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ประเทศไทย ไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนหลกัในคณะอนุกรรมการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางบริการ15 

วิชาการ (Academic Hub)  น าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลาง16 

บริการวิชาการ (Academic Hub) ครั้งท่ี 1/2561  วนัพฤหสับดีท่ี 22 มีนาคม 2561 โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง17 

กบั กสพท คือ การเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรน์านาชาติ การรบันักศึกษาต่างชาติทั้งจาก CLMV และ18 

ประเทศ อ่ืนมาศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ทั้ งระ ดับก่อนและหลังป ริญญา และแนวคิดในการให้19 

สถาบันการศึกษาเก็บค่าลงทะเบียนเรียนตามค่าใชจ้่ายจริง โดยผู ้เขา้ศึกษาอาจเลือกรับทุนหรือออก20 

ค่าใชจ้่ายเอง ซ่ึงจะเป็นฐานการจดัการใหนั้กศึกษาต่างชาติ 21 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 22 

1.4 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ ออกตาม23 

พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 (คณะที่ 2) ครั้งที่ 1/2561 วนัที่ 27 มีนาคม 2561 24 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล 26 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล ไดร้ับมอบหมายจากกลุ่มสถาบัน27 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัท ากฎหมายล าดบัรองท่ีออก28 

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 (คณะท่ี 2) ครั้งท่ี 1/2561 วนัท่ี 27 มีนาคม 29 

2561 ซ่ึงคณะกรรมการสถานพยาบาลไดเ้สนอ ร่าง กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการ30 

จดัการศึกษา การฝึกอบรมฯ ต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาเสนอคณะรฐัมนตรีให้31 

ความเห็นชอบ เพ่ือประกาศบังคับใช ้แต่ภาคสภาวิชาชีพดา้นสุขภาพมีความเห็นร่วมกนัว่าควรจะมีการ32 

ทบทวน และพิจารณาอยา่งรอบคอบใน 4 ประเด็นดงัน้ี 33 
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ประเด็นท่ี 1 ในร่างขอ้ 1  สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนน่าจะไม่มีความ1 

พรอ้มในดา้นมาตรฐานการใหก้ารศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้จึงไม่2 

สามารถท่ีจะน ามาพิจารณาในกฎกระทรวงน้ีได ้3 

ประเด็นท่ี 2  ในร่างขอ้ 2  เห็นควรใหส้ถานพยาบาลท่ีจะด าเนินการจดัการศึกษาใหเ้ป็นตาม4 

พระราชบัญญติท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติ หรือตามท่ีมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว ้แล้ว  5 

สถานพยาบาลท่ีจะด าเนินการจดัการฝึกอบรมหรือวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ6 

ประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข หากมีสถานท่ีจดัการฝึกอบรมอยู่7 

ในอาคารเดียวกนักบัท่ีมีการบริการผูป่้วยตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อการรกัษาพยาบาลหรือการใหบ้ริการ8 

ผูป่้วย 9 

ประเด็นท่ี 3  ในร่างขอ้ท่ี 4  การแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท คือ การฝึกอบรมท่ีมี10 

โครงการหรือหลกัสูตรและการฝึกอบรมท่ีไม่มีโครงการหรือหลกัสูตร เห็นว่ายังไม่มีความชดัเจน ในกรณี11 

ของการฝึกอบรมท่ีไม่มีโครงการหรือหลักสูตรไม่น่าจะกระท าได ้เพราะเมื่อไม่มีหลักสูตร การพิจารณา12 

มาตรฐานการศึกษา หรือการฝึกอบรม ยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้13 

ประเด็นท่ี 4  ในร่างขอ้ 5 และ ขอ้ 8  ในการด าเนินการจดัการศึกษา หรือการฝึกอบรม สภา14 

วิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรและการเตรียม15 

ความพรอ้มในการจัดการศึกษา หรือการฝึกอบรมเพ่ือเสนอต่อผู ้อนุญาต ในกรณีท่ีสภาวิชาชีพหรือ16 

คณะกรรมการวิชาชีพไม่เห็นชอบหลักสูตรท่ีจะด าเนินการจัดการศึกษาหรือการฝึกอบรมน้ัน การ17 

ด าเนินการจดัการศึกษาหรือการฝึกอบรมไมส่ามารถด าเนินการได ้18 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการสถานพยาบาลไดพิ้จารณาแลว้มีมติยืนตามร่างกฎกระทรวงฯโดย19 

ไมม่ีการแกไ้ข เน่ืองจากร่างฯดงักล่าวไดค้รอบคลุมประเด็นท่ีขอทบทวนแลว้ 20 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดก้ล่าว21 

