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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2559 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 19 สิงหาคม 2559  เวลา 10.30 – 15.00 น. 4 

ณ หอ้งเรียน 1-2 ชั้น 6 อาคารเพชรรตัน ์ 5 
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 6 

      7 
 8 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 9 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ ประธานท่ีประชุม 10 
2. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยว์ฒันา  นาวาเจริญ กรรมการอ านวยการ 11 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 12 
4. แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 13 
 (แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ) 14 
5. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงประไพพิมพ ์ ธีรคุปต ์15 

(แทน พลตรี ชาญณรงค ์ นาคสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ) 16 
6. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ กรรมการอ านวยการ 17 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการอ านวยการ 18 
8. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์ กรรมการอ านวยการ 19 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์ กรรมการอ านวยการ 20 
10. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 21 
11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ชาติ  อารีมิตร กรรมการอ านวยการ 22 
12. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการอ านวยการ 23 
13. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ กรรมการอ านวยการ 24 
14. ดร. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 25 
15. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 26 
16. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 27 
17. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กรรมการอ านวยการ 28 
18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 29 
19. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 30 
20. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 31 
21. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงฉตัรประอร  งามอุโฆษ 32 

(แทน ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร) 33 
22. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 34 
23. พนัเอก รองศาสตราจารยอ์ภิชยั  ลีละสิริ กรรมการบริหาร 35 



2 

 

24. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 1 
25. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 2 
26. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 3 
27. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 4 
28. แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 5 
29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 6 
30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 7 
31. แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร 8 
32. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 9 
33. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 10 
34. แพทยห์ญิงณฏัฐินี  นันทาทอง กรรมการบริหาร 11 
35. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 12 
36. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 13 
37. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 14 
38. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 15 
 16 
รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 17 
 1.  ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 18 
 2.  ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 19 
 3.   นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 20 
 4.  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 21 
 5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 22 
 6.   ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 23 
 7.   รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 24 
 8.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 25 
 9.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 
 27 
รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 28 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 29 
  ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET 30 
2. ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด์ รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 31 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท  32 
(แทน นายแพทยร์ายิน  อโรร่า    ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 33 

         โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 34 
  35 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2559 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 19 สิงหาคม 2559  เวลา 10.30 – 15.00 น. 4 

ณ หอ้งเรียน 1-2 ชั้น 6 อาคารเพชรรตัน ์ 5 
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 6 

        7 
 8 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 9 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ  ศิริวงษ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 10 
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลงัจากกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมแลว้ 11 
ไดเ้รียนเชิญคณะกรรมการน าเสนอใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุป12 
ไดด้งัน้ี 13 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 14 
1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 15 

ผูน้  าเสนอ  :  คณบดีคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 16 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์  แจง้รายช่ือกรรมการใหม ่ดงัน้ี 17 
กรรมการอ านวยการ 18 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์  19 
คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์20 

กรรมการบริหาร 21 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค  ผูช้่วยคณบดี   22 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 23 
อาจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 24 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์25 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 26 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 27 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 28 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 29 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 30 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 31 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 

  33 
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1.2 ยุทธศาสตรค์วามร่วมมือของประเทศไทยภายใตก้รอบองคก์ารอนามยัโลก ค.ศ. 2017-2021 1 
 ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 2 

1.3 (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพของประเทศไทย  3 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ  5 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ6 

จดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 (เอกสารส าหรบัการรบัฟังความเห็น) โดย7 
คณะกรรมการประสานและบรูณาการงานดา้นการด้ือยาตา้นจุลชีพ  เมื่อวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559  ไดผ่้าน8 
คณะรฐัมนตรี พรอ้มกบัการน าเสนอแนวคิดและหลกัการ จากการท าประชาพิจารณค์วามจ าเป็น 4 ประการ 9 
เรียบรอ้ยแลว้ ดงัน้ี 10 

1. แกว้ิกฤตเช้ือด้ือยา 11 
2. ป้องกนัผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากการแพร่กระจาย  12 
3. ส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศ 13 
4. เป็นไปตามขอ้มติของ WFA ใหทุ้กประเทศมีแผนป้องกนั 14 
โดยมีแนวความคิด 2 เร่ือง คือ One Health Approach เน้นระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ท างาน15 

