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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 4/2559 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 11 พฤศจกิายน 2559  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั 1 ชั้น 3  5 
อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 7 
          8 

 9 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 10 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 11 
ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลังจากกล่าวตอ้นรับผู ้เขา้ร่วมประชุมแลว้ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการ12 
น าเสนอใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 13 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 14 

1.1 ผลการสอบ OSCE ศรว. ปีการศึกษา 2558  และการพฒันานักศึกษา ดา้นหตัถการระดบัที่ 1  15 
เอกสารประกอบ : Power Point  16 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ ์17 
ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ ์  น าเสนอต่อท่ีประชุม ถึงผลการสอบ 18 

OSCE ศรว. ปีการศึกษา 2556-2558  พบว่าในส่วนของหัตถการส าคัญระดับท่ี 1 ท่ีตอ้งสามารถท าได ้คือ19 
หตัถการ Advanced CPR  มีผลการสอบไม่ผ่าน เป็นจ านวนถึงรอ้ยละ 14-16  ทั้งในโรงเรียนแพทยห์ลกัและ20 
ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จากการแนะน าและติดตามยงัไม่มีการพฒันาท่ีดีขึ้ น  ศรว. ขอใหโ้รงเรียน21 
แพทยช์่วยคิดแกไ้ขใหนิ้สิตพฒันาความสามารถใหส้ามารถท า Advanced CPR  และหตัถการระดบัท่ี 1 ผ่าน22 
ทั้งหมด เช่น การจดัท า Formative assessment  23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

1.2 สรุปการประชุมอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและการบริหารจดัการกองทุน 25 
ครั้งที่ 4/2559 วนัที่ 23 สิงหาคม, ครั้งที่ 5/2559 วนัที่ 9 กนัยายน และครั้งที่ 6/2559 วนัที่ 25 ตลุาคม 2559 26 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 28 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลการจ่ายชดเชยบริการผูป่้วยไตวาย29 

เร้ือรงั ปี 2556-2559  จ านวนเงินท่ีจะไดร้บัจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 และขอ้เสนองบ30 
อตัราเหมาจ่ายรายหวัปี 2560 31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 
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1.3 สรุปการประชุมอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ1 
และเครือข่ายหน่วยบริการ วนัที่ 6 กนัยายน 2559 2 

เอกสารประกอบ : Power Point 3 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 4 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ5 

ก าหนดมาตรฐานใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ เห็นชอบใหส้ านักงานฯ 6 
ทบทวนเกณฑข์ึ้ นทะเบียน/มาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข เกณฑ ์4 ประเภทหลกั ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์7 
Service Plan เกณฑ/์มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยความร่วมมือกบักระทรวงสาธารณสุข องคก์รวิชาชีพ 8 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งทบทวนเกณฑเ์ดิมท่ีใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2548  ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั9 
สถานการณปั์จจุบนั และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

1.4 สรุปการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 58  วนัที่ 15-16 กนัยายน 2559 12 
เอกสารประกอบ : Power Point 13 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 14 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอ การจดัหายาและเวชภัณฑท์างการ15 

แพทย ์ทางอิเล็กทรอนิกส,์ บันทึกขอ้ตกลง กรณีการรบัยา้ยผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤติในโครงการ EMCO, อตัรา16 
ค่าบริการและค่าตรวจวินิจฉยั, ความกา้วหน้าจากอนุกรรมการพยาบาลเครือข่าย UHOSNET, ความกา้วหน้า17 
จากอนุกรรมการเภสชักรเครือข่าย UHOSNET, กองทุน UHOSNET, ความกา้วหน้าจากคณะท างานโครงการ 18 
RDU เร่ืองการท า Application ฉลากยาร่วมกบั สรอ., เกณฑร์บัคืนและคืนเงินค่ายา, การรบัยาตวัอย่างท่ีอยู่ใน19 
บญัชียาโรงพยาบาล, การก าหนดมาตรฐานชัว่โมงการท างานของพยาบาล, การสรา้งแนวทางแบบบรูณาการ20 
ในผูป่้วยสงูอายุโรคซบัซอ้นในโรงพยาบาล 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

1.5 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย23 
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 4/2559  วนัที่ 4 ตลุาคม 2559 24 

