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5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กัด์ิชยั  แซ่เฮง้ 14 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ) 15 
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13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์ฐั  สอนสุภาพ 24 

(รกัษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กรรมการอ านวยการ) 25 
14. นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 26 
15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 27 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ  กรรมการอ านวยการ) 28 
16. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 29 
17. ดร. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 30 
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23. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร  1 
24. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 2 
25. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 3 
26. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 4 
27. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 5 
28. นายแพทยยุ์ทธพงศ ์ พุทธรกัษา 6 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร) 7 
29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 8 
30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 9 
31. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 10 
32. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 11 
33. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 12 
34. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 13 
35. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 14 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 15 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 16 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 17 
3. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ กรรมการอ านวยการ 18 
4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 19 
5. แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 20 
6. นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 21 
7. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 22 
8. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 23 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 24 

10. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 25 
11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 
12. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 28 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 29 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET 30 
2. ดร. นายแพทยสุ์ธีร ์ รตันะมงคลกุล ผูแ้ทน MedResNet 31 
3. ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์ (ผูแ้ทนผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 32 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 33 
4. นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร ผูอ้ านวยการเครือขา่ยวิจยัทางการแพทย ์34 

 กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 35 
  36 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1/2560 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560) 3 
วนัศุกรท์ี่ 20 มกราคม 2560  เวลา 10.30-15.00 น. 4 
ณ หอ้งประชุมชั้น 25  อาคารหอพกัพฒันาคณาจารย ์ 5 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 6 
          7 

 8 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 9 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วชัรสินธุ  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท า10 
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน11 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 12 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 13 

1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 14 
ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ  ไดแ้นะน ากรรมการอ านวยการใหม ่ดงัน้ี 15 
กรรมการอ านวยการ 16 
นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั17 

อุบลราชธานี  18 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์ฐั  สอนสุภาพ  รกัษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั19 

มหาสารคาม 20 
มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 21 

1.2 สรุปรายงานการประชุมปฏิบตัิการ IPE (Interprofessional Education) วนัที่ 23 พฤศจิกายน 22 
2559 : การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ ( Interprofessional Education)  คณะ23 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 24 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยยุ์ทธพงศ ์ พุทธรกัษา 26 
สืบเน่ืองจากการเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ IPE เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559  27 

นายแพทย์ยุทธพงศ์  พุทธรักษา ไดน้ าเสนอกรอบแนวคิด รูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน28 
แบบสหสาขาวิชาชีพท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร ไดน้ าไปใช ้29 

ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นว่า แนวคิด learn together, work 30 
together for better health สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวิสยัทศัน์ของคณะฯ กระบวนการ IPE จะช่วยแกปั้ญหา31 
การท างานในระบบสุขภาพ Interprofessional Collaborative Practice Domains ประกอบดว้ย teamwork, 32 
communication, roles and responsibilities และ ethics ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัและเป็นท่ีมาของแนวคิดใน33 
กระบวนการพฒันา IPE  ส าหรบัองคป์ระกอบส าคญัของ IPE ประกอบดว้ย การเตรียมการ การตกลงร่วมกนั 34 
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การลงมือปฏิบติั และสรุปเพ่ือเตรียมการอีกครั้ง การท าแผนงานจะตอ้งค านึงถึง challenges and barriers for 1 
IPE จ านวน 10 ขอ้ การน า IPE มาใชท่ี้คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร จะเน้นกระบวนการการท าให้2 
เกิดความรูสึ้กร่วมในการศึกษาแบบสหสาขาวิชา ประกอบดว้ย กระบวนการ (process)  เน้ือหา (content) ซ่ึง3 
จะแตกต่างกนัในแต่ละคณะ และหลกัสตูร (curriculum) ในท่ีน้ีหมายถึง วิธีการจดัการเรียนการสอนซ่ึงแตกต่าง4 
กนั มิใช่เน้ือหาของหลักสูตร  และจะเน้นเร่ือง 7-star professional และ ethics  จากน้ันจะจัดการอบรมเชิง5 
ปฏิบติัการ ใชเ้วลาประมาณ 3-4 วนั ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะมาจาก 5 วิชาชีพ จ านวนท่ีเท่าๆ กนั และเร่ิมท่ีชั้นปีท่ี 1 6 
ก่อน โดยเลือกนิสิตซ่ึงน่าจะเป็น change agent ดา้น IPE ได ้ ส่วนระดบัคลินิกจะจดัเป็นโครงการน าร่องดา้น 7 
service round  ในชั้นปีท่ี 5 ท่ีภาควิชาอายุรศาสตร ์ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการประมาณเดือนมีนาคม 8 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 9 

1.3 สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 10 
(UHOSNET) ครั้งที่ 59  วนัที่ 8-9 ธนัวาคม 2559 11 

เอกสารประกอบ :  Power Point 12 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 13 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ไดน้ าเสนอมติของการประชุมคณะกรรมการ14 

อ านวยการ UHOSNET ครั้งท่ี 59  วนัท่ี 8-9 ธนัวาคม 2559  ดงัน้ี 15 
1. กรณีปลกูถ่ายอวยัวะ 5 อวยัวะ (ตบั  หวัใจ  ปอด  ตบัอ่อน  ไต) ท่ีประชุมมีมติเร่ืองการยา้ย16 

สิทธ์ิประกนัสงัคมกลบัเป็นโรงพยาบาลตามบตัรเดิม ดงัน้ี 17 
1.1 ยืนยันหลักการท่ีจะช่วยรับดูแลผู ้ป่วยหลังปลูกถ่าย 1 ปี และขอให้ตัวแทนของ 18 

UHOSNET ไปเจรจากบัอนุกรรมการ เพื่อหาแนวทางปฏิบติัต่อไป 19 
1.2 กรณีปลกูถ่ายไต ขอใหแ้กไ้ขประกาศเป็น 1 ปี ได ้20 
1.3 เสนอใหส้ านักงานประกนัสงัคมร่วมมือกบั UHOSNET ในการเก็บขอ้มลูทั้งทางคลินิก21 

และการเงิน เพ่ือทราบผลลพัธแ์ละการทบทวนค่าชดเชยทุก 3-5 ปี 22 
2. ความกา้วหน้าของคณะท างานแนวทางการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ฯ ตามร่างพระราชบัญญัติการ23 

จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ....  24 
2.1 รบัทราบแนวทางการจดัประเภทเวชภณัฑก์ารแพทย ์ซ่ึงไดแ้ก่ อวยัวะเทียมและอุปกรณ์25 

ในการบ าบดัรกัษาโรค ตามหมวดของกรมบญัชีกลาง และจดัเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาเป็น 4 ประเภท 26 
2.2 ควรพิจารณาเป็นกลุ่มสินค้าในหมวดย่อยของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ27 

บ าบัดรกัษาโรคและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และใหจ้ดัแต่ละกลุ่มสินคา้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 1-3 กลุ่มย่อย และใหม้ี28 
น ้าหนักของ performance จากน้อยไปมาก ตามคุณสมบติัท่ีมีความจ าเพาะหรือซบัซอ้นทางเทคโนโลยีการใช้29 
งาน 30 

2.3  ส าหรบัคุณสมบติัของ performance weight ประกอบดว้ยตวัแปรหลกัท่ี 1 และตวัแปร31 
หลกัท่ี 2 โดยคุณสมบติัตัวแปรหลกัท่ี 1 น้ัน ควรเป็นคุณสมบติัความส าคญัทางคลินิกและการใชง้านมิใช่ 32 
specification / มาตรฐานสากลของสินคา้น้ันๆ เท่าน้ัน 33 
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2.4  ส าหรับคุณสมบัติตัวแปรหลักท่ี 2 และการใหน้ ้ าหนักได้แก่ Clinical Data 1 
ประสบการณผ์ูใ้ชใ้นประเทศไทยท่ีวดัไดส้ าหรบัผลิตภณัฑท่ี์ไม่เคยใช ้บริการหลงัการขาย การส่งสินคา้ การรบั2 
คืนสินคา้ การส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย Green Product 3 