ร่วมกนัอย่างเป็นเอกภาพ และ Triangle that moves the mountain เน้นการลงมือท า บูรณาการ และ16 
กระตุน้มุ่งเน้นการแกปั้ญหา ซ่ึงมีหลกัการยุทธศาสตร์ 3 ดา้น  1) เฝ้าระวงั  2) ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม และ    17 
3) มุง่ใหค้วามรูก้บัประชาชน 18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  19 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ20 
กองทุน ครั้งที่ 1/2559  วนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 21 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป   22 

1.5  สรุปการประชุมหารือการจดักลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม/โรคแทรกใหม่ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 23 
ฉบบัที่ 6  ร่วมกบัทีมผูพ้ฒันาระบบ DRG ของประเทศไทย วนัที่ 19 พฤษภาคม 2559 24 

เอกสารประกอบ :   Power Point 25 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ 26 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอสรุปผลการท าประชาพิจารณ์ 27 

TDRG Version 6.0  ท่ีพฒันาจาก Version 5.0  เน่ืองจาก Version 5.0  มีค่าสมัพทัธท่ี์สูงท่ีท าใหเ้กิดความ28 
ไมน่่าเช่ือถือ โดยมีการเปล่ียนแปลงส าคญั คือ 29 

1.  การใชร้หสัโรค ICD -10 Version 2016  และรหสัหตัถการ ICD -9-CM Version 2015  30 
2.  การปรบัปรุงการจดักลุ่มโรค (Disease cluster) 31 

โดยพิจารณาจาก 3 กองทุน และ RW ของกลุ่มโรงพยาบาล  32 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 33 

  34 
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1.6  สรุปการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 57 วนัที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 1 
เอกสารประกอบ   :   1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ 3 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอผลสรุปการประชุม UHOSNET 4 

ครั้งท่ี 57  วนัท่ี 25-26 พฤษภาคม 2559  เร่ือง การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 5 
ของกรมบญัชีกลางถูกบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย ทั้งยาและเวชภัณฑท์างการแพทย ์ในตน้ปี 2560 ซ่ึง Price 6 
Performance ในหวัขอ้การจดัการยา มอบใหผู้อ้ านวยการโรงพยาบาลศิริราช  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล7 
ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ ในส่วนของตวัช้ีวดั (KPI) THIP 3 มอบใหผู้อ้ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร ์8 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นผูด้ าเนินการ และไดเ้ชิญโรงพยาบาลต่างๆ เขา้ร่วมท างานในโครงการ RDU  9 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลกัษณ์  แจง้ประชาสมัพนัธ์การประชุมครั้งต่อไป10 
โดยมหาวิทยาลยันเรศวร เป็นเจา้ภาพ ในระหว่างวนัท่ี 15-16 กนัยายน 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด ์โดย11 
เชิญปลดักระทรวงศึกษาธิการบรรยายในหวัขอ้ Interprofessional education เน้นท่ีการศึกษาระดบัก่อน12 
ปริญญา 13 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  14 

1.7  สรุปการประชุมรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาแนว15 
ทางการตรวจสุขภาพที่จ  าเป็นและเหมาะสมส าหรับประชาชน กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 16 
พฤษภาคม 2559 17 

เอกสารประกอบ :   Power Point 18 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 19 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอสรุปผลการประชุมรายงาน20 

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพฒันาแนวทางการตรวจสุขภาพท่ีจ าเป็นและเหมาะสม21 
ส าหรบัประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559  โดยไดด้ าเนินการแต่งตั้ง22 
คณะกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย ์โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based 23 
medicine) จากราชวิทยาลัยฯ นิยามการตรวจสุขภาพท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงกองทุนสุขภาพและสิทธิ24 
ประโยชน์ โดยมีมติใหส้มชัชาสุขภาพ เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558  มอบใหก้รมการแพทยด์ าเนินการ และให้25 
ด าเนินการ ภายใน 2 ปี 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  27 

1.8    สรุป ประชาพิจารณ ์TDRG Version 6.0  วนัที่ 15 มิถุนายน 2559 28 
เอกสารประกอบ :   Power Point 29 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 30 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอสรุปการท าประชาพิจารณ์ TDRG 31 