เอกสารประกอบ : Power Point 25 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 26 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอขอ้เสนอการแกไ้ขพระราชบญัญัติ27 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ร่าง) มติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 
9/2559 วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 
  31 
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1.6 สรุปการประชุม คณะท างานทบทวน ปรบัปรุงเกณฑแ์ละแนวทางการตรวจประเมินเพ่ือข้ึน1 
ทะเบียนหน่วยบริการ ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วนัที่ 13 ตลุาคม 2559 2 

เอกสารประกอบ : Power Point 3 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 4 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอสรุปการประชุมคณะท างานทบทวน 5 

ปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพ่ือขึ้ นทะเบียนหน่วยบริการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ6 
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

1.7 สรุปการเสวนา ธรรมาภิบาลในระบบยา วนัที่ 26 กนัยายน 2559 9 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 12 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล น าเสนอการเสวนาธรรมาภิบาลในระบบยา ซ่ึงจดัข้ึน 13 

เน่ืองในวาระครบรอบ 30 ปี ท่ี PReMA ไดส้รา้งเกณฑจ์ริยธรรมในระบบยาขึ้ น 14 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

1.8 สรุปการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 วนัที่ 19-21 ตลุาคม 2559 16 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 17 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล 18 
รองศาสตราจารย์ นายแพทยณ์รงค์ชัย  ยิ่งศักด์ิมงคล น าเสนอสรุปผลการประชุมวิชาการ19 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม  งบประมาณท่ีด าเนินการ  จ านวน20 
ผลงานวิจยัท่ีเขา้ประกวด  การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ และสรุปผลการสรา้งเครือข่าย21 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา ครั้งท่ี 1 และเสนอใหเ้ลขาธิการ กสพท มีค าสัง่แต่งตั้ง22 
คณะอนุกรรมการเครือขา่ยฯ ต่อไป 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

1.9 การบรรจุองคค์วามรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยในการจดัการศึกษาแพทยศาสตร ์25 
เอกสารประกอบ : - 26 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 27 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั น าเสนอว่าก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินการ28 

จดัท าร่างหลกัสตูรแพทยแ์ผนไทย เพ่ือใหแ้ต่ละสถาบนัน าไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสตูรต่อไป 29 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

  31 
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1.10 World Directory of Medical Schools updated list of Thai Medical schools 1 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอท่ีประชุมวา่ คณะแพทยศาสตรต่์างๆ ใน4 

ประเทศไทย ไดร้บัการบรรจุรายช่ือใน The World Directory of Medical Schools เรียบรอ้ยแลว้ แต่มีขอ้ทว้ง5 
ติงในช่ือของคณะแพทยศาสตร ์1 แห่ง ซ่ึงจะด าเนินการต่อไป 6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

1.11 ขอ้ตกลงสตัยาบนัระหว่างสถาบนั 8 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์10 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์แจง้ท่ีประชุมทราบว่าคณบดีทุกคณะฯ ไดล้งนาม11 

สตัยาบนักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การขจดัการทบัซอ้นของผูไ้ดร้บัคดัเลือกผ่านระบบ12 
การคดัเลือกต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ ทั้งน้ีจะไดม้อบ/จดัส่งใหทุ้กสถาบนัต่อไป 13 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 14 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 15 
ครั้งที่ 3/2559 วันศุกรท์ี่ 19 สิงหาคม 2559 ณ หอ้งเรียน 1-2 อาคารเพชรรัตน์ คณะ16 
แพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และรับทราบสรุปผลการประชุม17 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 6/2559  วันศุกรท์ี่ 23 กันยายน 2559 ณ หอ้งประชุม 18 
ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (เขต19 
พ้ืนที่ในเมือง) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 20 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ23 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 19 สิงหาคม 2559  และการ24 
ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 23 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไมม่ีการแกไ้ข 25 

มติที่ประชุม :  รบัรองผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่ม26 
สถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2559 และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2559 27 
  28 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1 การรบัรองรายช่ือกรรมการบริหาร ศรว. ตามขอ้บงัคบัฯ 2559 2 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอวา่มีสถาบนัส่งการเสนอช่ือกลบัมาเพียง 5 

4  สถาบนั  ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เสนอใหค้ณะกรรมการ ศรว. ชุดเดิมไปพิจารณาเลือก6 
กรรมการใหมต่่อไป โดยใหถื้อเป็นมติท่ีประชุม กสพท 7 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 8 

3.2 การแตง่ตั้งกรรมการบริหาร สมพ. 9 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี10 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ืองกรรมการบริหาร สมพ. 12 