2.5 ใหป้ระสานงานกบัราชวิทยาลยั/สมาคมวิชาชีพ ในการจดักลุ่มย่อยของอวยัวะเทียม4 
และอุปกรณใ์นการบ าบดัรกัษาโรค เพื่อก าหนดคุณสมบติัตวัแปรท่ี 1 และ ตวัแปรท่ี 2 พรอ้มก าหนดค่าน ้าหนัก 5 
price performance ในกลุ่มย่อยของแต่ละสินคา้ ส าหรบัเวชภณัฑฯ์ ท่ีไม่ใช่ยา ซ่ึงจดัเป็นเวชภัณฑป์ระเภทท่ี 1 6 
ขอใหต้วัแทนโรงพยาบาลในเครือข่าย UHOSNET ร่วมก าหนดน ้าหนัก price performance  ขณะน้ี ไดน้ าร่อง7 
โดยประสานงานกบัราชวิทยาลยัจกัษุแพทย ์จากน้ันจะประสานงานกบัราชวิทยาลยัอ่ืนๆ ต่อไป  8 

3. ยาราคาสูงท่ีมี Access Program จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET 9 
เมื่อวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559  ในการแกปั้ญหาโดยผูป่้วยยงัคงไดป้ระโยชน์ในการเขา้ถึงยา ไดจ้ดัท าเป็นแผน10 
ระยะสั้นและระยะยาว 11 

แผนระยะสั้น 12 
1. ขอชะลอโครงการ Access Program รายการยาใหม่นาน 3 เดือน ขอใหบ้ริษัทร่วมแกไ้ข13 

ก่อน 14 
2. ขอใหติ้ดสติกเกอร์ “ยาในโครงการ” จากผูจ้ดัจ าหน่าย เพ่ือช่วยในการจ าแนกยาตาม15 

รหสัยา 16 
3. ขอใหม้ีการจดัส่งยาในโครงการจ านวนหน่ึง (initial stock) แก่โรงพยาบาล และ refill ใน 17 

stock ดงักล่าว เพื่อใหม้ียาเพียงพอจ่ายใหผู้ป่้วยท่ีเขา้โครงการไดท้นัที 18 
แผนระยะยาว 19 
1. ลดจ านวนรปูแบบเง่ือนไขในการใชย้าแต่ละรายการยา 20 
2. ปรบัรายละเอียดโปรแกรมการสนับสนุนใหง้่ายต่อการปฏิบติั 21 
3. มีระบบประสานงานท่ีดีส าหรับในกรณีเร่งด่วน และสามารถส่ือสารไดอ้ย่างชัดเจน22 

ระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งในขัน้ตอนของการรบัยาของผูป่้วยในโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 23 
4. เสนอใหม้ี management fee เพ่ือการด าเนินการท่ียัง่ยืน เน่ืองจากโรงพยาบาลรบัผล 24 

กระทบแต่ผูเ้ดียว  25 
มติท่ีประชุมกรรมการอ านวยการฯ เมื่อวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559  ใหน้ าเสนอในการประชุมครั้ง26 

ต่อไปเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการมี Access Program  27 
4. นโยบายประกนัสุขภาพขา้ราชการ 28 

สืบเน่ืองจากงบประมาณท่ีใชร้องรบัการเบิกสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการเพ่ิมขึ้ น29 
อย่างต่อเน่ือง ประกอบกบักลไกการก ากบัของกรมบญัชีกลางยงัมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ กระทรวงการคลงัจึงมี30 
นโยบายท่ีจะศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินโครงการประกนัสุขภาพขา้ราชการ 31 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET ไดเ้สนอแนวทาง 4 ขอ้ ดงัน้ี 32 
1. กรมบญัชีกลางมอบใหบ้ริษัทประกนัภยัด าเนินการ 33 
2. ใหก้องทุนอ่ืนรบัไปด าเนินการ 34 
3. มอบใหอ้งคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น สปสช.  หรือ สปส. ฯลฯ ด าเนินการ 35 
4. จดัตั้งองคก์รใหม่ 36 
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5. ท าใหก้รมบญัชีกลางเขม้แข็งมีประสิทธิภาพขึ้ น เช่น UHOSNET ร่วมใหค้วามคิดเห็น1 
โดยเสนอให ้สวรส. ท าวิจยัปรบัระบบการบริหารจดัการ 2 

5. สรุปการประชุมอนุกรรมการพยาบาล UHOSNET 3 
5.1 รายงานความกา้วหนา้ Nursing KPI in THIP ซ่ึงมี 5 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัเดิมซ่ึงจะปรบั4 

รายละเอียด คือ Pressure injury ไดป้ระสานงานใหป้ระธานอนุกรรมการตัวช้ีวดัของ UHNDC ปรับตาม5 
แบบฟอรม์ 6 

5.2 การด าเนินงานคณะกรรมการเยี่ยมตรวจคุณภาพการบริหารการพยาบาลฯ ไดก้ าหนด7 
มาตรฐานในการเยี่ยมตรวจฯ บรูณาการการตรวจตามมาตรฐานฯ ของสภาการพยาบาล สรพ. และ TQA 8 

5.3 การสรา้งแนวทางแบบบูรณาการในการดูแลผูป่้วยสูงอายุโรคซับซอ้นในโรงพยาบาล 9 
ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบการดแูลผูป่้วยสงูอายุโรคซบัซอ้น จ านวน 22 คน จาก 14 โรงพยาบาล และ10 
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผ์ูสู้งอายุไทย เพ่ือระดมความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู ้สรา้งแนวทางการ11 
ดแูลแบบบรูณาการและน าเสนอแนวทางต่อสภาการพยาบาลเพ่ือน าไปใชใ้นระดบัประเทศ 12 

5.4 การก าหนดมาตรฐานชัว่โมงการท างานพยาบาล   13 
6. สรุปการประชุมอนุกรรรมการเภสชักร UHOSNET และคณะท างาน RDU 14 

6.1 รวบรวมรายการยาท่ีมีมลูค่าและปริมาณสูงสุด 20 อนัดบัแรก ในปีงบประมาณ 2558 15 
เพ่ือเลือกรายการท่ีมีปัญหาและท า Due ร่วมกนั  16 

6.2 การขยายผลฉลากยาเสริม ระยะท่ี 2 17 
6.3 ใหค้วามส าคัญกับบริษัทคู่คา้ท่ีเน้นเร่ืองจริยธรรม โดยบริษัทท่ีมีระบบอบรมเกณฑ์18 

จริยธรรมแก่พนักงาน จะไดค้ะแนนบวกในเกณฑ์ price performance คาดว่าจะเร่ิมในปีงบประมาณ 2561 19 
รวมทั้งจดัท า “ร่าง” Do and Don’t ส าหรบัการปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรม 20 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 21 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ22 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2559 วนัที่ 16-17 ธนัวาคม 2559 และครั้งที่ 9/2559 วนัที่ 23 
23 ธนัวาคม 2559 24 

เอกสารประกอบ : Power Point  25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 26 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ไดน้ าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ27 

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน ครั้งท่ี 8/2559 วนัท่ี 16-17 ธนัวาคม 2559 และ28 
ครั้งท่ี 9/2559 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 29 

1. สรุปเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2560 ในภาพรวมเพ่ิมรอ้ยละ 1.6 30 
และยา้ยค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุขไปตั้งท่ีส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข คงเหลืองบกองทุนท่ี31 
ส่งให ้สปสช. บริหาร ประมาณ 1.23 แสนลา้นบาท 32 

