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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2560 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560) 3 
วนัศุกรท์ี่ 15 กนัยายน 2560  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี 5 
      6 

 7 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 8 

ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั9 
รงัสิต  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั10 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 11 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 13 
  ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์14 

กรรมการอ านวยการ 15 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์  ศรีสวสัด์ิ  รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย16 

นราธิวาสราชนครินทร ์17 
กรรมการบริหาร 18 
นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์  รกัษาการรองคณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราช19 

นครินทร ์20 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

1.2 ผลการวิเคราะหข์อ้สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) 22 
เอกสารประกอบ :   powerpoint 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ ์24 
ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ์ น าเสนอ ผลการวิเคราะหข์อ้สอบ25 

ขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) หวัขอ้ กระบวนการคิดและศกัยภาพในการซกัประวติัผูป่้วย จากผลการสอบ OSCE ของ26 
ว่าท่ีบณัฑิตแพทย ์ปีการศึกษา 2559  ซ่ึงจดัโดย ศรว.  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทวนสอบศกัยภาพกระบวนการ27 
คิดแกปั้ญหาผูป่้วย ท่ีบณัฑิตแพทยทุ์กคนตอ้งท าไดต้ั้งแต่ยงัเป็นนักศึกษา จากโจทยแ์ละค าสัง่ส าหรบัผูเ้ขา้สอบ 28 
“ใหก้ารวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด จากการซักประวติัผูป่้วย” ผลรวมการสอบเกณฑผ่์าน 60% 29 
จ าแนกตามประเภทสถาบนัของผูเ้ขา้สอบ คณะแพทย์ฯ 12 แห่ง  ศูนยแ์พทยฯ์ 29 แห่ง และต่างประเทศ 16 30 
แห่ง พบวา่ผูเ้ขา้สอบวินิจฉยัไมถู่กตอ้งและไมผ่่านกระบวนการคิด มากถึง 50% 31 

จากการวิเคราะหค์ าตอบของผูเ้ขา้สอบได้ขอ้สนันิษฐานโดยสรุปว่า การท่ีผูเ้ขา้สอบ สอบไม่ผ่าน32 
เป็นจ านวนมากน้ัน สาเหตุท่ีเป็นไปไดคื้อ 33 

- ไมไ่ดย้ึดหลกั Backward reasoning method หยอ่นการตั้งสมมติฐาน  34 
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- หยอ่นการเลือกคน้หาขอ้มลูโดยวิธีเจาะจง (Focused data gathering) ตามการตั้งสมมติฐาน 1 
- หยอ่นการคิดถึง holistic และ clinical reasoning 2 
- การประมวลขอ้มลูเพ่ือวินิจฉยัสมบรูณม์ีไมค่รบ 3 
- ขาด close supervision &  formative feedback ในเวชปฏิบติัชั้นปีท่ี 6 4 
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของทุกโรงเรียนแพทย์ ทุกคนต้องมีศักยภาพกระบวนการคิดสูง5 

เหมือนกนั คือ ระดบั Does  6 
การทบทวนผลการสอบครั้งน้ี ท าใหป้ระจกัษ์ศกัยภาพ ผลผลิตของทุกคณะแพทย ์และศูนย์แพทย ์7 

รวมทั้งประสบการณข์องบณัฑิตแพทยจ์บต่างประเทศวา่ สมควรท่ีทุกโรงเรียนแพทยข์องไทยจะใหค้วามเอา8 
ใจใส่มากข้ึนในการหล่อหลอมกระบวนการคิดแกปั้ญหา  โดยจัดให้มีการพัฒนาเป็นล าดับขั้นตาม              9 
บนัไดการหล่อหลอมกระบวนการคิดแกปั้ญหา Supervision & Feedback ดงัน้ี 10 

ชั้นปีท่ี 3  หลกัการและวิธีการคิดกระบวนการแกปั้ญหา 11 
ชั้นปีท่ี 4 ฝึกหดัปฏิบติั Forward reasoning 12 
(ปลายปีชั้นปีท่ี 4) และ ชั้นปีท่ี 5 ฝึกหดัปฏิบติั Backward reasoning 13 
ชั้นปีท่ี 6 เวชปฏิบติั Backward reasoning 14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

1.3 สรุปการประชุม สานพลงัภาคีเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันองัคารที่ 8 สิงหาคม 16 
2560 17 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 19 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ  แจง้ท่ีประชุมว่า ตามท่ี กสพท ไดม้อบหมายให้20 

เขา้ร่วมการประชุมสานพลงัเครือข่ายสู่สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา21 
บายเซ็นทารา ศนูยร์าชการแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ  มีขอ้มลูแจง้เพ่ือทราบ ดงัน้ี  22 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นผู ้จัดสมัชชาสุขภาพประจ าปี ต่อเน่ืองทุกปี ตามท่ี23 
ก าหนดใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  ในปีน้ีจะจดัขึ้ นวนัท่ี 20-22 ธนัวาคม 2560  โดยมีวตัถุประสงค์24 
เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู ้อย่างสมานฉันท์ ระหว่างผู ้มีส่วนร่วมคือ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และ25 
ภาครัฐบาลผู ้ก าหนดนโยบาย เพ่ือน าไปสู่ขอ้เสนอและการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพของ26 
ประชาชน ในการประชุมท่ีผ่านมามีวตัถุประสงค์เพ่ือการเตรียมการจดัสมชัชาและกลัน่กรองประเด็นนโยบาย27 
สาธารณะท่ีจะเสนอขบัเคล่ือนต่อรฐับาลและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีประเด็นท่ีคณะท างานคดัเลือกมาแลว้ดงัน้ี  28 

1. การส่งเสริมใหค้นไทยทุกช่วงวยัมีกิจกรรมทางกายภาพเพิ่มข้ึน 29 
2. การพฒันาพ้ืนท่ีเล่นสรา้งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวยัและประถมศึกษา 30 
3. การจดัการขยะมลูฝอยชุมชนท่ีแหล่งก าเนิด 31 
4. การจดัการขยะพลาสติกอยา่งบรูณาการ 32 
5. การรองรบัสงัคมสงูวยัจากการเปล่ียนแปลงประชากรดา้นโครงสรา้ง 33 

  34 
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คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดให ้กสพท เป็นภาคีหลักภาควิชาการท่ีมีส่วนร่วมต่อการ1 
ก าหนด และขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ดงัน้ี 2 

1. เป็นผูเ้สนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ เพ่ือกลัน่กรองบรรจุเป็นวาระประชุม3 
สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 10  4 

2. ส่งตวัแทนเขา้ร่วมเวทีฟังความเห็นเฉพาะประเด็นและการประชุมสมชัชาแห่งชาติ ในระหว่าง5 
วนัท่ี 20-22 ธนัวาคม 2560  ในวาระท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั กสพท หรือประเด็นท่ีสนใจ 6 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และเสนอใหม้ีผูแ้ทนเขา้ร่วมฯ 7 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ ออกตาม8 
พระราชบญัญตัิสถานพยาบาล (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 2) ครั้งที่ 2/2560, ครั้งที่ 3/2560 ครั้งที่ 9 
4/2560 และครั้งที่ 5/2560 วนัที่ 20 มิถุนายน, 13 กรกฎาคม, 8 สิงหาคม และวนัที่ 30 สิงหาคม 2560  10 