โดยในส่วนของกรรมการประเภทผูท้รงคุณวุฒิ 7(4) จ านวนไม่เกิน 5 คน เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม ขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 7 13 
คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จึงมีมติเวียนท่ีพิเศษ 1/2559 ลงวนัท่ี 14 14 
ตุลาคม 2559 แต่งตั้งกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ15 
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและด าเนินการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ตามขอ้ 7(4) ในคณะกรรมการบริหาร 16 
สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ตามขอ้บงัคบั กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่า17 
ดว้ย การจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2559  ดงัน้ี 18 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ประธานกรรมการ 19 
2. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ                 กรรมการ 20 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล        กรรมการ 21 
4. ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์             เลขานุการ 22 

โดยกรรมการสรรหาจะไดด้ าเนินการสรรหาผู ้ท่ีเหมาะสม เมื่อไดแ้ลว้ใหด้ าเนินการขอความ23 
เห็นชอบ เป็นมติเวียน  ส าหรบัต าแหน่งผูอ้ านวยการ สมพ. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เสนอว่า 24 
ในระยะแรก เพ่ือใหก้ารด าเนินการ สมพ. เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ขอใหท่ี้ประชุมรบัรอง ศาสตราจารย ์นายแพทย์25 
พงษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ เป็นผูอ้ านวยการ 26 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบและรบัรอง 27 

3.3 (ร่าง) เกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 2559 28 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์30 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการ31 

จดัท าร่างเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 2559  โดยมีแนวคิด ใชเ้กณฑ ์32 
WFME เป็นตวัตั้ง เพ่ือน าเสนอแพทยสภาในการรบัรองและประกาศใชต่้อไป  33 
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มติที่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบใหม้ีการประชุมคณะท างานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูแ้ทน1 
คณะแพทยศาสตรท่ี์เปิดใหม ่อีกครั้ง ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559  2 

3.4 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยค์รั้งที่ 18 3 
ขอถอนวาระ 4 

3.5 ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์5 
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 8 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  น าเสนอท่ีประชุม เร่ืองก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการ10 

อ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ตามเอกสารแนบ 11 
หากสถาบนัใดมีปัญหาขดัขอ้งใหด้ าเนินการแจง้โดยเร็ว  12 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 13 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 14 

4.1 โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาล  15 
เอกสารประกอบ : - 16 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  17 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ น าเสนอผลการประชุมในวนัท่ี 22  18 

กนัยายน 2559  จัดโดยผูแ้ทนโรงเรียนแพทยร์่วมกับ สกอ. และส านักงบประมาณ ว่าท่ีประชุมเห็นดว้ยกับ19 
วิธีการคิดตน้ทุนการผลิตแพทยต์ามท่ี กสพท เสนอ ซ่ึงใชแ้นวทางการคิดตน้ทุนของคณะแพทยศาสตรศิ์ริราช20 
พยาบาล เป็นตน้แบบ อยา่งไรก็ตาม ท่ีประชุมดงักล่าวสรุปวา่จะเสนอของบประมาณการผลิตแพทย์จากรฐับาล21 
ตามแบบเดิม คือ งบด าเนินการ 300,000 บาท/คน/ปี และงบลงทุน 2,000,000 บาท/คน ซ่ึงขณะน้ี 22 
นายแพทยร์ายิน  อโรร่า  ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท ก าลัง23 
ประสานงานกบัคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาลในการด าเนินการขัน้ต่อไป  24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  25 

4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 26 

 การประเมินจริยธรรมการวิจยัฯ ของโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 27 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์29 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์น าเสนอ ความกา้วหน้าการด าเนินงานของ30 

คณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา หลังไดร้ับเงินจ านวน 10 ลา้นบาท จากคณะกรรมการอ านวยการ 31 
กสพท  เพ่ือน าไปท าวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา ประสบปัญหาการพิจารณาจากคณะกรรมการล่าชา้ จึงได้32 
เชิญผูแ้ทนของแต่ละสถาบนัท่ีท าวิจยัมาปรึกษาหารือ และก าหนดแนวทางการลดความล่าชา้ในการพิจารณา 33 
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โดยขอใหเ้สนอโครงการวิจัยผ่านคณะกรรมการวิจัยในสถาบันของตนเองก่อน  ลักษณะของงานวิจัยท่ีจะ1 
พิจารณาอนุมติัควรมีอยา่งนอ้ย 5 อยา่ง ดงัน้ี 2 

1. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งงานทัว่ไป (R2R)   3 
2. งานวิจยัท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัคนเลย เช่น การใชห้อ้งเรียน 4 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลการทดลอง ท่ีไมเ่ก่ียวกบัคน 5 
4. งานวิจยัเก่ียวกบัสาธารณะ 6 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไป 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

4.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 9 
เอกสารประกอบ : - 10 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอว่าตั้งแต่ปี 2551-2558  มีสถาบนัท่ีผ่าน12 

การตรวจประเมินไปแลว้ 12 สถาบนั และในปี 2559 น้ี มี 3 สถาบนั ท่ียื่นเอกสารขอรบัการตรวจ คือ   13 
- ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ ผ่านการตรวจแลว้ 14 
- คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ตรวจเดือนพฤศจิกายน 2559 15 
- คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส่งเอกสารแลว้ และจะตรวจเดือนมีนาคม 2560 16 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 17 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 18 

5.1 เพ่ือทราบ 19 
5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ20 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559 21 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์23 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้การด าเนินการสอบเพ่ือประเมินและ24 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559  ดงัน้ี 25 
 ตามท่ี ศรว. เปิดใหนั้กศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 3 ลงทะเบียนการสอบขั้นตอนท่ี 1 ผ่าน26 

ระบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 1-30 กันยายน 2559 และใหส้ถาบันรับรองการท่ีจะมีสิทธ์ิสอบภายในเดือน27 
ธันวาคม 2559 น้ัน บัดน้ีพบว่ายังมีนักศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนอยู่จ านวนหน่ึง แต่เน่ืองจาก ศรว. มีการ28 
เปล่ียนแปลงวิธีการลงทะเบียนเป็นครั้งแรก และมีผลใหผู้ท่ี้ไมล่งทะเบียนไม่ไดสิ้ทธ์ิในการสอบขั้นตอนท่ี 1 (ใน29 
เดือนเมษายน 2560)  ศรว. จึงเปิดโอกาสใหม้ีการลงทะเบียนอีกครั้ง ในระหว่างวนัท่ี 3-18 พฤศจิกายน 2559 30 
ดังท่ีไดแ้จง้เวียนผ่าน กสพท พรอ้มรายละเอียดจ านวนผู ้ลงทะเบียนจนถึงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ตาม31 
เอกสารประกอบ ศรว. จึงขอความอนุเคราะหส์ถาบันใหต้รวจสอบจ านวนและแจง้นักศึกษาใหไ้ปลงทะเบียน 32 
และรบัรองรายช่ือผูท่ี้ไดล้งทะเบียนเรียนครบถว้นในชั้นปีท่ี 3  เพ่ือใหนั้กศึกษามีสิทธ์ิในการสมคัรสอบขั้นตอน33 
ท่ี 1 ประมาณเดือนมกราคม 2560 34 
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 ส าหรบัการสอบขั้นตอนท่ี 2 ของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 ขอใหส้ถาบนัรบัรองสิทธ์ิว่า1 
นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนและคาดหมายว่าจะเรียนครบของชั้นปีท่ี 5 ภายในเดือนธนัวาคม 2559 โดย ศรว. 2 
จะมีหนังสือแจง้เร่ืองการรบัรองสิทธ์ิส่งไปท่ีสถาบนัอีกครั้งหน่ึง 3 

 การสอบ OSCE มีผูส้มคัรสอบทั้งหมด 2,373 คน  ศรว. ไดป้ระกาศผลการจดัสรร4 
วนัท่ีสอบและสนามสอบ ส าหรบัผูท่ี้การสมคัรสมบรูณแ์ละช าระค่าสมคัร ภายในวนัท่ี 29 กนัยายน 2559 โดย5 
การสุ่มและเรียงล าดบัตามความประสงคข์องผูส้มคัร มีผูส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิไดร้บัการสุ่มทั้งหมด 2,181 คน โดยส่วน6 
ใหญ่เลือกรอบท่ี 1 ซ่ึงมีจ านวนเกินกว่าท่ีแต่ละสนามจะรับได ้ ศรว. จึงด าเนินการจัดท าขั้นตอนการจัดท่ีนัง่7 
สอบส าหรบัการสอบฯ ขัน้ตอนท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร วนัท่ี 31 8 
ตุลาคม 2559) เพ่ือประกาศใหนั้กศึกษาทราบต่อไป 9 