Version 6.0  โดยมีการเปล่ียนแปลงส าคญั คือ 32 
1.  การใชร้หสัโรค ICD -10 Version 2016  และรหสัหตัถการ ICD -9-CM Version 2015  33 
2.  การปรบัปรุงการจดักลุ่มโรค (Disease cluster) 34 

  มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
  36 
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1.9  สรุปประชุม เวทีรับฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา1 
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2564  วนัที่ 15 มิถุนายน 2559 2 

เอกสารประกอบ :   Power Point  3 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 4 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลสรุปประชุม เวทีรับฟัง5 

ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-6 
2564  วนัท่ี 15 มิถุนายน 2559  ดงัน้ี 7 

1.  ขอให ้สปสช. เป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน มากกว่าเป็นผูบ้ริหารจดัการ  8 
2. ใหค้ านึงถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียโดยเฉพาะกลุ่มผูใ้หบ้ริการ 9 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  10 

1.10  สรุปประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย11 
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2559  วนัที่ 29 มิถุนายน 2559  12 

เอกสารประกอบ  :   Power Point 13 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 14 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ 15 

ก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งท่ี 1/2559 วนัท่ี 16 
29 มิถุนายน 2559  มีขอ้เสนอแนะในการเปล่ียนแปลงแผนยุทธศาสตร์ วางมาตรฐานบริการ ใหห้น่วย17 
บริการมีบทบาทการท างานสอดคลอ้งแผนงานบริการกบักระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการบรูณาการใหดี้ขึ้ น 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 19 

1.11 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและ20 
อุปกรณใ์นการบ าบดัรกัษาโรค ครั้ง 2/2559 วนัที่ 12 กรกฎาคม 2559 21 

เอกสารประกอบ :   Power Point 22 
ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 23 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ24 

พิจารณาก าหนดประเภทและอตัราค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรกัษาโรค ครั้ง 2/2559 วนัท่ี 12 25 
กรกฎาคม 2559  โดยคณะอนุกรรมการไดพิ้จารณารายการอุปกรณฯ์ ของราชวิทยาลยัฯ และ UHOSNET  ซ่ึง26 
อยูใ่นระหวา่งด าเนินการปรบัราคาเวชภณัฑ ์27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

1.12  สรุปประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ29 
กองทุน ครั้งที่ 2/2559  วนัที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 30 

เอกสารประกอบ :   Power Point 31 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 32 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลสรุปการประชุม33 

คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งท่ี 2/2559 วนัท่ี 9-10 34 
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กรกฎาคม 2559  ซ่ึงใหม้ีการจดัท าแผน 4 ปี โดยน าขอ้มลูมาท าการประชาพิจารณ์ ใหเ้สนอภายในเดือน1 
ตุลาคม 2559  และมีการประชุมช้ีแจงความกา้วหนา้ในการบริหารงบกองทุนฯ ปี 2560  2 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 3 

1.13  ค าสัง่กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 4 
ที่ 14/2559  เร่ืองแต่งตั้งคณะท างานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล 5 

(Rational Drug Use Hospital Project) เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 
(UHOSNET)  7 

ที่ 15/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระบบคุณภาพ และพัฒนาตัวช้ีวัดเครือข่าย8 
โรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (UHOSNET)  9 

ที่ 16/2559  เร่ืองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนั10 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (UHOSNET) 11 

เอกสารประกอบ :   3 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 13 

 รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอค าสัง่กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์14 
แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการฯ ใหม้ีการประสานกับกรมการแพทย ์เพ่ือท าตัวช้ีวดัสอดคลอ้งกับ15 
โรงพยาบาลสมทบ และแนวทางของ กสพท  โดยมอบใหแ้ต่ละสถาบนัท าโครงการของ RDU  16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

1.14  สรุปการประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทยด์า้น18 
สรา้งความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2559  วนัศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2559 19 

เอกสารประกอบ : - 20 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์21 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ น าเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการ22 

กลัน่กรองการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย์ มีมติคณะรฐัมนตรี โดยเป็นโครงการความร่วมมือใน23 
การก าหนด Excellent center สถาบนัแพทยเ์ขตสาธารณสุข การใหบ้ริการและ Academic research สรุป24 
โรคท่ีมีอตัราการตายสูง ไดแ้ก่ โรคทางหลอดเลือดและหวัใจ มะเร็ง Newborn Trauma โดยกระจายใหทุ้ก25 
ภาค ใหส้อดคลอ้งกบัศูนยพ์ฒันากลุ่มจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง มีการลงนามความร่วมมือกบัเครือข่ายสุขภาพ 12 26 
เขต และคณะแพทยศาสตร ์20 คณะ 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