2. งบประมาณในการจ่ายชดเชยบริการผู ้ป่วยไตวายเร้ือรังท่ีไดร้ับจากกองทุนหลักประกัน33 
สุขภาพแห่งชาติ ติดลบสะสมและเป็นปัญหาท่ียงัไมส่ามารถแกไ้ขได ้34 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 35 
  36 
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1.5 สรุป แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 1 
เอกสารประกอบ : Power Point 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 3 
แผนยุทธศาสตร์น้ีเน้นการจัดการกับปัญหาเช้ือแบคทีเรียท่ี ด้ือต่อยาปฏิชีวนะเป็นหลัก 4 

ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ โดยใชแ้นวคิดเร่ืองสุขภาพหน่ึงเดียว ท่ีเน้นการแกปั้ญหาโดยการปฏิบัติงาน5 
ร่วมกนัระหว่างสหสาขาวิชาชีพส าหรบัสุขภาพคน สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิดเร่ืองสามเหล่ียมเขยื้ อน6 
ภูเขา ท่ีเน้นการลงมือท าและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตรฯ์ ดงักล่าว ไดผ่้านมติคณะรฐัมนตรี7 
เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 และไดแ้จง้เวียนใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบและด าเนินการตามแผน8 
ยุทธศาสตรฯ์ ขณะน้ีมีการประชุมทั้ง 6 แผนยุทธศาสตร ์ไปเรียบรอ้ยแลว้ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดให้9 
รายงานผลการด าเนินงานใหท้ราบทุก 3 เดือน และอยู่ระหว่างเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามในค าสัง่แต่งตั้ง10 
คณะกรรมการเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ 11 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

1.6 สรุปขอ้คิดเห็นตอ่ร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือของประเทศไทยภายใตก้รอบองคก์ารอนามัย13 
โลก (WHO Country Cooperation Strategies : CCS) 14 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 15 

1.7 สรุปการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 21-23 ธนัวาคม 2559 16 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 17 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์18 
นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 เมื่อ19 

วนัท่ี 21-23 ธนัวาคม 2559  ซ่ึงมี อาจารยแ์พทยห์ญิงวิไลลกัษณ์  ทีปประสาน หวัหน้าภาควิชาเวชศาสตรเ์ขต20 
เมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู ้แทน กสพท เขา้ร่วมประชุม 21 
สาระส าคญัของการประชุม ประกอบดว้ย เร่ืองการจดัการขยะ Thailand 4.0  เด็กไทย 4.0 ออนไลน์ พระสงฆ์22 
กบัการพฒันาสุขภาวะ วิกฤติการณเ์ช้ือด้ือยา ระบบสุขภาพเขตเมือง  ส่วนมติท่ีส าคญัจากการประชุมมี 4 เร่ือง 23 
คือ น ้าด่ืมท่ีปลอดภัยส าหรบัประชาชน การสรา้งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวยัดว้ยการบรูณาการอย่างมีส่วนร่วม 24 
การจดัการและพฒันาท่ีอยูอ่าศยั ชุมชน และเมือง เพ่ือสุขภาวะ และเร่ืองสานพลงัปราบยุงลายโดยใชพ้ื้นท่ีเป็น25 
ฐาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   26 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 27 

1.8 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรื่อง การจดัท าแผนปฏิบตักิารการใชย้าอย่างสมเหตุผล ตาม28 
ร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาต ิปี 2560-2564  วนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 31 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล ไดร้ายงานความคืบหน้าว่า ขณะน้ี ร่างนโยบาย32 

แห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับใหม่ ปี 2560-2564 อยู่ระหว่างเสนอ33 
คณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  จากร่างนโยบายดงักล่าวส่งผลใหค้ณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้า34 
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อย่างสมเหตุผลตอ้งปรบัยุทธศาสตร ์โดยเฉพาะดา้นท่ี 4 คือ การพฒันาระบบและกลไกเพ่ือใหเ้กิดการใชย้า1 
อย่างสมเหตุผล ประกอบดว้ย 4 กลวิธี ไดแ้ก่ ดา้น service การพฒันาการศึกษาและใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้ชย้า การ2 
สรา้งความเขม้แข็งของภาคประชาชนดา้นการใชย้า และการปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมเร่ืองการส่งเสริมการ3 
ขายยา 4 

ในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนของ 5 วิชาชีพ เพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล (Central 5 
RDU Curriculum) คาดวา่จะเสร็จเรียบรอ้ยภายในปีน้ี และปีหนา้ทุกสถาบนัจะไดน้ าไปใช ้6 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 7 

1.9 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการขาย8 
ยา ครั้งที ่1/2560  วนัองัคารที่ 10 มกราคม 2560 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 11 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดร้ายงานความคืบหนา้วา่ คณะท างานฯ มีส านักงาน12 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมดว้ย ขณะน้ีส านักมาตรการป้องกนัทุจริต ปปช. 13 
อยู่ระหว่างการจดัท ามาตรการเพ่ือลดความสูญเสียการใชเ้งินสวสัดิการเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาลเน่ืองจาก14 
การสัง่จ่ายยาท่ีไม่เหมาะสมในระบบราชการ โดยเฉพาะการป้องกนัการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา โดย15 
อยูใ่นช่วงการทบทวนของอนุกรรมการฯ  นอกจากน้ี คณะท างานฯ ยงัไดม้ีส่วนร่วมกบั UHOSNET และ กสพท 16 
ในการจดัท าแนวปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาส าหรบับุคลากรทางการแพทย ์น่าจะ17 
เสร็จภายใน 2 เดือนขา้งหนา้ 18 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 19 

1.10 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์20 
แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 21 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 23 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดน้ าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ24 

และกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ .ศ. 2560  ตามเอกสาร25 
ประกอบการประชุม  26 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 27 
  28 



9 
 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 1 
ครั้งที่ 4/2559  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 11 พฤศจิกายน 2559  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั 1 ชั้น 3 2 
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  3 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรับทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่ม4 
สถาบนัฯ ครั้งที่ 8/2559  เม่ือวันศุกรท์ี่ 16 ธนัวาคม 2559  ณ หอ้งประชุม CC2-414 ชั้น 4 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 6 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ9 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 11 พฤศจิกายน 2559 และ 10 
การประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 8/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 ธนัวาคม 2559  ท่ีประชุมไม่มีการ11 
แกไ้ข    12 

มติที่ประชุม  : รับรองผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่ม13 
สถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2559  และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 8/2559   14 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 15 

3.1 การจดัตั้งองคก์รวิสาหกิจเพื่อสงัคมของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ16 
ไทย มูลนิธิส่งเสริมวิจยัทางการแพทย ์17 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร  19 
นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร ไดแ้จง้ความคืบหน้าเร่ืองการจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมของ20 

