีหนังสือไปขอความอนุเคราะหร์าชวิทยาลยัจกัษุแพทย์22 
แห่งประเทศไทย ทบทวนหลกัเกณฑก์ารวินิจฉยัเร่ืองตาบอดสี เพ่ือใหทุ้กสถาบนัสามารถตรวจตาบอดสีชนิด23 
รุนแรงโดยใชว้ิธีทดสอบใหม้ีมาตรฐานเดียวกนั และราชวิทยาลยัจกัษุแพทยไ์ดย้ืนยนัขอ้สรุปเร่ืองการเขา้24 
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตว่า 1) ไม่ควรตัดสิทธิผูส้อบผ่านการคัดเลือกท่ีมีตาบอดสี ในการเขา้25 
เรียนหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  2) สถาบันการศึกษาทางการแพทยอ์าจท าการตรวจตาบอดสีใหก้ับ26 
นักศึกษา เพ่ือประโยชน์ของผูร้บับริการตรวจเอง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 27 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ว่าไม่ควรตัดสิทธิผูส้อบผ่านการคดัเลือกท่ีมีตาบอดสี ในการ28 
เขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ยกเวน้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  เน่ืองจากอยู่ใน29 
ขอ้ก าหนดของทหาร 30 

5.1.4  (ร่าง) ปฏิทินการรบับุคคลเขา้ศึกษาฯ ผ่าน ระบบรบัตรง กสพท ปีการศึกษา 2560 31 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดแ้สดง (ร่าง) ปฏิทินการรบับุคคล32 

เขา้ศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตร33 
บณัฑิต ผ่าน ระบบรบัตรงของ กสพท  ปีการศึกษา 2560  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใน (ร่าง) ดงักล่าว 34 

35 
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5.1.5  การแตง่ตั้งคณะท างาน/อนุกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกฯ ปีการศึกษา 2560 1 
การแต่งตั้งคณะท างาน/อนุกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2560 2 

โดยท่ีประชุมมีมติให ้ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ด ารงต าแหน่ง ประธานอนุกรรมการ3 
การด าเนินการสอบคดัเลือกฯ และประธานคณะท างาน ปีการศึกษา 2560 4 

5.2 การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิประจ  าปี 2559 5 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 7 
การคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ ประจ าปี 2559  ผลการคัดเลือก คือ รองศาสตราจารย ์8 

นายแพทยป์รีดา  ทศันประดิษฐ์  ซ่ึงจะประกาศในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 9 
17 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 10 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 11 

5.3 ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2559 (มีนาคม 2559 – 12 
เมษายน 2560) 13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 15 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ไดน้ าเสนอขอ้มูล รายรับ-รายจ่าย กลุ่มสถาบัน16 
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2558  ต่อท่ีประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ17 
ประชุมวาระท่ี 5.3  และ ขอเก็บค่าบ ารุงกลุ่มสถาบนัฯ ประจ าปี 2559 จ านวน 100,000.- บาท โดยจะท า18 
หนังสือแจง้ไปยงัโรงเรียนแพทยทุ์กแห่ง  และขอเพ่ิมผูล้งนามในบัญชีของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง19 
ประเทศไทย คือ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์รองเลขาธิการ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์20 
แห่งประเทศไทย 21 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และเห็นชอบใหเ้พ่ิมรายช่ือ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา 22 
ศิริทรพัย ์ เป็นผูร้่วมลงนามในบญัชีของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 23 

เลิกประชุมเวลา 15.15 น. 24 
 25 
 26 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ) 27 
 สรุปผลการประชุม 28 
 29 
 30 
 31 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 32 
 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 33 
 34 
\\2559\GBRD22016 35 