 กรณีนักศึกษาเลือกสถานท่ีสอบผิด หรือพิมพ์ขอ้มูลผิด หากสถาบันการศึกษาไม่10 
สามารถแกไ้ขได ้ใหแ้จง้กลบัมาท่ี ศรว. เพ่ือด าเนินการแกไ้ขต่อไป 11 

 ขอความอนุเคราะหส์ถาบนัส่งรายช่ือผูคุ้มสอบ OSCE ทั้งน้ี สถาบนัท่ีส่งรายช่ือมาเกิน12 
กวา่ท่ีก าหนด ทาง ศรว. จะด าเนินการติดต่อกบัสถาบนัโดยตรงอีกครั้งหน่ึง 13 

 ใหส้ถาบนัส่งผลสอบ MEQ และ long case ให ้ศรว. ภายในเวลาท่ีก าหนด 14 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและขอใหทุ้กสถาบนัด าเนินการ 15 

5.1.2 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร16 
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบ17 
รบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 18 

เอกสารประกอบ : - 19 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์20 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ผลการด าเนินการสอบฯ เมื่อวนัท่ี 5 21 

พฤศจิกายน 2559 การสอบมีความเรียบรอ้ยดี และสนามสอบใหม่ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี สามารถด าเนินการ22 
ไดดี้ 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 25 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์  27 

รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือ28 
ชาวชนบท  แทน ผอก. สบพช. 29 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์อนุพงษ์  สุธรรมนิรันด์ แจง้เร่ืองจากกระทรวง30 
สาธารณสุข ดงัน้ี 31 

 นักเรียนแพทย์ชั้นปีท่ี 6 ท่ีจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ขอใหทุ้กสถาบัน32 
ด าเนินการส่งใบแสดงความจ านงเขา้ปฏิบติังานชดใชทุ้นของนักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ ใหเ้รียบรอ้ยก่อนการ33 
จบัฉลากฯ เพ่ือบรรจุเขา้เป็นขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2560  34 
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 ขอใหส้ถาบนัประชาสมัพนัธนั์กเรียนแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ท่ีก าลงัจะจบการศึกษา ในกลุ่มท่ี1 
สนใจสมคัรเป็นแพทยพ่ี์เล้ียงของกระทรวงสาธารณสุข  2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และด าเนินการตามเสนอ 3 

5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 4 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 6 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล รายงานความก้าวหน้าเร่ืองการจัดท าร่าง 7 

Curriculum ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบรอ้ยแลว้ และอยู่ระหว่างด าเนินการจดัอบรมส าหรบัอาจารยท่ี์จะสอน Patient 8 
Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา มีก าหนดจดัอบรมวนัท่ี 22-23 ธนัวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี9 
เป็นความร่วมมือระหวา่ง สรพ.  กสพท และ สบพช. รายละเอียดการจดัอบรมจะแจง้ใหท้ราบอีกครั้งหน่ึง 10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

5.1.5 การเทียบคุณวุฒิปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรและหนงัสืออนุมตัฯิ 12 
เอกสารประกอบ : - 13 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัม ี14 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เร่ืองการขอเทียบ15 

คุณวุฒิปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรฯ และหนังสืออนุมติัฯ วา่เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการฯ ของ 16 
สกอ. เห็นชอบและรับรองหลกัเกณฑท่ี์ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ์ ไดแ้กไ้ขและเสนอ สกอ. ไปแลว้ และราช17 
วิทยาลยัจะแจง้ในท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ ในเดือนธันวาคม 2559  โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทยแ์ห่ง18 
ประเทศไทย ไดข้อรบัรองการเทียบเท่าปริญญาเอกดว้ยคุณวุฒิจากหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 19 
ตามขอ้เสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดงัน้ี 20 

1. ผลงานวิจยั หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจัย ตอ้งไดร้บัการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยไดร้ับ21 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการ22 
อุดมศึกษา เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   โดย23 
อยา่งนอ้ยตอ้งตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มลูของ TCI  24 

2. กรณีงานวิจยัวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร ์ควรเป็นงานวิจยัแบบ Systematic Review 25 
และ/หรือ Meta-Analysis โดยใหเ้พ่ิมวงเล็บดว้ยภาษาองักฤษว่าเป็น Systematic Review และ/หรือ Meta-26 
Analysis เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน  27 

3. ราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ ขอใหเ้ขียนบทคดัยอ่ของงานวิจยัดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษ 28 