1.15  การศึกษาดูงานตา่งประเทศของ MSE รุ่น 16 29 
เอกสารประกอบ : - 30 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์31 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์  แจ้งท่ีประชุมว่า การศึกษาดูงาน32 

ต่างประเทศของผูเ้ขา้อบรม MSE รุ่น 16  จะจดัเสริมใหดู้งานในวนัท่ี 3–8 กนัยายน 2559 ณ ประเทศญ่ีปุ่น 33 
ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วม 20 ท่าน เป็นผูเ้ขา้ร่วมอบรม 13 ท่าน เป็นผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาต่างๆ 7 ท่าน 34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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1.16 การประชุมวิชาการ การพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 3 วันที่ 21-23 1 
พฤศจกิายน 2559 2 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ  :   ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ประชาสมัพนัธก์ารประชุมวิชาการระดบัชาติเพ่ือ 5 

พฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ ครั้งท่ี 3  ในวนัท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2559  โดยขอประสมัพนัธ์6 
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา กระทรวงสาธารณสุข องคก์รวิชาชีพ ประมาณการจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 500 คน 7 
ไมเ่สียค่าใชจ้่าย ในหวัขอ้ร่วมเรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย (IPE towards Thai Health Team) 8 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 10 
ครั้งที่ 2/2559 วนัวนัศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2559 ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการ ชั้น 2 11 
คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล และรบัทราบสรุปผลการประชุม12 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 4/2559 วนัศุกรท์ี่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอ้งประชุม13 
โมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์14 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 15 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์16 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ17 

อ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 ใหท่ี้18 
ประชุมพิจารณา ท่ีประชุมฯ ไดพิ้จารณาแกไ้ขสรุปผลการประชุม ดงัน้ี 19 

หนา้ 1  บรรทดัท่ี 35  “นายแพทย”์ แกไ้ขเป็น “นายแพทยน์พดล” 20 
มติที่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร21 

กลุ่มสถาบนัฯครั้งท่ี 2/2559 หลงัแกไ้ขแลว้ 22 
 23 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 24 

3.1 ขอ้บงัคบั กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ย การจดัตั้งสถาบันรับรอง25 
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. .... 26 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ได้น าเสนอ ขอ้บังคับ กลุ่มสถาบัน29 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ย การจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ .ศ. .... 30 
ตามหนังสือแพทยสภา ท่ี พส 012/488 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 แจง้มติรบัรองใหใ้ชเ้กณฑ ์WFME ใน31 
การตรวจประเมินระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของประเทศไทย  กสพท จึงเสนอขอจัดตั้งสถาบัน32 
รบัรองมาตรฐานฯ เป็นองคก์รอิสระภายใตก้ ากบัของ กสพท  เพ่ือด าเนินการฯ และใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั33 
แพทยสภาว่าด้วย กระบวนและวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตร34 
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แพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2547 โดยอาจพิจารณาบทบาทใหค้รอบคลุมถึงการรบัรองหลกัสูตรต่างประเทศ 1 
และการฝึกอบรมหลงัปริญญาดว้ย โดยจะตอ้งหารือกบัแพทยสภาอีกครั้ง 2 

 ส าหรบัการรบัรองสถาบนั/คณะ และการประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ3 
การอุดมศึกษา และแพทยสภา เห็นชอบใหใ้ชเ้กณฑ ์EdPEx 4 

มตทิี่ประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบปรบัแกค้ านิยามในร่างขอ้บงัคบั ดงัน้ี 5 
๑. สถาบนัผลิตแพทย ์หมายความวา่ คณะ วิทยาลยั ส านักวิชา หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ีจดั6 

การศึกษาแพทยศาสตร์ ท่ีไดร้บัการรบัรองสถาบนัจากแพทยสภา และอยู่ภายใตก้ารก ากบัของส านักงาน7 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงสถาบันผลิตแพทยต่์างประเทศท่ีไดร้ับการรับรองจากองค์กรท่ีท า8 
หนา้ท่ีรบัรองในประเทศน้ัน 9 