เอกสารประกอบ :   2  ฉบบั 11 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล 12 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล แจง้ท่ีประชุมวา่ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก 13 

กสพท ใหเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัท ากฎหมายล าดับรองท่ีออกตามพระราชบญัญัติ14 
สถานพยาบาล (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 (ชุดท่ี 2) จดัประชุมมาแลว้ 5 ครั้ง และจะมีอีกครั้งในวนัท่ี 18 กนัยายน 15 
2560  คณะกรรมการชุดน้ีจะพิจารณาจดัท ากฎหมายล าดบัรองท่ีออกตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 16 
2559 ในประเด็น การจดัการศึกษา การฝึกอบรม หรือการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั17 
การประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันา18 
คุณภาพของสถานพยาบาล  19 

โดยท่ีมาตรา 14/1 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. 2541 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย20 
พระราชบญัญติัสถานพยาบาล (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 บญัญติัใหส้ถานพยาบาลสามารถจดัใหม้ีการศึกษา การ21 
ฝึกอบรม การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือ22 
องคก์รเอกชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบ23 
วิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของสถานพยาบาล ตอ้ง เป็นไป24 
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นตอ้งออก(ร่าง) กฎกระทรวงก าหนด25 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการจดัการศึกษา การฝึกอบรม หรือ การวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุข ท่ี26 
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข พ.ศ. .... หมวดท่ี 1 27 
การศึกษา หรือการฝึกอบรม และ หมวดท่ี 2 การวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เน้นสถาบนัของเอกชน28 
เป็นหลัก โดยใหย้ื่นเร่ืองผ่านสภาวิชาชีพ หรือคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาใหค้วามเห็น ก่อนแจง้ผลการ29 
พิจารณาใหผู้อ้นุญาตและผูร้บัอนุญาตต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ      31 

1.5 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกับองคก์ารอนามัย32 
โลก ครั้งที ่1/2560 วนัพุธที่ 16 สิงหาคม 2560  33 

ขอถอนวาระ  34 
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1.6 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย1 
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 4/2560 วนัองัคารที่ 8 สิงหาคม 2560 2 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 4 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  ไดร้ายงานในท่ีประชุมเก่ียวกบัการประชุม5 

คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้ง6 
ท่ี 4/2560 ในวนัองัคารท่ี 8 สิงหาคม 2560 มีแผนปฏิบติัการคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการ7 
สาธารณสุขฯ ปี 2561 มี 3 กลยุทธ ์ 6 กลวิธี  8 

มีประเด็นท่ีส าคัญในปี 2561 ท่ีวางแผนไวคื้อ จะจัดท ามาตรฐานหน่วยบริการใหบ้ริการรักษา9 
โรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจัดมาตรฐานหน่วยบริการร่วมใหบ้ริการเฉพาะดา้น10 
กายภาพบ าบดั/เภสชักรรม/เทคนิคการแพทย ์ผลผลิตท่ีจะออกมา คือ ประกาศเกณฑก์ารตรวจประเมินหน่วย11 
บริการร่วมใหบ้ริการเฉพาะดา้นกายภาพบ าบดั/เภสชักรรม/เทคนิคการแพทย ์อีกเร่ืองคือ การส่งเสริมใหเ้กิด12 
เครือขา่ยบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน จะจดัท าคู่มือการบริการจดัการหน่วยบริการ  13 

ในส่วนของปี 2560 คือ (ร่าง) เกณฑห์น่วยบริการร่วมใหบ้ริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 14 
(PP) 1. เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรฐั เอกชน สภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานของรฐั โดยมี15 
ขอบเขตบริการ คือ (1) การตรวจคดักรองเพ่ือคน้หาภาวะความเส่ียงต่อการเสียสุขภาพ  (2) การสรา้งเสริมการ16 
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม การใหค้ าปรึกษา การใหค้วามรู ้ (3) การสรา้งเสริมภูมิคุม้กนั การใชย้า และการท า17 
หตัถการเพ่ือสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  18 

2. ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด มีคุณสมบติัดังน้ี (1) ดา้น19 
โครงสรา้ง ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกต่อการเขา้รบับริการ มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถขอรับค าปรึกษา 20 
ระบบการส่งต่อและการประสานงานเช่ือมโยงบริการกบัหน่วยบริการประจ า มีระบบขอ้มลูและสารสนเทศท่ีใช้21 
ในการบริหารจัดการท่ีเช่ือมโยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการและหรือเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ22 
ส านักงานท่ีพรอ้มใชง้าน มีระบบการจดัการเร่ืองรอ้งเรียน มีผูร้บัผิดชอบในการประสานดา้นระบบหลกัประกนั23 
สุขภาพ (2) ดา้นบุคลากร จดัใหม้ีบุคลากรใหบ้ริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค (3) สถานท่ี/อุปกรณ ์24 
สถานท่ีใหบ้ริการสรา้งเสริมสุขภาพแยกจากการใหบ้ริการตรวจรกัษาโรคทัว่ไป มีการแสดงตารางกิจกรรม           25 
มีอุปกรณ ์เคร่ืองมือ ยาและเวชภณัฑ ์ท่ีจ าเป็นในการใหบ้ริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคตามมาตรฐาน26 
การใหบ้ริการ คุณสมบัติเฉพาะตามรายการบริการหรือกิจกรรมบริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 27 
เป็นไปตามประกาศประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข  มาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข  แนว28 
ทางการปฏิบติัการใหบ้ริการสาธารณสุข และท่ี สปสช. ก าหนด 29 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 30 

1.7 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ31 
กองทุน ครั้งที่ 7/2560 วนัที่ 17 สิงหาคม 2560 32 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 33 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 34 
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  ไดร้ายงานในท่ีประชุมเก่ียวกบัการประชุม1 
คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งท่ี 7/2560 ในวันท่ี 17 2 
สิงหาคม 2560  มีมติการประชุมคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ดงัน้ี  3 

เร่ืองการจดัซ้ือยา มี 3 ทางเลือก ในการด าเนินการ คือ (1) ให ้สปสช. จดัหาผ่านองคก์ารเภสชั4 
กรรม เหมือนปีงบประมาณ  (2) เปล่ียนชดเชยเป็นเงิน  (3) มอบใหอ้งคก์ารเภสชักรรมจดัหามาส ารอง แลว้ให้5 
โรงพยาบาลจดัซ้ือตรงจากองคก์ารเภสชักรรม และมีการน าเสนอเร่ืองจดัตั้งเครือข่ายราชวิถี เป็นหน่วยจดัหา6 
ยาให ้ในมลูค่า 12,000 ลา้นบาท ทัว่ประเทศ  7 