เมื่อคณะกรรมการฯ ของ สกอ. รบัรองการเทียบเท่าปริญญาเอกและแจง้ผลการประชุมมา29 
ใหร้าชวิทยาลยัฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้  ราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ จะด าเนินการต่อไป คือ 30 

1. ส่งรูปแบบและเน้ือหาสาระของการเทียบเท่าปริญญาเอกของราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ 31 
ไปยงักลุ่มสถาบนัฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางแห่งประเทศไทย (ราชวิทยาลยั ฯ) เพ่ือใหแ้ต่ละราชวิทยาลยัน าไป32 
พิจารณาและด าเนินการในการเทียบเท่าปริญญาเอก    33 

2. แจง้คณะอนุกรรมการ อฝส. ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ในการประชุมเดือน34 
ธนัวาคม 2559 เพ่ือเตรียมการด าเนินการเทียบเท่าปริญญาเอก 35 
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3. ในปี 2560 ราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย จะด าเนินการเทียบเท่าคุณวุฒิ1 
ปริญญาเอกใหก้บัผลงานหรือบทความท่ีผ่านตามเกณฑ ์โดยจะแจง้เป็นจดหมายและใหเ้ป็นรายบุคคล 2 

ผูท่ี้เขา้ขา่ยคุณสมบติัและราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ จะด าเนินการใหก้่อน ไดแ้ก่ 3 
1. ผูท่ี้สอบได ้วุฒิบตัรฯ (วว.) หรือหนังสืออนุมติัฯ (อว.)โดยเทียบเท่าใหย้อ้นหลงั 3 ปี 4 
2. แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมและสอบได ้วว. ในปี 2560 และท า5 

ผลงานวิจัยไดต้ามเกณฑ ์ก็จะเทียบเท่าใหเ้ลย หรือจะใชเ้วลาอีกไม่เกิน 3 ปี ในการด าเนินการใหเ้ขา้เกณฑ์6 
ดงักล่าว  7 

ทั้งน้ี ไดห้ารือท่ีประชุมเก่ียวกบัผลงานท่ีไดร้บัการเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก สามารถ8 
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไดอี้กหรือไม่ และผลงานดงักล่าวตอ้งเขียนสดัส่วนการมีส่วนร่วมหรือไม ่9 

มตทิี่ประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ และเพื่อให ้ทราบรายละเอียดถูกต้องตรงกัน 10 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติม ดงัน้ี 11 

1. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดเ้งินเดือนเทียบเท่าปริญญาโท แต่คุณวุฒิเป็นปริญญาตรี 12 
2. วว. และ อว. ไมไ่ดเ้ทียบเท่าปริญญาเอก แต่ไดเ้งินเดือนเทียบเท่าปริญญาเอก 13 
3. วว. และ อว. ท่ีไดเ้ทียบเท่าปริญญาเอกทั้งหมดแลว้ คือ เวชศาสตรค์รอบครวั  14 

ทั้งน้ี การด าเนินการเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นการด าเนินการเพ่ือใหอ้าจารย์15 
สามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หรืออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 16 
เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และ เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 17 
การเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก ไมส่ามารถเขียนวุฒิ ดร. น าหนา้ช่ือได ้18 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 19 

5.2.1  การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์20 
(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME 21 

เอกสารประกอบ : - 22 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  รายงานความกา้วหน้าว่า ขณะน้ีอยู่24 

ระหว่างด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งน้ีสถาบนัยงัมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีคณะ25 
แพทยศาสตรท่ี์รอตรวจประเมินตามเกณฑ ์WFME และส่งเอกสาร SAR ถึงสถาบนัฯ แลว้ จ านวน 4 แห่ง 26 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย27 
นเรศวร 28 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 
  30 
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5.2.2  คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง1 
ประเทศไทย 2 

 การด าเนินการตามแนวปฏิบัติต่อขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร3 
ศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 9 4 

เอกสารประกอบ : - 5 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 6 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ  วัฒนเรืองโกวิท ได้แจง้ในท่ีประชุมทราบว่า 7 

คณะท างานฝ่ายวิชาการอยู่ระหว่างจดัท า มคอ.1 ส าหรบัการด าเนินการตามแนวปฏิบติัต่อขอ้เสนอแนะจาก8 
การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 10 

5.2.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ11 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 12 

เอกสารประกอบ : - 13 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 14 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดแ้จง้ในท่ีประชุมทราบวา่  15 
 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ16 