เครือขา่ยวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธิส่งเสริมวิจยัทางการแพทย ์ดงัน้ี จากการประชุม21 
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน ร่วมกับผูอ้ านวยการส านักงานสรา้งเสริม22 
กิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ และผูท้รงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสรา้งเสริมกิจการเพ่ือสงัคมแห่งชาติ เมื่อวนั23 
พฤหสับดีท่ี 12 มกราคม 2560  ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัการร่วมลงทุนและจดัตั้งบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสงัคมจ ากดั 24 
ในดา้นการวิจยัทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นการสรา้งความเขม้แข็งและการเติบโตของ MedResNet ประเด็นหลกั คือ 25 
เป็นหน่วยงานกลาง บริหารพัฒนาธุรกิจงานวิจัยคลินิกสหสถาบันใหเ้ครือข่ายสถาบันฯ ประสานดา้นงาน26 
ประสาน งานธุรการ งานบริหารจดัการงานวิจยั รวมทั้งเป็นกลไกช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และพฒันางานท่ี27 
เก่ียวขอ้งกับการพัฒนา ศักยภาพ ความพรอ้มของงานวิจยัแบบเครือข่ายสถาบนัท่ีจะเป็นความเขม้แข็งของ28 
ประเทศในภาพรวม เพ่ือเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ทางการแพทยแ์ก่สถาบนัต่างๆ และประเทศ  ในเบ้ืองตน้จะจดัท า 29 
Memorandum of Agreement – MOA ร่วมกนัระหวา่งคณะแพทยศาสตรท์ั้ง 7 สถาบนั และใหจ้ดัท าแผนธุรกิจ 30 
แผนการลงทุน ผู ้ร่วมลงทุน สัดส่วนการลงทุน แหล่งรายได ้แผนการใชเ้งิน แหล่งเงินสนับสนุน ก าหนด31 
ขอบเขตงาน บทบาทหน้าท่ี บริการ ของบริษัทใหช้ดัเจน ระบุใหช้ดัเจนว่าผูร้่วมลงทุนจะไดป้ระโยชน์อะไรจาก32 
การลงทุน อะไรท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั ความยัง่ยืนจะเป็นอย่างไร สามารถดึงภาคเอกชนเขา้มาร่วมลงทุนได ้33 
แต่ตอ้งพิจารณาถึง long-term partners ดว้ย โดยการเร่ิมจดัตั้งบริษัท ผูก้่อตั้งจะเป็นคณะแพทยศาสตรท์ั้ง 7 34 
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สถาบนัและมูลนิธิฯ  ส าหรบัเงินท่ีจะลงทุนจะพิจารณาว่าจะร่วมลงทุนเท่าไร ภายหลงัจากไดจ้ดัท าแผนธุรกิจ1 
ของบริษัทแลว้ จากน้ันจึงด าเนินการจดทะเบียนบริษัทและด าเนินการยื่นขอเป็นวิสาหกิจเพ่ือสงัคมต่อไป ทั้งน้ี2 
จะไม่ซ ้าซอ้นกบังานวิจยัท่ีแต่ละสถาบนัท า และไดเ้ชิญสถาบนัสมาชิกอ่ืนๆ ท่ีสนใจเขา้ร่วมลงทุน โดยสามารถ3 
ติดต่อไดท่ี้ MedResNet  4 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบ 5 

3.2 การแตง่ตั้งกรรมการบริหารสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) 6 
เอกสารประกอบ : ค าสัง่กลุ่มสถาบนัฯ ท่ี 2/2560 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอค าสัง่กลุ่มสถาบนัฯ ท่ี 2/2560 เร่ือง9 

แต่งตั้งกรรมการบริหารสถาบันรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูแ้ทนแพทยสภา 10 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผูแ้ทน ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 11 
จ านวน 2 คน  ผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ซ่ึงสรรหาโดยคณะกรรมการฯ ท่ีเป็นผู ้แทน กสพท และ มี12 
ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ เป็นผูอ้ านวยการ  คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ี 8 ขอ้13 
และมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี  ยกเวน้ล าดับท่ี 1 ผูแ้ทนแพทยสภา มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระ14 
ของคณะกรรมการแพทยสภา (2 ปี)  และล าดบัท่ี 2 เปล่ียนไปตามวาระของการด ารงต าแหน่งน้ัน  15 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบ 16 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 17 
4.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 18 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 20 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามท่ีไดร้บั21 

มอบหมายใหเ้ป็นผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไปประชุมปรึกษาหารือร่วมกบัส านักงาน22 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท เก่ียวกับ23 
โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมท่ีเป็นความร่วมมือระหวา่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข และไดเ้สนอ24 
โครงการฯ พรอ้มงบประมาณไปแลว้น้ัน  เน่ืองจากเป็นโครงการระยะยาว 10 ปี และใชง้บประมาณสูงมาก 25 
สกอ. ตั้งขอ้สงัเกตในบางประเด็น ดงัน้ี 26 

1. การผลิตแพทยเ์พ่ิมตอบโจทยข์องประเทศจริงหรือไม ่แมจ้ะตั้งเป้าหมายผลิตแพทยใ์นสดัส่วน27 
ประชากร 1,500 คน ต่อแพทย ์1 คน แต่ปัจจุบนัยงัประสบปัญหาการกระจายแพทย ์28 

2. เน่ืองจากใชง้บประมาณสูงมากและเป็นโครงการต่อเน่ืองระยะยาว 10 ปี จะเป็นไปไดห้รือไม่29 
ท่ีจะลดระยะเวลาลง ซ่ึงจะส่งผลใหง้บประมาณลดลง เพ่ือท่ีจะไดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรี 30 

ซ่ึงในขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุป ซ่ึงหากจะใหท้นัต่อการด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 จะตอ้งเสนอ31 
คณะรฐัมนตรีภายในเดือนกุมภาพนัธ ์2560  โดยรบัจะติดตามเร่ืองน้ีต่อไป 32 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 33 
  34 
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4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 1 
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ฉบบั 2 

 ผูน้  าเสนอ  :  ดร. นายแพทยสุ์ธีร ์ รตันะมงคลกุล  3 
ดร. นายแพทย์สุธีร์  รัตนะมงคลกุล ผู ้แทน MedResNet ได้รายงานความก้าวหน้าของ4 

คณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท ปี 2559 ว่า ในปีท่ีผ่านมามีแผนงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา5 
ทั้งหมดจ านวน 7 แผนงาน ดงัน้ี 6 

1.  การพัฒนาผลงานวิจัย ผลการด าเนินงานปีท่ี 1  จ านวน 5 โครงการ (แอพพลิเคชัน่แฟ้ม7 
สะสมงาน, ผลกระทบของการสอบเพ่ือรบัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย, การศึกษาความตรงแบบ8 
ท านายไปขา้งหน้าของการสอบเพ่ือรบัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย, กระบวนทศัน์ใหม่ของการ9 
เรียนรูใ้นโรงเรียนแพทย์: การขบัเคล่ือนและถอดบทเรียน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการคงอยู่ในระบบสาธารณสุข10 
ของแพทยจ์บใหม่)  ส่วนปีท่ี 2  จ านวน 4 โครงการ (IPE ระหว่างคณะแพทยศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์และ11 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, พฤติกรรมการเรียนรูใ้นหอ้งผ่าตัดของนิสิตศึกษา12 
แพทย:์ การศึกษาแบบสหสถาบนั, National study of public health core competencies in undergraduate 13 
medical school, Thailand 2016  และการศึกษาน าร่องเพ่ือศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบั professionalism ของ14 
แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินในมุมมอง 360 องศา ทั้งบริบทของวฒันธรรมไทยและสหรัฐอเมริกา) โดยมีการ15 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาและทบทวนงานวิจยั  16 

2. การพัฒนาองค์ความรูว้ิจัยแพทยศาสตรศึกษา ไดจ้ัดท าหนังสือคู่มือ “แนวทางการวิจัย17 
แพทยศาสตรศึกษา” โดยแปลจาก AMEE Guideline และเพ่ิมเติมความรูบ้างส่วน นอกจากน้ียงัไดจ้ดัประชุม18 
เชิงปฏิบติัการ เร่ือง “ท าวิจยัทางการศึกษา...ไมย่ากอยา่งท่ีคิด” ในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง19 
ประเทศไทย ครั้งท่ี 17 และพฒันาเว็บไซตแ์พทยศาสตรศึกษา จดัท าจดหมายข่าวและสรา้งเพจ ในปี 2560 มี20 
แผนจะจดัประชุมคณะท างานแลกเปล่ียนเรียนรูแ้พทยศาสตรศึกษาทุก 4 เดือน ด าเนินโครงการ KM สญัจร 4 21 
ภาค และประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารดา้นงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษาผ่าน social media 22 