เร่ืองความกา้วหน้ากรณีงบค่ารกัษาพยาบาลของ อปท. ไม่เพียงพอ มีการขอเสนองบกลางของ8 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน 2,500 ลา้นบาท พรอ้มขอใหจ้ดัสรรและมีการแกปั้ญหา 9 

เร่ืองโครงการปลูกถ่ายไต จะเห็นว่างบท่ีไดม้ีการขอเพ่ิมทุกปี แต่ผลลพัธ์สูงกว่าท่ีคาดไวท้ าใหง้บ10 
เกิน และมีมติในท่ีประชุมมอบให ้สปสช. ไปหารือกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยด้วย ทบทวนเร่ือง11 
กระบวนการการปรบัเง่ือนไขเกณฑก์ารท า HD และ CAPD พิจารณาการบริหารคลงัและการจดัระบบขนส่ง12 
น ้ายาลา้งไต ใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐานการบริการ และผลการด าเนินงานทั้งหมด 13 

การแจง้เร่ืองการด าเนินการตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี” (Universal 14 
Coverage for Emergency Patients: UCEP) ปัญหาท่ีเกิดขึ้ น คือ เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลเอกชนไม่เขา้ใจ การ 15 
Mapping และ การจดัท าฐานขอ้มูล กองทุนอ่ืน ยงัไม่ไดป้รบัเกณฑเ์พ่ือรองรบัการจ่ายเงินตามระบบ UCEP 16 
รายการท่ีประกาศไมส่มบรูณ ์17 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ    18 

1.8 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14 19 
กนัยายน 2560 20 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการจดังาน23 

ครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 14 กนัยายน 2560  ว่า เน่ืองในโอกาสท่ีแพทยสภาจะครบรอบ 24 
50 ปี ของการก่อตั้ง ในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 วนัท่ี 13 25 
กรกฎาคม 2560  จึงไดม้ีประกาศท่ี 80/2560 แต่งตั้งอนุกรรมการอ านวยการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 26 
โดยใหม้ีหน้าท่ี ก าหนดวตัถุประสงค์ของการจัดงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา วางแนวทางในการจัดงาน 27 
ติดตามการด าเนินงาน และหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 28 

คณะอนุกรรมการฯ ไดม้ีการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 3 สิงหาคม 2560 แต่งตั้ง 29 
คณะท างานและอนุกรรมการ 7 ชุด ประกอบดว้ย (1) คณะท างานจดัการประชุมวิชาการในโอกาสครบ 50 ปี30 
แพทยสภา  (2) คณะท างานส่ือสารสังคมในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา  (3) คณะอนุกรรมการจัดงาน31 
โครงการ “หมอชวนวิ่ง”  (4) คณะท างานประวติัศาสตรก์ารแพทยไ์ทย  (5) คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์32 
ตน้แบบของแพทยสภา  (6) คณะอนุกรรมการจัดหน่วยแพทย์อาสาในโอกาสแพทยสภาครบ 50 ปี เพ่ือ33 
เทิดพระเกียรติรัชกาลท่ี 10  (7) คณะท างานจัดท าของท่ีระลึก/เหรียญกษาปณ์ และตราไปรษณียากร ใน34 
โอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 35 
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คณะอนุกรรมการฯ ไดม้ีการประชุมครั้งท่ี 2/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 14 กนัยายน 2560 ติดตาม1 
ความคืบหนา้ของคณะท างานและอนุกรรมการ ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 2 

(1)  คณะท างานจดัการประชุมวิชาการในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา มี ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง3 
สมศรี เผ่าสวสัด์ิ เป็นประธาน ก าหนด theme ของการประชุมวิชาการ “TRUST” จดัประชุมวนัท่ี 20-22 4 
มิถุนายน 2561 ณ เมืองทองธานี  แจง้ร่างตารางการประชุม พรอ้มขอความร่วมมือทุกสถาบนังดการเรียนการ5 
สอน และงดการสอบแพทยป์ระจ าบา้นในช่วงเวลาดงักล่าว เพ่ือใหทุ้กคนไดม้าร่วมกิจกรรม 6 

(2)  คณะท างานส่ือสารสงัคมในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา มี รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง7 
ประสบศรี  อ้ึงถาวร เป็นประธาน น าเสนอ logo, theme “TRUST from TRUTH” กิจกรรม และช่องทาง8 
ประชาสมัพนัธ ์9 

(3)  คณะอนุกรรมการจัดงานโครงการ “หมอชวนวิ่ง” มี นายแพทยส์ัมพันธ์ คมฤทธ์ิ  เป็น10 
ประธาน จดังานก าหนดจดักิจกรรมทุกภาค ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 11 

(4)  คณะท างานประวติัศาสตร์การแพทยไ์ทยมี นายแพทยศ์ัลยเวทย์  เลขะกุล เป็นประธาน 12 
ก าหนดจดัท าเป็น 2 รปูแบบ คือ เอกสาร และสมุดภาพ 13 

(5)  คณะอนุกรรมการสรรหาแพทยต์น้แบบของแพทยสภามี ศาสตราจารย ์นายแพทยส์มศักด์ิ 14 
โล่หเ์ลขา เป็นประธาน ยงัไม่มีขอ้ยุติในประเด็นคุณสมบติัของแพทยต์น้แบบ คาดว่าจะพิจารณารูปแบบท่ีเป็น 15 
Pleuripotential 16 

(6)  คณะอนุกรรมการจัดหน่วยแพทยอ์าสาในโอกาสแพทยสภาครบ 50 ปี เพ่ือเทิดพระเกียรติ17 
รชักาลท่ี 10  มี พล.อ.ต. นายแพทยอิ์ทธพร  คณะเจริญ เป็นประธาน ก าหนดจดักิจกรรมในวนัหยุดราชการ18 
ระหว่างวนัท่ี 28 กรกฎาคม-9 ตุลาคม 2561  โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทัว่ประเทศ 21 แห่ง เป็น19 
ฐาน และจะเนน้การบริการโดยแพทยผ์ูม้ีความรูค้วามช านาญเฉพาะสาขา 20 

(7)  คณะท างานจดัท าของท่ีระลึก/เหรียญกษาปณ์ และตราไปรษณียากร ในโอกาสครบรอบ 50 21 
ปีแพทยสภา มี นายแพทยสุ์กิจ  ทศันสุนทรวงศ ์เป็นประธาน อยูใ่นระหวา่งการออกแบบ 22 

ประธานฯ ไดข้อใหค้ณะท างาน/อนุกรรมการทุกชุดก าหนดงบประมาณในการจดักิจกรรม 23 
นัดประชุมครั้งต่อไป 11.00 น. ก่อนการประชุมแพทยสภาประจ าเดือน 24 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   25 

1.9 (วาระเพิ่มเติม)  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาการผลิตและก าลังคนดา้น26 
สุขภาพเพื่อการใชย้าอยา่งสมเหตผุล  27 