ไทย จดัท าร่าง มคอ.1-7 เรียบรอ้ยแลว้ เหลือเพียงปรบัแกข้อ้ความใหส้มบรูณ ์17 
 อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต18 

นานาชาติ 19 
 วางแผนเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ ประมาณเดือนธนัวาคม 2559 และจะ20 

น าเสนอท่ีประชุมในเดือนมกราคม 2560 21 
 ขัน้ตอนส าคญั คือ การท าประชาพิจารณ ์อยูร่ะหวา่งเจรจากบั สกอ. 22 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 23 

5.2.4 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง24 
ประเทศไทย 25 

เอกสารประกอบ : - 26 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 27 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ  ไดแ้จง้ในท่ีประชุมทราบว่า 28 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 29 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

  31 
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5.2.5 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 1 
 The first ASEAN Medical Education Conference to cerebrate Chulalongkorn 2 

University Centennial 3 
เอกสารประกอบ : PowerPoint 4 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 5 
ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วชัรสินธุ รายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ 6 

ว่า ตามท่ีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาฯ ไดร้บัใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 7 
ครั้งท่ี 18 และเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ในปี 2560 ทางคณะฯ 8 
จึงวางรูปแบบการจดังานใหม้ีความเป็นนานาชาติมากขึ้ น  โดยก าหนดจดังานระหว่างวนัท่ี 16-20 พฤษภาคม 9 
2560 ณ อาคารภมูิสิริมงัคลานุสรณ ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์โดยมีรปูแบบงาน ดงัน้ี 10 

Contents - lecture 11 
 -  Symposium/ workshop 12 
 -  poster/oral presentation 13 
 -  ASEAN Forum  14 
Official language: English 15 

ทั้งน้ี ASEAN Forum เป็นการรวบรวมผูเ้ช่ียวชาญดา้น medical education ในภาคพ้ืน16 
อาเซียน (+3) ของแต่ละประเทศ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  17 
                          1. Strengthen the collaborations among medical schools in the ASEAN (+3) 18 
countries in relation to medical education 19 

 2. Promote knowledge sharing and research in medical education especially 20 
relevant to the society  needs, health needs, and cultural factors of the countries in the region. 21 

 3. Exchange of medical students, faculty members and medical education experts 22 
among the region  23 

 4. Encourage and assist medical schools in the region for international medical 24 
education accreditation. 25 

 5. Create joint programs in medical education among medical schools in the region. 26 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และเห็นชอบตามเสนอ 27 

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  (ถา้มี) 28 

6.1 เรื่องแจง้จากคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้น29 
สุขภาพ 30 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 31 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวณิชา  ช่ืนกองแกว้ 32 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวณิชา  ช่ืนกองแกว้ น าเสนอความกา้วหน้าโครงการพฒันาการศึกษา33 

ส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ ในศตวรรษท่ี 21 ระยะท่ี 2  และเรียนปรึกษาท่ีประชุมว่าจะมีการช่วยสนับสนุน34 
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การท างานในดา้นสุขภาพของประเทศไทยไดอ้ย่างไร โครงการน้ีเป็นการด าเนินงานร่วมกนัของบุคลากรทาง1 
การศึกษาดา้นสุขภาพ 9 สาขาวิชาชีพ ในการพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง2 
กบันโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และบรรลุเป้าหมายของ กสพท ท่ีจะท าใหพ้ฒันาทางดา้นการศึกษา การ3 
บริการ  และการวิจยั 4 

ส่ิงท่ีได้ปฏิบัติเป็นกลไกท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมมือกันระหว่างผู ้ใชแ้ละผู ้ผลิต เพ่ือใหเ้กิดความ5 
ตอ้งการท่ีตรงกนั และเกิดความเช่ือมโยงต่อกนั เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นสาธารณสุขของประเทศ 6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

6.2 โครงการพิพิธภณัฑห์มอเจา้ฟ้า 8 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 10 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรตัน์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ืองพิพิธภัณฑห์มอ11 

เจา้ฟ้า จงัหวดัเชียงใหม ่จดัท าข้ึนเพ่ือระลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ท่ีได้12 
เสด็จมาทรงงานเป็นแพทย์ท่ีโรงพยาบาลแมคคอรม์ิค เมื่อเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2472 และเป็นท่ีจดั13 
แสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านท่ีมีต่อการแพทยแ์ผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของ14 
ประเทศไทย 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