๒. หลกัสูตร หมายความว่า หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูม้ี10 
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่างๆ 11 

และใหน้ าขอ้เสนอแนะเขา้หารือในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา และติดตามความ12 
คืบหนา้ในครั้งต่อไป   13 

3.2 การเทียบคุณวุฒิปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรและหนงัสืออนุมัตฯิ   14 
เอกสารประกอบ : - 15 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัม ี16 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เร่ืองการขอเทียบคุณวุฒิ17 

ปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรและหนังสืออนุมติัฯ  เน่ืองจากปัจจุบนัหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต และผูเ้ช่ียวชาญ18 
วุฒิบตัร (วว.) อนุมติับตัร (อว.) แมไ้ดค้่าตอบแทนเทียบเท่าปริญญาโท ปริญญาเอก แต่มิไดเ้ทียบเท่าวุฒิ19 
การศึกษา ท าใหผู้ท่ี้ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต และหรือจบการฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีปฏิบติังาน20 
ในสถาบันการศึกษา ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และหรือ21 
อาจารยผ์ูส้อนได ้เป็นปัญหาส าหรบัการเปิดหลกัสูตร และการประกนัคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการขอ22 
ต าแหน่งทางวิชาการ เน่ืองจากระยะเวลาในการขอต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างกนัตามระดบัคุณวุฒิ ราช23 
วิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย จึงไดข้อรบัรองการเทียบเท่าปริญญาเอกดว้ยคุณวุฒิจากหลกัสูตรการ24 
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น และไดร้บัขอ้เสนอแนะจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดงัน้ี 25 

1.  ผลงานวิจัย หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจัย ตอ้งไดร้ับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยไดร้ับการ26 
ยอมรบัใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 27 
เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 28 

2.  กรณีงานวิจยัวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร ์ควรเป็นงานวิจยัแบบ Systematic Review และ 29 
Meta-Analysis โดยใหเ้พ่ิมวงเล็บดว้ยภาษาองักฤษว่าเป็น Systematic Review และ Meta-Analysis เพ่ือให้30 
เกิดความชดัเจน 31 

มติที่ประชุม  :  เสนอใหแ้พทยสภาก าหนดเป็นนโยบายในการเปิด/พฒันาหลกัสูตรของราช32 
วิทยาลยัฯ ใหเ้ป็นตามขอ้เสนอแนะจาก สกอ. และใหแ้ต่ละราชวิทยาลยัฯ พิจารณาปรบัปรุงหลกัสูตรเพ่ือ33 
เสนอต่อ สกอ. โดยติดตามความกา้วหนา้ในครั้งต่อไป 34 
  35 
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3.3 รบัรองการเสนอช่ือกรรมการบริหาร ศ.ร.ว. ประเภทผูแ้ทนโรงเรียนแพทย ์1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 3 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  เสนอรายช่ือกรรมการบริหาร ศร.ว. ประเภทผูแ้ทน4 

โรงเรียนแพทย ์จ านวน 6 ท่าน ดงัน้ี 5 
1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ 6 
2.  รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงประไพพิมพ ์ ธีรคุปต ์7 
3.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ 8 
4.  อาจารยแ์พทยห์ญิงกนัยิกา  ซ านิประศาสน์ 9 
5.  อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์10 
6.  อาจารย ์ดร. นายแพทย ์ดนัย  วงัสตุรค 11 
มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบรบัรองรายช่ือท่ีเสนอ และมอบใหผู้อ้ านวยการ ศ.ร.ว. เป็นผูค้ดัเลือก12 

ต่อไป 13 
 14 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 15 
4.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 16 
 เอกสารประกอบ : - 17 

ผูน้  าเสนอ :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ ์ ศิริวงษ์ 18 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ์  ศิริวงษ์ ได้แจง้ในท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจาก19 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ลาประชุม จึงขอรายงานความคืบหน้าโครงการผลิต20 
แพทยต์ามนโยบายรฐับาล ในการประชุมครั้งต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 22 

4.2  การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 23 
- การประเมินจริยธรรมการวิจยัฯ ของโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 24 
เอกสารประกอบ :  1  ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 26 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดน้ าเสนอร่างประกาศความร่วมมือระหว่างส่วน27 