เอกสารประกอบ :   2  ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 29 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล แจง้ในท่ีประชุมว่า ได้มีการลงนามบันทึก30 

ขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ืองการพฒันาการผลิตและก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล ในการ31 
ประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง ทิศทางการขบัเคล่ือนการปฏิรปูการศึกษาของวิชาชีพดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่าง32 
สมเหตุผล เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2560  โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 15 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึก33 
ขอ้ตกลง จะมีอยู่ 3 ส่วน คือ (1) สภาวิชาชีพ ก าหนดใหเ้ป็นสมรรถนะของบณัฑิตและจดัใหม้ีการสอบในใบ34 
ประกอบวิชาชีพ  (2) ในส่วนผูผ้ลิต กลุ่มสถาบนั ภาคคณบดี เครือข่าย ส่งเสริมการพฒันาการเรียนการสอน 35 
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พฒันาศักยภาพผูส้อน และครอบคลุมไปถึงการพฒันาดา้นวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (continuing professional 1 
development) ของทุกวิชาชีพ  (3) กระทรวงสาธารณสุข และกรมท่ีเก่ียวขอ้ง จะเน้นการพฒันาบุคลากรดา้น2 
สุขภาพทุกวิชาชีพใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และน าไปปฏิบติัใหเ้ป็นรปูธรรม          3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ     4 

1.10 (วาระเพิ่มเตมิ)  การรบัสมคัรผูอ้  านวยการสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 5 
เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั  6 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 7 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรผูอ้ านวยการ8 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล รบัสมคัรตั้งแต่ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 โดย9 
ผูส้มคัรตอ้งยินยอมใหเ้ปิดเผยประวติัส่วนตวั 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ    11 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน12 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 16 มิถุนายน 2560  ณ หอ้งปรีดี 13 
พนมยงค ์ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์ังสิต  และรับทราบ14 
สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันศุกรท์ี่ 4 สิงหาคม 15 
2560  ณ หอ้งประชุมกวี ทงัสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์16 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 17 
เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั  18 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์  เตชธุวานันท์ ได้น าเสนอรายงานการประชุม21 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2560  22 
เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 มิถุนายน 2560  ณ หอ้งปรีดี พนมยงค ์ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์23 
ศูนยร์ังสิต  และรับทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันศุกร์ท่ี 4 24 
สิงหาคม 2560  ณ หอ้งประชุมกวี ทงัสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 25 
ขอนแก่น 26 

มติที่ประชุม  :   รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร27 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 มิถุนายน 2560  ณ หอ้งปรีดี พนมยงค ์28 
ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  มีการแกไ้ขตามเอกสารแนบในวาระการ29 
ประชุม และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 4 สิงหาคม 30 
2560  ณ หอ้งประชุมกวี ทงัสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  31 
  32 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1 การเทียบการส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและ2 
ตา่งประเทศ 3 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ 5 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ แจง้ท่ีประชุมวา่ กระทรวงศึกษาธิการ มี6 

การยกเลิกระเบียบ วา่ดว้ยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.7 
2549 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการปรบัปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการเทียบวุฒิ8 
การศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 9 
มอบอ านาจใหส้ถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและคุณสมบัติของผู ้ท่ีศึกษาต่อใน10 
ระดบัอุดมศึกษาตามความเหมาะสม 11 

ประเด็นปัญหาในการเทียบวุฒิ ม. 6  ในส่วน กสพท ตามคุณสมบติัพ้ืนฐานของผูส้มคัรเขา้รบัการ12 
คดัเลือกฯ ในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือก าลงั13 
ศึกษาชั้นปีสุดทา้ยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 14 
แต่ส าหรบัผูท่ี้สมคัรหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบุว่าตอ้งส าเร็จ15 
การศึกษา หรือก าลงัศึกษาในสายวิทยาศาสตร ์หรือเทียบเท่า เท่าน้ัน  16 

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กสพท จะรับผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากส านักงานส่งเสริม17 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ภายในประเทศดว้ย เน่ืองจาก กสพท มีการสอบ18 
มากกวา่ 5 กลุ่มสาระวิชา ความเขม้ขน้ของเน้ือหาในการสอบมีมากพอสมควรในสายวิทยาศาสตร ์และส าหรบั19 
หลกัสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ คุณวุฒิท่ีเป็นประเด็นในการพิจารณาคือ GED, IGCSE, IB, NZQA 20 
ซ่ึงท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามญั ทปอ. ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวนัอาทิตยท่ี์ 20 21 
สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดม้ีมติใหทุ้กมหาวิทยาลยัใน ทปอ. มีแนวทางการรบัสมคัรและ22 
เกณฑก์ารเทียบการส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ23 
ร่วมกนัน้ัน จึงไดม้ีการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ทปอ. ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 1 กนัยายน 2560 ณ 24 
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการปรึกษาหารือและไดแ้นวทางการรบัสมคัรและเกณฑก์าร25 
เทียบการส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติทั้งไทยและ26 
ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ร่วมกนั ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 27 

อีกประเด็นท่ี กสพท ตอ้งพิจารณาคือ  การเทียบเกณฑ์คะแนน O-NET 60% ส าหรับผู ้จบ28 
การศึกษาจากหลกัสตูรนานาชาติ 29 

มตทิี่ประชุม  :  มอบให ้ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์และทีมงาน ไป30 
พิจารณาด าเนินการ และแจง้ กสพท ทราบ 31 

3.2 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (วันที่ 19 – 21 ธนัวาคม 32 
2561) 33 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 34 
ผูน้  าเสนอ : พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร 35 
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พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร แจง้วา่ การประชุมวิชาการแพทยศาสตร1 
ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 จะจัดขึ้ นในระหว่างวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร E Park 2 
มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะไดร้่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง3 
มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวงอีกดว้ย 4 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  5 
3.3  งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์6 

[IMEAc] 7 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 9 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี   ไดแ้จง้ว่า สมพ. ไดท้ าหนังสือขออนุมัติ10 

งบประมาณด าเนินการจาก กสพท เป็นวงเงินปีละ 2,000,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี รวมเป็นเงิน  20,000,000 11 
บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา   12 

มตทิี่ประชุม  :   อนุมติั 13 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 14 

4.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 15 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 17 
ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดแ้จง้ความคืบหน้า โครงการผลิตแพทยต์าม18 