3. การสรา้งเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ขณะน้ีได้สรา้งเครือข่าย 3 เครือข่าย คือ 23 
เครือข่ายนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษาท่ีท าโครงการวิจยั 9 โครงการ เครือข่ายนักวิจยั R2R Education และ 24 
เครือขา่ยนักวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ท่ีเร่ิมจดัตั้งเมื่อการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 25 
17 ท่ีผ่านมา และก าหนดจะจดัประชุมระหวา่งวนัท่ี 14-16 มิถุนายน 2560 26 

4. การส่งเสริมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ไดข้อ้ก าหนดแนวทางการพิจารณาจริยธรรมการ27 
วิจยัส าหรบัโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนั เพ่ือสนับสนุนใหเ้กิด EC ในการวิจยัแพทยศาสตร28 
ศึกษา ซ่ึงจะประชุมเพ่ือรับรองมติวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560  นอกจากน้ี จะผลักดันให้งานวิจัยทาง29 
แพทยศาสตรศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการขอต าแหน่งทางวิชาการ 30 

5. การใชป้ระโยชน์งานวิจยั เน่ืองจากโครงการวิจยัจากแผนงาน 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ หาก31 
โครงการใดเสร็จส้ิน น่าจะน าผลจากงานวิจยัน้ันมาใชไ้ดท้นัที 32 

6. การพฒันาฐานขอ้มูลวิจยั ไดม้ีการพฒันาฐานขอ้มูลงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษาในเว็บไซต ์33 
TMED. IN.TH  โดยความร่วมมือระหว่างโครงการผลิตแพทย์เ พ่ิมเ พ่ือชาวชนบท (CPIRD)  กับคณะ34 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์35 

7. แผนบริหารจดัการ ประกอบดว้ย  36 



12 
 

7.1 คณะกรรมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา จ านวน 14 ท่าน  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  1 
และคณะท างานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา จ านวน 4 ท่าน มีวาระ 3 ปี  ส าหรบัคณะกรรมการวิจยัแพทยศาสตร2 
ศึกษา ก าลงัจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2560  จึงขอเรียนปรึกษาท่ีประชุม เน่ืองจาก ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ 3 
นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์แจง้วา่จะไมข่อรบัต าแหน่งประธานกรรมการ  4 

7.2 งบประมาณด าเนินการ จากรายงานการใชง้บประมาณตั้งแต่ปี 2558  ถึงงบประมาณท่ี5 
คาดวา่จะใชใ้นปี 2560  อาจตอ้งใชเ้กินงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัประมาณ 739,377.81 บาท จึงขออนุมติัจากท่ี6 
ประชุมในการขอเบิกหากจ าเป็นตอ้งใช ้7 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบแผนงานทั้ง 7 แผนงาน รวมทั้งขอให ้ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทย์8 
เฉลิม  วราวิทย์  รับเป็นประธานคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาและสรรหากรรมการในชุดต่อไป 9 
รวมทั้งอนุมติังบประมาณด าเนินการจ านวน 739,377.81 บาท 10 

4.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA)  11 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์13 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอรายงานความคืบหน้าการตรวจประเมิน14 

ตามแนวทาง EdPEx/TQA ทุก 5 ปี  ซ่ึงในขณะน้ีมีอีกหลายสถาบันท่ียงัไม่ไดร้บัการตรวจประเมินหรือพน้15 
ก าหนดเวลาแลว้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ส าหรับศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 16 
สามารถพิจารณาทบทวนการขอรบัการตรวจประเมินได ้ 17 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 18 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 19 

5.1 เพ่ือทราบ 20 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ21 
เวชกรรม ปีการศึกษา 2559 22 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์24 
1. ผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 25 

ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ซ่ึงจัดสอบเมื่อวนัท่ี 26 และ 27 พฤศจิกายน 2559  เป็นการสอบครั้งท่ี 2 และประมาณ26 
คร่ึงหน่ึงของผูเ้ขา้สอบเป็นนักศึกษาไทยซ่ึงเรียนในสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ หากสถาบนัใดจะขอคะแนน27 
เป็นรายบุคคล หากไดร้บัความยินยอมจากผูเ้ขา้สอบแลว้ ขอใหแ้จง้ศูนยป์ระเมินฯ เพ่ือจดัส่งคะแนนใหต่้อไป 28 
เน่ืองจากการสอบรอบน้ี ส่วนใหญ่เป็นการสอบซ ้าครั้งท่ี 2 และ/หรือเป็นนักศึกษาไทยจากต่างประเทศ จึง29 
ไม่ไดแ้จง้ผลการวิเคราะหใ์นภาพรวมและเปรียบเทียบระดบัประเทศ  อน่ึงในปีน้ีเป็นปีแรกท่ี ศรว. ไม่ไดส้่งผล30 
การวิเคราะหร์ายบุคคลใหแ้ก่ผูเ้ขา้สอบ แต่ผูเ้ขา้สอบสามารถสัง่พิมพไ์ดจ้ากเว็บไซตข์อง ศรว. ส าหรบัการสอบ31 
ขัน้ตอนท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ท่ีเพ่ิงเสร็จส้ินไป คาดวา่น่าจะประกาศผลไดป้ระมาณวนัท่ี 24 มกราคม 2560 32 

2. การสอบ ศรว. ขั้นตอนท่ี 3 อาจมีการปรับรูปแบบใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้ น ซ่ึงจะมีการ33 
สัมมนาเพ่ือประเมินผลขั้นตอนท่ี 3 ในวันท่ี 20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน โดยจะเชิญอาจารย์34 
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ผูร้บัผิดชอบจากสถาบนัละ 2-3 ท่าน ผ่านคณบดีของสถาบนัสมาชิกทุกแห่ง  ส าหรบัศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา1 
ชั้นคลินิก ขอใหอ้ยู่ในโควตาของสถาบนัหลัก ส่วนมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลยัสยามท่ียงัไม่มี2 
นักศึกษาเขา้สอบ ได้เชิญร่วมสัมมนาด้วย โดยขอให้ทุกสถาบันส่งรายช่ือผู ้เขา้สัมมนาภายในวันท่ี 10 3 
กุมภาพนัธ ์2560 4 

3. ศรว. ขอความร่วมมือทุกสถาบนัส่งผลการสอบ MEQs และ Long case ให ้ศรว. 5 
ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2560 เพ่ือด าเนินการส่งขอ้มูลใหแ้พทยสภาและกระทรวงสาธารณสุขส าหรับ6 
ประกอบการจดัสรรหน่วยงานชดใชทุ้นในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ต่อไป 7 

4. ศรว. ไดจ้ัดท าสรุปผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบ8 
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 และ ขั้นตอนท่ี 2  เฉพาะการสอบครั้งแรก ระหว่างปี 2552 - 2559  ซ่ึงเป็น9 
จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งประเทศ ประกอบดว้ยจ านวนผูเ้ขา้สอบ จ านวนและรอ้ยละของผูส้อบผ่าน คะแนนสูงสุด 10 
คะแนนต า่สุด คะแนนเฉล่ีย   11 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

5.1.2 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  13 
หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต  14 
ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์17 

       รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์18 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดร้ายงานการด าเนินการสอบคดัเลือกฯ ปี19 

การศึกษา 2560 ดงัน้ี 20 
1. การด าเนินการขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการรอผลการสอบวิชาสามญั 9 วิชา เพ่ือน ามา21 

รวมกบัคะแนนสอบวิชาเฉพาะซ่ึงประกาศผลและผ่านกระบวนการการตรวจสอบแลว้  22 
2. กรณีมีหนังสือรอ้งเรียนเร่ืองขอ้สอบวิชาคณิตศาสตร์มีความยากและเสนอไม่ใหใ้ช้23 