6.3 ยุทธศาสตรค์วามร่วมมือของประเทศไทยภายใตก้รอบองคก์ารอนามยัโลก ค.ศ. 2017-2021 17 
เอกสารประกอบ : - 18 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 19 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรตัน์ ผูแ้ทนของ กสพท ในการเขา้ร่วมประชุม 20 

Country Cooperation Strategy (CCS)  ขององคก์ารอนามยัโลกร่วมกบัประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได ้21 
น าเสนอสรุปผลการประชุมยุทธศาสตรค์วามร่วมมือฯ ว่าไดว้างทิศทาง Thailand Global Health Strategy 22 
2017-2021  ไว ้5 ดา้น คือ 23 

1. ส่งเสริมความมัน่คงทางดา้นสุขภาพในระดบัชาติและนานาชาติ 24 
2. ส่งเสริมบทบาทน าของไทยในระดบัโลกและสุขภาพในระดบัสากล 25 
3. ส่งเสริมบทบาทน าในดา้นสุขภาพแห่งชาติและระดบัสากล 26 
4. การเสริมสรา้งระบบสุขภาพของไทยใหเ้ขม้แข็ง มีความเป็นธรรม และยุติธรรม 27 
5. เสริมสรา้งใหส้ถาบนัการศึกษาท่ีจะพฒันาคุณภาพสุขภาพ และขอ้มลูต่างๆ ของประเทศและ28 

พฒันาสุขภาพในระดบัสากล 29 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

6.4 การประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการด าเนินแผนงาน  Global Health Diplomacy (GHD) 31 
ภายใต ้CCS 2017 – 2021 ครั้งที่ 2/2559  วนัที่ 4 พฤศจกิายน 2559 32 

เอกสารประกอบ :  33 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 34 
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ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์  อร่ามรัตน์ ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการด าเนิน1 
แผนงาน Global Health Diplomacy (GHD) ภายใต ้CCS 2017 – 2021  ซ่ึงโรงเรียนแพทยอ์าจจะไม่ไดม้ีส่วน2 
ร่วมขบัเคล่ือนโดยตรง แต่อาจจะมีนักวิชาการท่ีสนใจประเด็นต่างๆ กระจายอยู่ จึงขออนุญาตรวบรวมรายช่ือ3 
นักวิชาการท่ีมีผลงานในดา้นต่างๆ พรอ้มทั้งรวบรวมรายช่ือส่งเป็นขอ้มลูใหก้บักระทรวงสาธารณสุข และขอให ้4 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กรุณาท าหนังสือส่งไปยงัสถาบันต่างๆ เพ่ือขอรายช่ือนักวิชาการ5 
ดงักล่าว 6 

มตทิี่ประชุม : ท่ีประชุมรบัทราบและเห็นชอบ 7 

6.5 แนวทางการรบันกัศึกษาเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 8 
เอกสารประกอบ :  9 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์10 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอ นโยบายของคณะรฐัมนตรี ในการรบั11 

นักศึกษาเขา้ศึกษาในปี 2561 มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 12 
1. นักเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนจนจบ ม.6 13 
2. นักเรียนไมต่อ้งวิ่งรอกสอบ 14 
3. ระบบรบัเขา้ไมเ่ป็นภาระค่าใชจ้่ายแก่ผูป้กครองมากเกินไป  15 
4. นักเรียนมีสิทธิเลือกสาขาท่ีตอ้งการเรียนได ้16 
5. มหาวิทยาลยั / สถาบนั สามารถเลือกนักเรียนตรงกบัความตอ้งการของตนเองได ้17 
ส่วนกลางโดย สทศ. จะมีการจดัสอบขอ้เขียน ONET, GAT/PAT และวิชาสามญั 9 วิชา (ประมาณ18 

เดือนกุมภาพนัธ)์ กลุ่มรบัตรง/โควตา อาจคดัเลือกโดยวิธีอ่ืนได ้แต่หา้มทุกสถาบนัจดัสอบขอ้เขียนเอง ส าหรบั19 
ขัน้ตอนการคดัเลือกน้ันยงัไมม่ีขอ้ยุติ คาดวา่จะมีการรบัสมคัรและมี clearing house  2 ครั้ง 20 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 21 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 22 
 23 
 24 
 25 
 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล) 26 
 สรุปผลการประชุม 27 
 28 
 29 
 30 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 31 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 32 
 33 
 34 
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