นโยบายรฐับาลว่า ไดส้่งตวัแทนไปพบเลขาธิการ สกอ. เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ไดร้บัแจง้ว่า ใหร้บัแพทย์19 
เพ่ิมได ้โดยถา้ไดอ้นุมติังบประมาณมาจะมีการจ่ายยอ้นหลงั  ทั้งน้ี สบพช. จะเตรียมงบประมาณไว ้เมื่อมีการ20 
อนุมติัในหลกัการ จะน าเงินมาส ารองจ่ายใหก้่อน  ส่วนการติดตามความคืบหน้าในเร่ืองท่ีเลขาธิการ สกอ. ได้21 
แจง้ไว ้จะติดตามอยา่งต่อเน่ือง และจะน ามาแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 22 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า จากการประชุม23 
คณะกรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 4/2560 วันศุกร์ท่ี 4 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมมีการหารือกันในวาระ24 
โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล และมีมติให ้คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไปวางระบบใน25 
การติดตามแพทยท่ี์ลาออกจากการชดใชทุ้น จึงขอให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ  มารายงาน26 
ความคืบหนา้ในเร่ืองน้ี 27 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ ไดร้ายงานความคืบหน้า การติดตามแพทยผ์ูท้ า28 
สญัญาของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ีหากจะทบทวน29 
ขั้นตอนใหม่ กสพท จะตอ้งเป็นตน้เร่ืองในการแจง้ขั้นตอนดังกล่าวใหทุ้กโรงเรียนแพทยท์ราบ เพ่ือจะไดเ้ป็น30 
ระบบและแนวทางเดียวกนั  ส่วนการติดตามแพทยว์่าปฏิบติังานชดใชทุ้นครบ 3 ปี หรือลาออกก่อน โรงเรียน31 
แพทยแ์ต่ละแห่ง ควรจะทบทวนและเร่ิมด าเนินการใหมเ่ป็นระบบ 32 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา แจง้ว่า ทุกวนัน้ีเงินชดใชทุ้นของแพทยท่ี์ท าผิด33 
สัญญา เงินจ านวนน้ีถูกส่งใหก้ับมหาวิทยาลัย ไม่ได้ส่งคืนรัฐบาล ซ่ึงส านักงบประมาณเห็นว่าผิดหลักการ 34 
รฐับาลใหง้บประมาณผลิตแพทยม์าแลว้หากแพทยผิ์ดสญัญา เงินควรจะส่งคืนรฐับาล ไม่ใช่มหาวิทยาลยัตน้35 
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สงักดั  ส านักงบประมาณ จะตอ้งตรวจสอบในเร่ืองน้ีอย่างแน่นอน ซ่ึงหากผลการตรวจสอบออกมาให ้ส่งเงิน1 
ทั้งหมดคืนส่วนกลาง ปัญหาใหญ่ก็จะเกิดขึ้ น ดงัน้ันแนวทางในการแกปั้ญหา คือ ตอ้งพดูกบัส านักงบประมาณ 2 
ไม่ไหคิ้ดยอ้นหลัง เพราะโดยหลักการ กฎหมายยอ้นหลังตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย ทั้งน้ีจะตอ้งมีการ3 
เตรียมการในเร่ืองของขอ้มลู การติดตามแพทยใ์ชทุ้นตั้งแต่ตอนน้ี โดยเสนอใหต้ั้งคณะกรรมการขึ้ นมาหน่ึงชุด 4 
เพ่ือหากระบวนการในการติดตามแพทยต่์อไป 5 

มติที่ประชุม  :  มอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปพิจารณาแต่งตั้ ง 6 
คณะกรรมการมารบัผิดชอบงานเร่ืองน้ี โดยเร็ว 7 

4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย [MedResNet]8 
 เอกสารประกอบ : 5 ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : ดร. นายแพทยสุ์ธี  รตันมงคลกุล  10 
  นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร 11 
ดร. นายแพทยสุ์ธี  รตันมงคลกุล แจง้ว่า MedResNet มีการแยกการวิจยัออกเป็น 2 ดา้น คือ 12 

วิจยัดา้นการศึกษา และวิจยัดา้นคลินิก โดยแยกเป็นวาระดงัน้ี 13 

วาระที่ 1 ปัญหาของการขอทุนวิจยัท่ีไดร้บัการสนับสนุนจาก กสพท ไปด าเนินการพบว่ามีความ14 
ล่าชา้ เพราะตอ้งขออนุมติักรรมการจริยธรรมทางการวิจยัจากหลายๆ สถาบนัพรอ้มกนั เมื่อมีการตอบรบัแลว้15 
ไดน้ าเขา้ท่ีประชุม 2 ครั้ง  ซ่ึงท่ีประชุมรบัรองตาม flow chart แนวทางการปฏิบติัร่วมกนัในการขอจริยธรรม16 
การวิจยัดา้นการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา แบบสหสถาบัน และแนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยดา้น17 
แพทยศาสตรศึกษา โดยชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย (FERCIT) รายละเอียดตามเอกสาร18 
ประกอบการประชุม  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรอง MOU  หากท่ีประชุมรบัรอง อยากทราบว่าใครควรลง19 
นามใน MOU บา้ง 20 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้วา่จากการดเูอกสารใน MOU มีขอ้มลูท่ีไม่21 
เป็นปัจจุบนั ขอใหท้บทวนอีกครั้ง 22 

มติที่ประชุม  :  ยอมรบัในหลกัการ และ กสพท จะท าหนังสือใหโ้ดยระบุว่ายอมรบัในหลกัการ23 
และอยูใ่นระหวา่งการลงนามใน MOU 24 

วาระที่ 2 ความกา้วหน้าการด าเนินการโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา จ านวน 12 โครงการ 25 
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ขณะน้ีมีโครงการท่ีด าเนินการส าเร็จแลว้ จ านวน 2 โครงการ ก าลังรอท าสัญญา 26 
จ านวน 3 โครงการ และอยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ  ถา้แยกโครงการตามสถาบัน จะมี     27 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย             28 
ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 2 โครงการ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 2 โครงการ   29 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 2 โครงการ  คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยั  30 
นวมินทราธิราช จ านวน 1 โครงการ  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ จ านวน 1 โครงการ 31 
และคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ านวน 1 โครงการ 32 

วาระที่ 3 โครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนจาก กสพท จ านวน 2 โครงการ  33 
ท่ีด าเนินการส าเร็จแลว้ และมีบทสรุปส าหรับผูบ้ริหารแนบมาดว้ย คือ โครงการกระบวนทัศน์ใหม่ของการ34 
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เรียนรู ้ในโรงเรียนแพทย:์ การขบัเคล่ือนและถอดบทเรียน โดย ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยสุ์รศกัด์ิ บรูณตรี1 
เวทย ์(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และโครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่าง2 
วิชาชีพเพ่ือการดูแลผูป่้วยท่ีบา้น ดว้ยหัวใจความเป็นมนุษยฯ์ โดย ดร. แพทยห์ญิงศิรินาถ  ตงศิริ และคณะ 3 
(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  จึงขอใหท่ี้4 
ประชุมพิจารณา (1) โครงการ 2 เร่ืองน้ี อยากใหม้ีการน าเสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง5 
ประเทศไทย ครั้งท่ี 19 วนัท่ี 19-21 ธันวาคม 2561 ณ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เพ่ือ6 
เป็นการเผยแพร่ และ  (2) อยากจะมีการจดัประชุมเพ่ือท าใหเ้กิด centralization ของงานวิจยัจริงๆ ซ่ึงจะแจง้7 
วนัประชุมใหทุ้กคณะทราบต่อไป 8 