คะแนนในส่วนน้ี ซ่ึงท่านคณบดีหลายท่านน่าจะไดร้ับหนังสือรอ้งเรียนเช่นเดียวกัน ในขอ้ก าหนดของกลุ่ม24 
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทุกรายวิชาตอ้งผ่านอย่างน้อยรอ้ยละ 30 จากการสอบถามสถาบัน25 
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงเป็นผูจ้ดัสอบ ยืนยนัว่าการคดัเลือกขอ้สอบเป็นไปตามท่ี26 
เคยปฏิบติั ปีน้ีการประมวลผลคะแนนทั้งหมดยงัไม่เสร็จส้ิน แต่จากผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของปีท่ีแลว้ 27 
พบว่าประมาณกว่าส่ีหมื่นคนซ่ึงมีคะแนนเกินรอ้ยละ 30  สทศ. คาดว่าผลการสอบปีน้ีไม่น่าจะแตกต่างกัน 28 
ดังน้ัน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยยืนยนัเกณฑ์ผลการสอบตามเดิมและจะมีหนังสือตอบผู ้29 
รอ้งเรียนต่อไป  30 

3. ขอใหค้ณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งและสถาบันท่ีเขา้ร่วม ส่งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา31 
ระบบรบัตรง/โควตาพ้ืนท่ี ซ่ึงไดล้งช่ือยืนยนัใหต้ัดสิทธ์ิการเขา้รบัการคดัเลือกผ่าน กสพท ให ้กสพท ภายใน32 
วนัท่ี 3 มีนาคม 2560  และ กสพท จะประชุมตดัสินผลกลุ่มท่ีสอบผ่าน กสพท ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 33 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอเร่ืองการรบับุคคลเขา้ศึกษา1 
ในสถาบนัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงมีขอ้สรุปว่า จะมีการสอบเพียงครั้งเดียว โดยนักเรียนจะมีโอกาส 5 2 
ครั้ง   3 

ครั้งท่ี 1  คดัเลือกโดยไมม่ีการสอบขอ้เขียน (ใช ้Portfolio) 4 
ครั้งท่ี 2  คดัเลือกในระบบโควตา หากมีการสอบขอ้เขียน จะตอ้งด าเนินการสมคัรช่วง5 

ปลายเดือนธนัวาคม 2560 ถึงมกราคม 2561  และการสอบตอ้งขออนุญาตโดยตอ้งจดัสอบช่วงเดือนมีนาคม 6 
ถึงเมษายน 2561 และช่วงเวลาดงักล่าว ส่วนกลางจะจดัสอบ O-Net 9 วิชาสามญั และ GAT/ PAT  กสพท ได้7 
ขออนุญาตใหม้ีการสอบวิชาเฉพาะ ประมาณเดือนเมษายน 2561 หากสถาบนัใด มีการสอบนอกเหนือจากน้ี 8 
จ าเป็นตอ้งด าเนินการขออนุญาตก่อน ซ่ึงจะไดร้บัอนุญาตหรือไม่ขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาของส่วนกลาง การสอบ9 
รอบน้ีจะตอ้งตดัสินและส่งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไปตดัสิทธ์ิก่อนการ clearing house 10 

ครั้งท่ี 3  คดัเลือกในช่วง clearing house ครั้งท่ี 1 ท่ีเรียกว่า Post Select นักเรียน11 
สามารถสมคัรได ้4 สถาบนั 12 

ครั้งท่ี 4  คดัเลือกในช่วง clearing house ครั้งท่ี 2 นักเรียนเลือกได ้4 อนัดับ และใชว้ิธี 13 
matching หากนักเรียนสอบไดอ้นัดบัใด ถือวา่ไดอ้นัดบัน้ัน ทุกครั้งจะตอ้งส่งรายช่ือนักเรียนไปตดัสิทธ์ิ 14 

ครั้งท่ี 5  รบัตรงอิสระ 15 
กสพท ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรว่าจะอยู่ในช่วงครั้งท่ี 2  ขอใหทุ้กสถาบันพิจารณาว่า จะ16 

เขา้ร่วมกบั กสพท หรือไม่ และสถาบนัท่ีมีระบบโควตาจะร่วมกบั กสพท หรือไม่ ขอใหทุ้กสถาบนัแจง้ผลการ17 
พิจารณาให ้กสพท ทราบก่อนวนัท่ี 13 เมษายน 2560  18 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 19 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 20 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี21 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทย ์อนุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์ 22 
ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด์ ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบ 23 

ดงัน้ี   24 
1. ก าหนดวนัจดัสรรแพทยใ์ชทุ้นสงักดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะส าเร็จการศึกษา ปี25 

การศึกษา 2559 เป็นวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 26 
2. การผลิตแพทยใ์หส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขยงัคง27 

ด าเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยกระตุน้ใหศู้นยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กบัมหาวิทยาลยัท่ีร่วมมือกัน28 
พฒันาหลกัสูตรเน้นใหแ้พทยก์ลบัไปท างานในชุมชน และก าลงัจะด าเนินการกบัแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ โดยใช้29 
เร่ือง workplace-based assessment  ประเมินเพ่ือใหแ้พทยเ์หล่าน้ีพรอ้มกลบัไปท างานในชุมชนตาม service 30 
plan ของกระทรวงสาธารณสุข และสอดคลอ้งกบัผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 31 

3. การรบันักเรียนปีการศึกษา 2561 สบพช. ในฐานะท่ีรบัผิดชอบโครงการผลิตแพทยฯ์ 32 
ซ่ึงตอ้งตอบโจทยเ์ร่ืองการกระจายแพทยข์องประเทศ จ าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้มูล 3 ดา้น คือ ขอ้มูลจ านวน33 
แพทยต่์อประชากรในระดับจงัหวดั ระดับเขต และระดับประเทศ  ขอ้มูลการเขา้ถึงการศึกษาของนักเรียนใน34 
จงัหวดัน้ันๆ และขอ้มลูทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลในการเน้นการเพ่ิมแพทยใ์นส่วนท่ี35 
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ขาดแคลน (inclusive) และท าใหแ้พทยท่ี์มีอยู่เขม้แข็งขึ้ นอย่างต่อเน่ือง (strengthening)  สบพช. จะจัดการ1 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ ระหว่างวนัท่ี 25-26 มกราคม 2560  ในวนัท่ี 25 มกราคม 2560 จะประชุมเร่ืองการ2 
กระจายแพทยใ์นจงัหวดัท่ีขาดแคลน โดย สบพช. จะเชิญมหาวิทยาลยัท่ีเป็นแม่ข่ายในการผลิตแพทยร์่วมกบั3 
ศูนยแ์พทยฯ์ พิจารณาวิธีการท่ีจะท าใหแ้พทยก์ระจายไปใหม้ากท่ีสุดในท่ีท่ีขาดแคลนมากๆ  ส่วนวนัท่ี 26 4 
มกราคม 2560 จะพิจารณาการรบันักเรียนในปีการศึกษา 2561 เพ่ือแจง้ กสพท ก่อนวนัท่ี 13 เมษายน 2560 5 
ต่อไป 6 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดใ้หค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า ใกลจ้ะตอ้ง7 
เตรียมจดัการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 แลว้ ยงัมีผลของการประชุมฯ ครั้งท่ี 9 ท่ียงัไม่ได้8 
ด าเนินการอีกหลายขอ้ 9 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 10 

5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 11 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 13 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามท่ีไดม้ีการ 14 