งานภายใน กสพท  ในการก ากบัดูแลโครงการวิจยั ลกัษณะพหุสถาบนั ประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตร28 
ศึกษา (Multicenter Medical Educational Research Project)  ซ่ึงมีความเส่ียงต า่ โดยเสนอใหค้ณบดี หรือ29 
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดลงนามบนัทึกความเขา้ใจ (เอกสารแนบการประชุม) พรอ้มกรรมการ IRB ของสถาบนั30 
ตนเอง ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 17 และใหค้ณะกรรมการ MedResNet 31 
เป็นผูด้ าเนินการ 32 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ มอบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ33 
พิจารณาจดัพิธีการลงนามบนัทึกความร่วมมือ ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 34 
ครั้งท่ี 17  โดยประสานงานกบัคณะกรรมการ MedResNet  35 
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4.3   การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 1 
เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้ในท่ีประชุมทราบว่า การประเมินตาม4 

แนวทาง EdPEx (TQA)  ในปี 2559  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ไดร้บัการประเมิน5 
ไปแลว้ในเดือนกรกฎาคม อยู่ในระหว่างการจัดท ารายงานการตรวจประเมิน  ส่วนคณะแพทยศาสตร ์6 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ขอรบัการประเมินในเดือนพฤศจิกายน 2559 7 

กรณีสถาบันร่วมผลิตของ สบพช. และมหาวิทยาลัยมหิดล ใหแ้จง้ขอรับการประเมินมาท่ี 8 
กสพท 9 

มติที่ประชุม  :   มอบ ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์ ผูแ้ทน 10 
สบพช. ด าเนินการ 11 

4.4    ขอ้ตกลงสตัยาบนัระหว่างสถาบนั 12 
เอกสารประกอบ :  - 13 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์14 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้เร่ืองการด าเนินการส่งรายช่ือผูย้ืนยนั15 

สิทธิเขา้ศึกษาระหว่างสถาบนัสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซ่ึงยงัรอการลงนามอีก 3 16 
สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ และคณะ17 
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และใหติ้ดตามการลงนามใหค้รบถว้น  19 
 20 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 21 

5.1 เพ่ือทราบ 22 
5.1.1   การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ23 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559 24 
เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์26 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้การด าเนินการสอบเพ่ือประเมิน27 

และรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559  โดยก าหนดตารางการ28 
สอบและก าหนดเวลาดงัน้ี 29 

 ใหนั้กศึกษาแพทย ์ชั้นปีท่ี 3 สามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.cmathai.org  30 
ในระหวา่งวนัท่ี 1 - 30 กนัยายน 2559  31 

 ใหส้ถาบันรับรองสิทธ์ิของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีท่ี 6  ในระหว่างวันท่ี 25 32 
สิงหาคม - 16 กนัยายน 2559 และ 33 
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 ใหส้ถาบนัส่งผลการสอบ MEQ และ long case ให ้ศ.ร.ว. ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 
17 - 28 เมษายน 2560 เพ่ือใหร้บัรองผลในเดือนพฤษภาคม 2560 ไดท้นัเวลา2 
การจบัฉลากการปฏิบติังานชดใชทุ้น 3 

มตทิี่ประชุม  :   ใหทุ้กสถาบนัด าเนินการตามปฏิทินดงักล่าว  4 

5.1.2   การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต5 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร6 
บณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 7 
2560 8 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์10 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์น าเสนอขอ้มลูผูส้มคัรถึงจ านวนท่ีเลือก11 

แต่ละสถาบนัเป็นอนัดบั 1 แยกตามคณะ ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 จ านวนรวม 21,966 คน จากจ านวน12 
รบั 1,843 คน มีสนามสอบทั้งหมด 6 สนามสอบ โดยเพ่ิมเติมสนามสอบท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 13 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  14 

5.1.3  รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 15 
เอกสารประกอบ :  - 16 
ผูน้  าเสนอ   :  ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์17 
ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด์ รายงานความกา้วหน้า18 

ของการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของการการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 ว่า มีสถาบนั19 
ท่ีด าเนินการเป็น Academic Excellent ซ่ึงจะมีคณะกรรมการช่วยดูแลก ากบัในแต่ละภาค โดยมีประเด็น20 
การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงมีเป้าหมายให้การศึกษาก่อนชั้น21 
คลินิกได้เรียนรู ้สุขภาพและสัมผัสชุมชน  ส าหรับชั้นคลินิกให้สัมผัสกับระบบสุขภาพมากขึ้ น มีการ22 
ด าเนินการในการพฒันาหลกัสูตร เช่น จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั 23 
สงขลานครินทร ์เป็นตน้ 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  25 

5.1.4  รายงานความคืบหนา้เรื่องการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุล และ การขบัเคล่ือน 26 
Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 27 

เอกสารประกอบ :  1  ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์ ฉายากุล   29 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์ ฉายากุล  รายงานความคืบหนา้เร่ืองการส่งเสริมการ30 

ใชย้าอยา่งสมเหตุผล และ การขบัเคล่ือน Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 31 
1.  ประชาสมัพนัธก์ารจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง RDU ในวนัท่ี 15-16 กนัยายน 32 

2559  ณ โรงแรม Buddy Oriental Riverside จงัหวดันนทบุรี  ขอใหส้ถาบนัส่งรายช่ือเขา้ร่วมภายในเดือน33 
สิงหาคม 2559  34 
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2.  ขอใหส้ถาบนัตอบแบบสอบถาม เร่ือง Curriculum ซ่ึงไดเ้วียนทาง e-mail แลว้ โดย1 
ขอใหส้ถาบนัตอบแบบสอบถาม เพ่ือส่งให ้สรพ. ด าเนินการต่อไป 2 

มตทิี่ประชุม  :   ขอใหแ้ต่ละสถาบนัด าเนินการตามท่ีเสนอ 3 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 4 
5.2.1  การด าเ นินการของโครงการจัดตั้ งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา5 

แพทยศาสตร ์ตามเกณฑ ์WFME  6 
เอกสารประกอบ :  - 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ในท่ีประชุมทราบการด าเนินการ9 

ของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ตามเกณฑ ์WFME  โดยสถาบนัท่ีแสดง10 
ความจ านงขอรบัการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME ขอใหส้่งเอกสาร SAR ก่อน11 
ก าหนดการประเมิน 3 เดือน   12 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 13 

5.2.2  คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง14 
ประเทศไทย 15 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ   :  นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์17 
-  สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการแพทยศาสตรศึกษา รุ่นที่ 2 วนัที่ 1-5 สิงหาคม 18 

2559 19 
นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์สรุปการประชุมเชิงปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษา รุ่นท่ี 20 

2 วนัท่ี 1-5 สิงหาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มีจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 54 คน ผล21 
การประเมินอยู่ในระดบัดี และดีมาก  งบประมาณคงเหลือ 79,154 บาท  โดยงบประมาณบางส่วนเจา้ภาพ22 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใหก้ารสนับสนุน และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์23 
มหาวิทยาลยั เสนอตวัเป็นเจา้ภาพในการจดัการประชุมครั้งต่อไป 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  25 
-  การด าเนินการตามแนวปฏิบตัิต่อขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร26 

ศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 9  27 
นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์ ไดแ้จง้ในท่ีประชุมทราบว่า ระบบแพทยใ์ชทุ้น ยงัไม่มี28 

ความคืบหนา้ 29 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  30 

5.2.3  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน31 
คุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  (TQF:HEd) 32 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 33 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 34 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทย์รุ่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดแ้จง้ในท่ีประชุมทราบ35 

ว่า มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา36 
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd)  ตามท่ีอนุกรรมการ กสพท จะร่างใหเ้สร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 น้ัน 37 
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ขณะน้ีคณะท างานฯ ไดร้่างเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ แต่ยงัขาดการด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารอา้งอิง จึงขออนุมติั1 
งบประมาณเพ่ิมเติม ในวงเงินไมเ่กิน 345,000 บาท ใหแ้ก่คณะท างาน เพ่ือด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จต่อไป 2 

มตทิี่ประชุม  :   อนุมติัโครงการ 3 
 4 
5.2.4  คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง5 

ประเทศไทย 6 
เอกสารประกอบ : - 7 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า การรบัเขา้9 