วาระที่ 4 MedResNet ไดเ้ปิดรับสมคัรโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา แบบสหสถาบนั ท่ี9 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เป็นงานวิจยัท่ีสรา้งการพฒันาระบบ10 
การศึกษาของแพทยปั์จจุบนั เพ่ือใหเ้กิดเป็นนโยบายท่ีสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงกบัทุกสถาบนัในประเทศ โดย11 
ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดและสมคัรไดท่ี้  http://meded.thaimedresnet.org/register_meded/  รายละเอียด12 
ตามเอกสารประกอบการประชุม   13 

นายแพทย์ประวิช  ตัญญสิทธิสุนทร ไดร้ายงานผลการประชุมและแผนการปรับรูปแบบการ14 
ท างานของ MedResNet ซ่ึงปัจจุบนัไดด้ าเนินงานมาแลว้ 17 ปี การด าเนินการท่ีผ่านประสบปัญหาขาดเงินทุน15 
ในการบริหารจัดการ เป็นผลจากขอ้จ ากัดของเงินทุนวิจัยภาครัฐและต้นทุนการบริหารจัดการท่ีสูงของ 16 
MedResNet  ท าให ้MedResNet จ าเป็นตอ้งทบทวนรปูแบบการด าเนินงานขององคก์รต่อไปในอนาคต จึงไดม้ี17 
การประชุมคณบดีคณะแพทยศาสตรแ์ละคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายฯ เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 มี18 
ขอ้สรุปคือ เห็นดว้ยกบัการมี 2 องคก์ร คือ เครือข่ายวิจยัทางการแพทย ์MedResNet มีพนัธกิจตามนโยบาย19 
และวตัถุประสงคเ์ดิม สนับสนุนโครงการวิจยัท่ีไม่ไดเ้ป็นความตอ้งการของอุตสาหกรรมธุรกิจผลิตภัณฑท์าง20 
การแพทย์ และจัดตั้ งองค์กรใหม่ท่ีมีสถาบันแพทยศาสตร์ 7 สถาบันใหญ่ เป็นผู ้ลงทุนหลัก สถาบัน21 
แพทยศาสตรอ่ื์นๆ ร่วมลงทุนได ้ ในขณะเดียวกนั MedResNet ก็ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการเมื่อ22 
วนัท่ี 13 กนัยายน 2560 มีขอ้สรุปว่าควรจะนัดประชุมอีกครั้งเพราะการประชุมครั้งน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่มาก23 
และส่วนใหญ่เป็นตัวแทน ซ่ึงไดก้ าหนดวนัประชุมใหม่เป็นวนัท่ี 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ 24 
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จึงขอเชิญรองคณบดีฝ่ายวิจยัและผูร้บัผิดชอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย 25 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และทาง MedResNet จะท าหนังสือเชิญประชุมต่อไป 26 

4.3  การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 27 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้วา่ ไมม่ีความคืบหนา้ แต่มีอยู่ 5 สถาบนัท่ีมี30 

ความเส่ียง เน่ืองจากยังไม่ไดข้อรับการประเมิน EdPEx ซ่ึงเป็นขอ้มาตรฐานพ้ืนฐานในเกณฑ์ TMC 31 
.WFME.BME Standards 2017  ท าใหส้ถาบนัจะไมผ่่านการประเมินตามเกณฑน้ี์ 32 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  33 
  34 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 
5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ3 

เวชกรรม ปีการศึกษา 2560 4 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์   ได้แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 7 

จ านวน 3 เร่ือง ดงัน้ี 8 
1.  การปรบักระบวนการประเมินทกัษะ และหตัถการทางคลินิก (ขั้นตอนท่ี 3) จากการ9 

รบัฟังความคิดเห็นของคณาจารยจ์ากสถาบันผลิตแพทย ์และการประชุมสัมมนาของคณะกรรมการบริหาร 10 
ศรว. ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 11 

1.1 การสอบ OSCE ใหส้ถาบนัผลิตแพทย ์ด าเนินการจดัสอบ manual skills  ส่วน12 
การสอบ clinical skill  ศรว. จะด าเนินการจดัสอบเอง โดยใหเ้วลาในการสอบแต่ละสถานีนานขึ้ น (10-12 นาที) 13 
เน้นการสอบในระดบั problem-solving  จ านวน 10-12 สถานี การตดัสินผลสอบจะใชค้ะแนนรวม ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิม14 
ด าเนินการจดัสอบไดใ้นปีการศึกษา 2562  ประมาณเดือนมกราคม 2563 15 

1.2  การสอบ Long case ยงัคงใหม้ีการจดัสอบเช่นเดิม และจะสนับสนุนส่งเสริมใหม้ี16 
การประเมินจากภายนอก (external examiner) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 17 

1.3  การสอบ MEQ ยงัคงใหม้ีการจดัสอบเช่นเดิม แต่เพ่ือใหก้ารสอบไดม้าตรฐาน18 
ใกลเ้คียงกันและสามารถปฏิบัติได้  คณะท างาน MEQ ของ ศรว. จะจัดชุดขอ้สอบกลางให้แต่ละสถาบันไป19 
ด าเนินการเอง โดยใหจ้ดัสอบในวนัและเวลาเดียวกนั ส าหรบัการตรวจขอ้สอบ สถาบนัจะตอ้งตรวจขอ้สอบเอง และ20 
ส่งผลมาให ้ศรว.  ซ่ึงคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการจดัสอบไดใ้นปีการศึกษา 2561 ปีละ 2 ครั้ง  คือตน้เดือนธนัวาคม 21 
2561 และตน้เดือนเมษายน 2562  22 

 ส าหรับนักศึกษาท่ีจบจากต่างประเทศ หากสถาบันใดเปิดใหส้มัครสอบได้ การ23 
บริหารจดัการในเร่ืองของการรบัสมคัร การจดัสอบและการตรวจขอ้สอบ สถาบนัจะตอ้งด าเนินการเอง โดย24 
ขอใหจ้ดัสอบในวนัและเวลาเดียวกนั 25 

2. ขอใหแ้ต่ละสถาบนัตรวจสอบการรบัรองสิทธ์ิของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ใหถู้กตอ้ง26 
และครบถว้น หากยงัไม่ไดร้ับรองสิทธ์ิ นักศึกษาแพทยจ์ะสมคัรสอบไม่ได ้ทั้งน้ี ศรว. จะเปิดรับสมคัรสอบ27 
ขัน้ตอนท่ี 3 ประจ าปี 2560- 2561 ในวนัท่ี 25 กนัยายน – 15 ตุลาคม 2560 28 

3. สรุปจ านวนการลงทะเบียนของนักศึกษาแพทยภ์ายในประเทศชั้นปีท่ี 3  ปีการศึกษา 29 
2560 มีนักศึกษามาลงทะเบียน จ านวน 2,205 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2560) ทั้งน้ีหากนักศึกษา30 
แพทยไ์ม่มาลงทะเบียนภายในวนัท่ี 30 กันยายน 2560 จะไม่มีสิทธ์ิสมคัรสอบขั้นตอนท่ี 1 ในเดือนเมษายน 31 
2561 32 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และเห็นควรใหน้ าเร่ืองการก าหนดวนัสอบ MEQ ไปพิจารณา33 
ในการประชุมครั้งต่อไป 34 
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5.1.2 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร1 
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบ2 
รบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 3 