ตกลงกนัวา่จะน าหลกัสตูรความปลอดภยัของผูป่้วยฉบบัสหวิชาชีพขององคก์ารอนามยัโลกมาใชใ้นประเทศไทย 15 
โดยไดม้ีการแปล WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition เป็นภาษาไทยน้ัน 16 
เน่ืองจากคู่มือดังกล่าวอาจน ามาใชใ้นการเรียนการสอนจริงไดค้่อนขา้งยาก จึงจะมีการจัดการอบรมเชิง17 
ปฏิบติัการ “Patient Safety Training for the Trainer Program” ระหว่างวนัท่ี 9-10 กุมภาพนัธ ์2560 ณ 18 
โรงแรมอมารี แอรพ์อรต์ ทั้งน้ี ขอใหทุ้กสถาบนัส่งอาจารยซ่ึ์งตอ้งเขา้อบรมไดท้ั้ง 2 วนัจ านวน 2 ท่านและผูผ่้าน19 
การอบรมจะไดร้บัประกาศนียบตัรข้ึนทะเบียนเป็น Patient Safety Trainers ในระดบัประเทศต่อไป 20 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  21 

5.1.5 การเทียบคุณวุฒิปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรและหนงัสืออนุมตัฯิ 22 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 24 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ไดแ้จง้ขอ้สรุปเร่ืองการเทียบคุณวุฒิปริญญาเอก25 

กบัวุฒิบตัรและหนังสืออนุมติัฯ วา่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิ้จารณาเห็นชอบการรบัรองคุณวุฒิของผูท่ี้26 
ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรวุฒิบตัร/หนังสืออนุมติัของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวุฒิบตัร27 
แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรว์่า เทียบไดเ้ท่ากบัคุณวุฒิระดับ28 
ปริญญาเอก ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้29 
มหาวิทยาลยัมีจ านวนอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิสงูเพียงพอท่ีจะจดัการเรียนการสอนในระดบัท่ีสูงกว่าระดบัปริญญาตรี30 
ได ้อยา่งไรก็ตามในการปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนโดยเฉพาะการควบคุมวิทยานิพนธจ์ะตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น31 
มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา ฯลฯ เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั32 
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดว้ย ทั้งน้ี การรบัรองคุณวุฒิดงักล่าวมีผลยอ้นหลงั 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป 33 
ทั้งน้ีราชวิทยาลยัอายุรแพทยจ์ะท าการพิจารณารบัรองและแจง้ขอ้มูลรายช่ือของบุคลากรท่ีไดร้บัวุฒิบตัรหรือ34 
หนังสืออนุมติัท่ีเทียบเท่าปริญญาเอกไปยงัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือบันทึกในฐานขอ้มูล35 
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บุคลากรคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ1 
หลักสูตรต่อไป และราชวิทยาลัยอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย จะไดท้ าหนังสือแจง้แพทยท่ี์ไดร้ับวุฒิบัตร/2 
หนังสืออนุมติัฯ ดังกล่าวใหท้ราบ  นอกจากน้ี ไดม้ีหนังสือแจง้ราชวิทยาลยัอ่ืนอีก 13 แห่ง เพ่ือทราบและเป็น3 
แนวปฏิบติัต่อไปดว้ย 4 

อน่ึง ศาสตราจารย์ นายแพทยอ์มร  ลีลารัศมี ไดแ้จง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตร5 
แพทยศาสตรบณัฑิตของมหาวิทยาลยัสยาม ว่า จากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งท่ี 12/2559 เมื่อ6 
วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ไดม้ีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 ของ7 
มหาวิทยาลยัสยาม ทั้งน้ี ใหร้บันักศึกษาแพทยต์ามหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 ไดต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 8 
จ านวนไมเ่กิน 48 คนต่อปี และรบัรองโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ เป็นโรงพยาบาลหลกัส าหรบัการเรียนการสอน9 
ในระดับชั้นคลินิก พรอ้มทั้งไดข้อบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 10 
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 11 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 12 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 13 

5.2.1 การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์14 
(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  16 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์17 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอรายงานสถาบนัท่ีขอรบัการ18 

ตรวจประเมินตามเกณฑม์าตรฐานสากลจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ซ่ึงเป็นขอ้มลู ณ 19 
วนัท่ี 18 มกราคม 2560  มีทั้งสถาบนัท่ีรบัการตรวจประเมินและรบัรองแลว้และสถาบนัท่ีรอการตรวจประเมิน 20 
ขอใหทุ้กสถาบนัตรวจสอบขอ้มลูในเอกสารดว้ย 21 

อน่ึง แพทยสภาได้มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์ขอเปิดด าเนินการ/มาตรฐานหลักสูตร22 
แพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ท่ีบูรณาการเกณฑ์ของ    23 
แพทยสภาเดิมกบัเกณฑม์าตรฐานสากล (WFME) เขา้ดว้ยกนั  ดงัน้ัน สถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมินจาก24 
น้ีไป ตอ้งใชเ้กณฑใ์หมต่ามประกาศแพทยสภา 25 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ไดร้ายงานการใชง้บประมาณในการ26 
ด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME ในรอบ 2 ปีท่ี27 
ผ่านมา  ซ่ึงประกอบดว้ย งบด าเนินการประจ าปีและงบเฉพาะกิจ โดยจ าแนกเป็นรายรบัจากการตรวจประเมิน28 
ประมาณ 5 สถาบนัต่อปี  จากการอบรมผูต้รวจฯ 4 ครั้งต่อปี และจากการเป็นท่ีปรึกษาเร่ืองเกณฑฯ์ ประมาณ 29 
1,770,000 บาท  ส่วนรายจ่ายประกอบดว้ย เงินเดือนผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการอีก 2 ท่าน (half time)  30 
และเจา้หน้าท่ีประจ า 1 คน  ค่าเบ้ียประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจดัการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ  31 
ค่าใชจ้่ายในการตรวจประเมิน ค่าใชจ้่ายในการอบรมผู ้ตรวจ ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ รวมแลว้ประมาณ 32 
2,698,355.90 บาทต่อปี  จะเห็นไดว้่าขณะน้ีติดลบ และจ าเป็นตอ้งขออนุมติังบด าเนินการเพ่ิมอีก 1,000,000 33 
บาทต่อปี หากใชค้่าธรรมเนียมการตรวจในอตัราปัจจุบนั  ส าหรบัในอนาคตถา้สถาบนัจะด าเนินการไดด้ว้ย34 
ตนเอง จะตอ้งปรับขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจฯ อีก 1 เท่า  นอกจากน้ี จะตอ้งขออนุมัติงบเฉพาะกิจเพ่ือ35 
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เตรียมการขอรบัรองจาก WFME ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ้่ายในการรับรองผูต้รวจประเมินจากต่างประเทศ รวมแลว้1 
ประมาณ 3,000,000 บาท 2 

มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมอนุมติังบประมาณเพ่ือรบัรองการตรวจจาก WFME เป็นเงิน 3 
3,000,000 บาท และงบด าเนินการของสถาบนัฯ  กสพท จะอนุมติัในลกัษณะเงินยืมอีก 1,000,000 บาท ส่วน4 
การปรบัค่าธรรมเนียม จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 5 

5.2.2 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง6 
ประเทศไทย 7 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี8 
ผูน้  าเสนอ : ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 9 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 10 
ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย ไดร้ายงานการด าเนินงานของคณะท างานฝ่าย11 

วิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา)  กสพท ดงัน้ี 12 
1. มคอ1 ไดด้ าเนินใกลจ้ะเรียบรอ้ยแลว้ 13 
2. การคดัเลือกครแูพทยแ์ห่งชาติ ปี 2560  ขณะน้ีไดม้ีหนังสือจาก กสพท ไปถึงสถาบนั14 