ศึกษา คุณสมบติั (ความรู ้ทศันคติ เจตคติ ต่อวิชาชีพ) วิธีการ (ผลต่อการคงอยู่ในวิชาชีพและการคงอยู่ใน10 
พ้ืนท่ีเมื่อส าเร็จการศึกษา) ในท่ีประชุมมีมติใหติ้ดตามจาก ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์11 
โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  ซ่ึงเป็นหวัหนา้กลุ่มคณะท างาน 12 

ในเร่ืองการจดัท า มคอ. คณะท างานวิชาการไดเ้สนองบประมาณ และไดร้บัการอนุมติั13 
เรียบรอ้ยแลว้ จึงขอใหค้ณะท างานอ่ืนท าแผนและเสนอของบประมาณต่อไป  14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

5.2.5  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 16 
เอกสารประกอบ   :  2 ฉบบั 17 
ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล 18 
รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักด์ิมงคล แจง้ความคืบหน้าโครงการ19 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17  โดยวิทยากรทุกท่านไดต้อบรบัทั้งหมด และ20 
มีการเพ่ิมหวัขอ้ใหบุ้คลากรสายสนับสนุนไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ส่วน MedRedNet จะจดัหวัขอ้การประชุม 21 
ไดแ้ก่ การวิจยัทางแพทยศาสตรศึกษา การจดัการความรู ้ 22 

-  ขณะน้ีผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมมีจ านวนน้อย ขอประชาสมัพนัธใ์หแ้ต่ละสถาบนั23 
ลงทะเบียนภายในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 (Early bird)  โดยแผ่นพบัประชาสมัพนัธไ์ดส้่งใหก้บัสถาบนั24 
เรียบรอ้ยแลว้ 25 

- การน าเสนอผลงาน ทางเจา้ภาพส่งทั้งหมด 12 เร่ือง และจากสถาบนัอ่ืนเพียง 1 26 
เร่ือง ขอใหส้ถาบนัอ่ืนด าเนินการส่งเพ่ิมเติม โดย ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ เสนอว่าให้27 
สามารถน าผลงานจากการน าเสนอในการประชุม AMEE มาน าเสนอไดด้ว้ย 28 

-  ท่ีจอดรถของแต่ละสถาบัน ใหแ้จง้ไปทางผู ้จัด โดยจะมีบัตรติดรถ และแจง้พ้ืนท่ี29 
เพ่ือใหจ้อด  30 

- เสนอใหนั้กศึกษาแพทยเ์ขา้ร่วมประชุม 31 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และเห็นชอบตามท่ีเสนอ 32 

  33 
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วาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ 1 
6.1  โครงการพัฒนาแพทย์เ วชศาสตร์ครอบครัวภายใต้การปฏิบัติ ง านใน พ้ืนที่2 

กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560 -2569 3 
เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ  :  นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์5 
นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ แจง้วา่ สาเหตุท่ีตอ้งท าโครงการพฒันาแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั6 

ภายใตก้ารปฏิบติังานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560-2569  เน่ืองจากการบริการระบบ7 
สุขภาพใน กทม. ยงักระจายตวัไมส่มดุล รวมถึงอตัราก าลงัแพทยผ์ูใ้หบ้ริการในกรุงเทพฯ ยงัมีความตอ้งการ8 
อยู่มาก ประกอบกบัคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล ไดร้บัเงินสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร จึงควรผลิต9 
บณัฑิตใหต้อบสนองระบบสุขภาพของกรุงเทพมหานครทั้งส านักการแพทยแ์ละส านักอนามยั 10 

ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะท่ีหลากหลาย เช่น ควรมี career path ท่ีชดัเจน ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 11 
การฝึกอบรม การจัดสรรแพทย์ใชทุ้น การหมุนเวียนโดยมีแพทยพ่ี์เล้ียง การมีแรงจูงใจในโครงการฯ น้ี 12 
เพราะ แพทยส์่วนใหญ่กระจุก ไม่กระจายตัว โดย รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ได้13 
แนะน าใหจ้ดัท าโครงการแบบ CPIRD หรือช่องทางพิเศษอ่ืน โดยพิจารณาศกัยภาพของคณะฯประกอบดว้ย 14 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ ทั้งน้ี ตอ้งเสนอโครงการใหแ้ก่กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจดัสรร15 
แพทย ์16 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 17 
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 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 26 
 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 27 
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