เอกสารประกอบ : - 4 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์5 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดแ้จง้ว่า การสมคัรสอบวิชา6 

เฉพาะ ขณะน้ีมีผู ้สมัครสอบจ านวน 19,000 คน  โดยจะเปิดรับสมัครสอบจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 7 
ส าหรบัคุณสมบติัของผูส้มคัรสอบหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ยงัมีปัญหาเร่ืองการเทียบวุฒิการศึกษา GED 8 
ส่วนคุณสมบติัของผูส้มคัรสอบหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต ไม่มีปัญหา9 
เน่ืองจากไดร้ะบุไวช้ดัเจนวา่ตอ้งส าเร็จการศึกษา หรือก าลงัศึกษาในสายวิทยาศาสตรเ์ท่าน้ัน  10 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 11 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 12 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ กนกกนัฑพงษ์  ผูแ้ทน ผูอ้ านวยการ สบพช. 14 
นายแพทย์ชวศักด์ิ กนกกนัฑพงษ์ ผูแ้ทน ผูอ้ านวยการ สบพช. แจง้ประกาศส านักงาน15 

ปลดักระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การรบัสมคัรแพทยพ่ี์เล้ียงโครงการผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ประจ าปี 2561 16 
เพ่ือปฏิบัติงานใน 7 สาขา คือ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร ์           17 
ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีรายละเอียดการรับสมัครตามเอกสาร18 
ประกอบการประชุม ส่วนเร่ืองโควตาและวนัท่ีรบัสมคัร จะประกาศใหท้ราบประมาณเดือนตุลาคม 2560 ใน19 
เว็บไซต ์www.cpird.in.th 20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  21 

5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 22 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 24 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ืองนโยบายของ รมว.25 

กระทรวงสาธารณสุข ในการขบัเคล่ือนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุขหรือ Patient and 26 
Personnel Safety: 2P Safety   โดยไดว้างยุทธศาสตรไ์วจ้ านวน 5 ดา้น ซ่ึง กสพท รบัผิดชอบ 1 ดา้น คือ 27 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1 เร่ืองพฒันา/ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู ้ความเขา้ใจ มีความตระหนัก และเจตคติท่ีดีในเร่ือง28 
ความปลอดภยัในระบบบริการสุขภาพ  ตามยุทธศาสตรน้ี์มีค าแนะน าใหใ้ชห้ลกัสูตรหรือค าแนะน าของ WHO 29 
ส าหรบัเป็น Multi Professional Personnel Safety Curriculum ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เว็บไซต ์หรือขอรบั30 
หนังสือท่ีแปลเป็นภาษาไทยแลว้ไดท่ี้ สรพ.  นอกจากน้ีไดจ้ดัอบรมใหก้บัผูส้อน 2 ครั้ง ภายใตก้ารสนับสนุนของ 31 
สบพช. และ กสพท  ตอนน้ีมี Learning resources,  Competency และเร่ืองของการประเมิน  เมื่อสรุปไดแ้ลว้32 
จะน ามาใหทุ้กสถาบนัไดใ้ชต่้อไป 33 



16 
 

ทั้งน้ีขอความคิดเห็นจากท่ีประชุม เร่ืองท่ีจะใหแ้ต่ละคณะแพทยป์ระเมิน Patient Safety 1 
บณัฑิตจบใหมทุ่กคน ในรปูแบบใดรปูแบบหน่ึงใหช้ดัเจนเป็นรปูธรรม  ซ่ึงหากท่ีประชุมเห็นชอบในหลกัการ จะ2 
น าไปพิจารณาหารปูแบบการประเมินต่อไป 3 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบในหลกัการ 4 

5.1.5 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 5 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดเ้สนอท่ีประชุมดงัน้ี 8 
1.  WFME จะจดัอบรมจ านวน 2 เร่ือง คือการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง WFME Criteria 9 

and SAR writing course ครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 20-24 พฤศจิกายน 2560 และการอบรมประเมินผูป้ระเมิน ครั้ง10 
ท่ี 2/2560 วนัท่ี 12-14 ธนัวาคม 2560 โดยมีเง่ือนไขว่าผูท่ี้จะเขา้อบรมผูต้รวจประเมินได ้จะตอ้งผ่านการอบรม11 
เชิงปฏิบติัการเร่ือง WFME Criteria and SAR writing course ครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2/2560 มาก่อน 12 

2.  IMEAc ไดด้ าเนินการทบทวนเกณฑเ์พ่ือจดัค าอธิบายศพัทเ์ป็นภาษาไทยท่ีเขา้ใจง่าย 13 
โดยจะรวบรวมขอ้มลูเขียนเป็นคู่มือใหทุ้กโรงเรียนแพทยภ์ายในตน้เดือนน้ี ทั้งน้ีจะมีประชาพิจารณใ์น วนัท่ี 24 14 
ตุลาคม 2560 ซ่ึงจะไดท้ าหนังสือเชิญต่อไป 15 

3.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ไดร้บัการตรวจประเมินไปแลว้ เมื่อ16 
วนัท่ี 28-30 มิถุนายน 2560  ขณะน้ีอยู่ในกระบวนการกลัน่กรองและรอเขา้กรรมการบริหาร IMEAc  ส าหรบั17 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตร 2 หลกัสูตร ก าหนดตรวจ 18 
วันท่ี 20-22 และ 25 กันยายน 2560  มีปัญหาการประเมินเล็กน้อย เน่ืองจากตอ้งเดินทางไปประเมินท่ี19 
ต่างประเทศด้วย  ส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ ้าคุณทหาร20 
ลาดกระบงั (สจล.) เป็นสถาบนัแพทยใ์หม่ หลกัสูตรอยู่ระหว่างการรบัรองยงัไม่เปิดด าเนินการ ก าหนดตรวจ 21 
วันท่ี 16-18 ตุลาคม 2560 และส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก าหนดตรวจ วันท่ี 29 22 
พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 2560 23 

ส าหรบัสถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเพ่ิมศักยภาพ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วม24 
ผลิตหลงัจากน้ีไป ตอ้งใชเ้กณฑใ์หมปี่ 2560 ซ่ึงสามารถ download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอ25 
ตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้เว็บไซต ์www.imeac.org  ทั้งน้ีหากมีขอ้สงสยัติดต่อ26 
เจา้หน้าท่ี email : contact@imeac.org หรือติดต่อ ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ วรรณไกรโรจน์ ทาง 27 
email : pongsak@imeac.org 28 