สมาชิกทุกแห่งเพ่ือขอใหเ้สนอช่ือผูส้มควรไดร้ับการสรรหาเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติไปยงัคณะท างานฯ ภายใน15 
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2560 16 

อน่ึง ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดต้ั้งขอ้สงัเกตว่า รางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ17 
อาจไมจ่ าเป็นตอ้งมีการมอบทุกปี หากในปีน้ันไมม่ีผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม  18 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 19 

5.2.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ20 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 21 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า 24 

คณะอนุกรรมการจดัท าร่าง มคอ. 1  โดยคณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) ของ กสพท ไดจ้ดัท า 25 
(ร่าง) มคอ.1 ถึง มคอ.7  เพ่ือแสดงให ้สกอ. เห็นว่าหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตสามารถจดัท า มคอ. ไดจ้ริง 26 
รวมทั้งไดร้วบรวมงานวิจยัจากหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตของนานาชาติ เป็นรูปเล่มวิทยานิพนธต์ามเง่ือนไข27 
ของ สกอ. เสร็จสมบรูณแ์ลว้ จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรฯ หรือ มคอ.1  เมื่อวนัท่ี 28 
5 มกราคม 2560  ไดพิ้จารณา (ร่าง) มคอ.1 แลว้ 1 รอบ จึงไดน้ ามาเสนอท่ีประชุมน้ีเพ่ือรบัรองอีกครั้งหน่ึง 29 
โดยเฉพาะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาขอ้ความท่ีมีแถบสีเหลือง ส่วน มคอ.2 - 7 และ งานรวบรวมงานวิจัยฯ 30 
คณะกรรมการวิชาการรบัไปพิจารณาด าเนินการและส่ง สกอ. ต่อไป 31 
  32 
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ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบทุกหวัขอ้ แต่ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมในรายละเอียด ดงัน้ี 1 
1. หน้า 3 ขอ้ 5.3.3  แกไ้ขเป็น การตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลและการใชย้า2 

อยา่งสมเหตผุลโดยยึดคนเป็นศนูยก์ลาง (people-centered health care) 3 
2. หน้า 3 ขอ้ 5.4  เพ่ิมค าว่า “ทักษะ” เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้อ่ืนและตัดค าว่าแบบมี4 

ส่วนร่วม เป็น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และข้อย่อย 5.4.1 แก้ไขเป็น 5 
ความสมัพนัธแ์บบมีส่วนร่วมระหวา่งบุคคล 6 

3. หนา้ 5 ขอ้ยอ่ยในหวัขอ้ 9.1.3  7 
- การฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริงภายใตก้ารดูแลของอาจารย ์(practice in patients 8 

under supervision) แกไ้ขเป็น (practice under supervision) 9 
4. หนา้ 6 ขอ้ 9.2  บรรทดัสุดทา้ย ขอ้มลูยอ้นกลบั แกไ้ขเป็น ขอ้มลูป้อนกลบั 10 
5. หน้า 8 ขอ้ย่อยในหวัขอ้ 9.2.5  assignment ทุกแห่ง ใหแ้กไ้ขเป็น evaluation of 11 

work assignment 12 
6. หนา้ 9  13 

- ขอ้ 9.1.4  เพ่ิมค าว่า “ทกัษะ” เป็น ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ14 
รบัผิดชอบ 15 

- ขอ้ยอ่ย (4) ของ ขอ้ 10.2  ขอ้มลูยอ้นกลบั แกไ้ขเป็น ขอ้มลูป้อนกลบั 16 
7. หน้า 10 ขอ้ย่อย 13.1.2  ย่อหน้า 2  น าวงเล็บออกและตัดค าว่าอย่างเหมาะสมออก17 

แกไ้ขเป็น โดย......หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่มีการรกัษาแบบผสมผสานทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 18 
และตตยิภูมิ มีการรกัษาผูป่้วยฉุกเฉิน คลินิกตรวจโรค.... 19 

8. หนา้ 10 ขอ้ยอ่ย 13.1.3.1  แกไ้ขจ านวน 100 ราย เป็น 60 ราย 20 
9. หน้า 11  ข ้อย่อย 13.1.3.2   แก้ไขเป็น นักศึกษาชั้นปี ท่ี  6 แต่ละคนต้องมี21 

ประสบการณ์ตรวจรกัษาผูป่้วยนอกดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละ 200 ราย และไดเ้ป็นนักศึกษาแพทยเ์จา้ของไข้22 
ผูป่้วยในเม่ือปฏิบตังิานในหอผูป่้วยเฉล่ียวนัละ 5-10 ราย 23 

10. หนา้ 11 ขอ้ 13.1.4  บรรทดัท่ี 3  แกไ้ขเป็น กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง 24 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ไดข้อความเห็นท่ีประชุมว่า 25 
จะตอ้งมีการท า “ประชาพิจารณ”์ (ร่าง) มคอ.1  ฉบบัน้ีหรือไม ่26 

มติที่ประชุม  : ใหแ้กไ้ขตามการประชุมครั้งน้ีและไม่ตอ้งท าประชาพิจารณอี์ก โดยขอให ้27 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ น าประเด็นจากการประชาพิจารณค์รั้งท่ีแลว้ร่วมกบั28 
การพิจารณาแกไ้ขจากการประชุมคณะกรรมการชุดน้ี จดัท าเป็น มคอ.1 และเสนอคณบดีทุกสถาบนัลงนาม29 
รบัรองและส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  30 

5.2.4 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา ของ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง31 
ประเทศไทย 32 

ขอถอนวาระ 33 
  34 
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5.2.5 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 18 1 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า จะมีการจดั4 

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู ้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย” รุ่นท่ี 18 ระหว่างวันท่ี 1-30 5 
มิถุนายน 2560 ทุกวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 6 
มีการศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง และต่างประเทศ คาดว่าจะเป็นสาธารณรฐัเกาหลี จ านวนรบัสมคัร คณะ7 
แพทยศาสตร์ แห่งละ 2 คน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก แห่งละ 1 คน เร่ิมรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 1 8 
มีนาคม 2560  ผูส้นใจศึกษารายละเอียดไดจ้าก www.mdcuconference.org 9 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 10 

5.2.6 The First ASEAN Medical Education Conference to Celebrate Chulalongkorn 11 
University Centennial  (โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18)  12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์14 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า จะมีการ15 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 18 และจะเป็น The First ASEAN Medical 16 
Education Conference ดว้ย โดยจะจดัระหว่างวนัท่ี 16-20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ ์17 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์โดยมีวิทยากรจากต่างประเทศ อาทิ Professor Lambert Schuwirth และผูท้รงคุณวุฒิ18 
ดา้นแพทยศาสตรศึกษาจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ก าหนดเวลาการส่งบทคัดย่อ คือ 28 กุมภาพันธ ์19 
2560 และก าหนดเวลาการลงทะเบียนล่วงหนา้ภายใน 21 เมษายน 2560 ส าหรบันิสิตนักศึกษาซ่ึงส่งบทคดัย่อ20 
และได้รับรางวัลจะได้รับการยกเวน้ค่าลงทะเบียน ส่วนนิสิตนักศึกษาท่ีส่งบทคัดย่อจะได้รับการยกเวน้21 
ค่าลงทะเบียนดว้ยหรือไม ่จะขอสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมก่อนและจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 22 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ให้ข ้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส าหรับ23 
คณะกรรมการอ านวยการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง24 
ประเทศไทย จะไดร้บัการยกเวน้ค่าลงทะเบียนในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 25 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ไดเ้ชิญชวนทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมครั้งน้ี 26 
เน่ืองจากอาจมีการท าขอ้ตกลงดา้นแพทยศาสตรศึกษาร่วมกนัระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซียน 27 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 28 
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http://www.mdcuconference.org/
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