4.  รายนามสถาบนัท่ีครบก าหนดส่งรายงานประจ าปี ครั้งท่ี 1 วนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 มี29 
จ านวน 2 สถาบัน คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 
สถาบันท่ีครบก าหนดส่งรายงานประจ าปี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 มีจ านวน 1 สถาบัน คือ คณะ31 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 32 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 33 
  34 

mailto:contact@imeac.org%20หรือ


17 
 

5.1.6 The Constitution for ASEAN Medical Education Alliance 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์ไดก้ล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร4 

ทุกท่านท่ีช่วยตรวจทานและแกไ้ขรายละเอียดให ้ขณะน้ีอยู่ในระหว่างส่งประเทศสมาชิกท่ีมาประชุมเมื่อเดือน5 
พฤษภาคม แกไ้ขใหอี้กรอบ หลงัจากน้ันจะมารายงานความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 6 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 7 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 8 

5.2.1 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง9 
ประเทศไทย 10 

 สรุปโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3 (วันที่ 1-5 สิงหาคม 11 
2560) 12 

 ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา13 
แห่งชาต ิครั้งที่ 9 14 

 โครงการแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ (ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนการ15 
เพิ่มพูนทกัษะแพทยต์ามโครงการแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะ ในวันศุกรท์ี่ 18 สิงหาคม 16 
2560) 17 

เอกสารประกอบ : 7 ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์(แทน) 19 
  อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 20 
นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ ผูแ้ทนคณะท างานฝ่ายวิชาการไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 21 
1.  รายงานผลการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง22 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 3 วนัท่ี 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  ซ่ึงคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 23 
เป็นเจา้ภาพ มีผูเ้ขา้รบัการอบรม จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95 ผลการประเมินกิจกรรมทางวิชาการ ใน24 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี – ดีมาก ส าหรบัขอ้เสนอแนะคณะท างานและวิทยากรจะน าไปปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ส่วน25 
เร่ืองงบประมาณในการจัดอบรม ไดข้ออนุมติัไวจ้ านวน 360,000.00 บาท ใชจ้ริงจ านวน 303,382.50 บาท 26 
คงเหลือจ านวน 56,617.50 บาท โดยภาพรวมถือว่าประสบความส าเร็จในการจดัอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้น27 
พ้ืนฐาน 28 

2. คณะท างานฝ่ายวิชาการได้ (ร่าง)แนวทางปฏิบัติต่อข้อเสนอแนะการประชุม29 
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  จ านวน 4 ขอ้ ดงัน้ี 30 

 ขอ้เสนอแนะท่ี 1: การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ใหเ้กิดประสิทธิภาพ31 
สูงสุดจ าเป็นตอ้งมีแพทยป์ฏิบติังานอยู่ในทุกภาครฐั และเอกชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการ32 
ใหบ้ริการ 33 
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แนวทางปฏิบติั: ใหม้ีคณะท างานในการส ารวจสถานการณปั์จจุบนั ความตอ้งการ 1 
การพิจารณา ก าหนดสัดส่วนของแพทย์ การบูรณาการการผลิตแพทย์ใหค้รบทุกภาคส่วน ซ่ึงไดเ้สนอให้2 
กระทรวงสาธารณสุขทราบแลว้ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรปูแพทยศาสตรศึกษา  3 

 ขอ้เสนอแนะท่ี 2: การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตควรด าเนินการ4 
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย และค านึงถึงวิสยัทัศน์ พนัธกิจ 5 
และศกัยภาพของสถาบนั โดยก าหนดเป้าหมายบณัฑิตแพทยใ์หม้ีสมรรถนะหลกั และสมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั 6 

แนวทางปฏิบติั: การพฒันามาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขาแพทยศาสตร7 
ศึกษา ใหบ้รรจุเร่ืองสมรรถนะหลัก และสมรรถนะอ่ืนๆ ท่ีส าคัญซ่ึง กสพท ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่าง 8 
มคอ.1 เรียบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งน าเสนอ สกอ. เพ่ือประกาศต่อไป 9 

 ขอ้เสนอแนะท่ี 3: โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษา10 
แพทยศาสตร์ โดยก าหนดเป้าหมายวางระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ จัดประสบการณ์การเรียนรู ้และ11 
ประเมินผลภายใตก้ารประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 12 

 แนวทางปฏิบัติ: ก าหนดใหม้ีหน่วยงานการพัฒนาระบบเพ่ิมพูนทักษะ โดยจัด13 
การศึกษาแบบผลลัพธ์เป็นฐาน ทบทวนระบบการประเมินเพ่ิมพูนทักษะใหเ้ป็นรูปธรรม ก าหนดเกณฑ์ของ14 
โรงพยาบาล และพฒันาระบบแพทยพ่ี์เล้ียง 15 

  ขอ้เสนอแนะท่ี 4: สถาบนัพึงมีระบบสนันสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้น16 
การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 17 

       แนวทางปฏิบติั : แผนดา้นการบริหารบุคลากร และแผนดา้นการพฒันาบุคลากร 18 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาใหม้ีผูร้บัผิดชอบในแต่ละขอ้เสนอแนะดงัน้ี  19 
ขอ้เสนอแนะท่ี 1  กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนน า และมอบให ้สบพช. ประสานงาน20 

คอยติดตามผล ซ่ึงจะแจง้ใหร้องปลดักระทรวงสาธารณสุขคนใหมท่ราบก่อนประมาณเดือนตุลาคม หลงัจากน้ัน21 
จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป  22 

ขอ้เสนอแนะท่ี 2  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล รบัผิดชอบเหมือนเดิม 23 
ขอ้เสนอแนะท่ี 3  มอบให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ์่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ 24 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศักด์ิมงคล  ศาสตราจารย ์นายแพทยส์มภพ ล้ิมพงศานุรกัษ์ และ 25 
ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ เป็นผูร้บัผิดชอบ  26 

ขอ้เสนอแนะท่ี 4  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์รบัผิดชอบ 27 
 โดยขอเวลาด าเนินการประมาณ 2 เดือน และจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 28 

  มติที่ประชุม  :  รบัทราบ และมอบให ้นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ ติดตามความคืบหน้า29 
จากผูร้บัผิดชอบในแต่ละขอ้เสนอแนะ พรอ้มน ามารายงานใหท่ี้ประชุมทราบครั้งต่อไป 30 

5.2.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ31 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 32 

เอกสารประกอบ : - 33 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 34 
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ได้แจง้ท่ีประชุมว่าสปัดาหห์น้า1 
จะส่งร่าง มคอ.1–มคอ.7 และรายงานการวิจยัใหค้ณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั้ง ซ่ึงคาด2 
วา่จะใชเ้วลาประมาณ 2–3 สปัดาห ์หากไมม่ีแกไ้ขจะส่งให ้สกอ. ต่อไป 3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 4 

5.2.3 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา ของ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง5 
ประเทศไทย 6 

ขอถอนวาระ 7 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 8 

6.1 ความเห็นสมาพนัธส์ภาวิชาชีพตอ่พระราชบญัญตักิารอุดมศึกษา พ.ศ. 25.. 9 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
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