เพ่ิมเติมว่า มีประเด็นส าคัญท่ีตอ้งใหค้วามส าคัญอีก คือ รฐัธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 40 22 

วรรค 3 “การตรากฎหมายเพื่อจดัระเบียบการประกอบอาชีพ.... ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติั หรือ23 

กา้วก่ายการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษา” ซ่ึงการตีความน้ันแตกต่างกนั และอาจมีผลกระทบท่ีตอ้ง24 

ใหค้วามส าคญั  25 

1.5 เรื่องจาก UHosNet 26 

1.5.1 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วย27 

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2561, ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ ์และวันที่ 3 28 

เมษายน 2561 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  30 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 31 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุ รศัก ด์ิ   ลีลา อุดมลิ ปิ  ส รุปผลการประ ชุม32 

คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการส าหรบั33 

แนวทางและแผนจดัท ามาตรฐานการใหบ้ริการโรคมะเร็งในระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ ไดป้ระกาศแนว34 

ทางการรกัษาโรคมะเร็งตาม protocol 11 โรค โดยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 1) ใหส้่ง ร่าง เกณฑฯ์ 35 

ไปยงัสภาเภสชักรรม พิจารณาในส่วนของกระบวนการและคุณสมบติัของบุคลากรทางเภสชักรรม   2) 36 
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จดัท าประชาพิจารณ์เพ่ือรบัฟังความคิดเห็นจากหน่วยบริการและส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากน้ันไดน้ าเสนอ1 

ขอ้สรุปของการประชุมคณะท างาน ครั้งท่ี 1/2561 เพ่ือสรุปผลจากการประชาพิจารณ์ และจัดท า (ร่าง) 2 

ประกาศ  3 

ส าหรบัแผนการด าเนินการในระยะต่อไป 4 

- วนัท่ี 24 เมษายน 2561 จะรบัฟังความเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ผูเ้ช่ียวชาญในแต่5 

ละเร่ือง 6 

- วนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 เสนอคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ เพ่ือพิจารณา ใน7 

การประชุมครั้งท่ี 3/2561 8 

- วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ส านักกฎหมายจดัท าประกาศ และส่งลงราชกิจจานุเบกษา 9 

เพ่ือประกาศใชใ้นปี 2562 ต่อไป 10 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 11 

1.5.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหาร12 

จดัการกองทุน ครั้งที่ 1/2561 วนัพุธที่ 14 กุมภาพนัธ ์2561 และครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 14 มีนาคม 13 

2561 14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  15 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 16 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ17 

ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งท่ี 1/2561 โดยไดน้ าเสนอ มติ18 

คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองการเสนอของบประมาณหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และ19 

การก าหนดแนวทางปฏิบติัการเบิกค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยในสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลของ20 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน และคาดการณ์ค่าใชจ้่ายกรณีจ านวนผู ้มีสิทธิเพ่ิมขึ้ นในปี 2561 และสรุปประชุม21 

คณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2561 โดยไดน้ าเสนอมติคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในเร่ือง22 

การขอ้เสนองบฯสวสัดิการการรกัษาพยาบาลของพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ปี 2562 และผลสรุปการประชุมรบั23 

ฟังความเห็นกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วมไทยฉบบัท่ี 6 (Thai Diagnosis Related Group Version 6) 24 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 25 

1.5.3 สรุปประชุมคณะท างานคดัเลือกหวัขอ้และจดัล าดบัความส าคญัเขา้สู่การประเมิน26 

ความจ าเป็นและผลกระทบเพ่ือก าหนดประเภทและขอบเขตในการใหบ้ริการสาธารณสุข ครั้งที่ 27 

1/2561  วนัจนัทรท์ี่ 12 มีนาคม 2561 28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  29 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 30 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  สรุปการประชุมคณะท างาน31 

คดัเลือกหวัขอ้และจดัล าดับความส าคญัเขา้สู่การประเมินความจ าเป็นและผลกระทบเพ่ือก าหนดประเภท32 

และขอบเขตในการใหบ้ริการสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2561  วนัจันทร์ท่ี 12 มีนาคม 2561  คณะท างานฯ 33 

ดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าขอ้มลูการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั34 

ขอ้เสนอหวัขอ้ปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยี และด าเนินการคดัเลือกหวัขอ้โดยจดัล าดบัความส าคญัเขา้สู่การ35 
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ประเมินความจ าเป็นและผลกระทบเพ่ือก าหนดประเภทและขอบข่ายการใหบ้ริการสาธารณสุขโดยมีมติ1 

คดัเลือกจ านวน 11 หวัขอ้ ประกอบดว้ย หวัขอ้การรกัษา ฟ้ืนฟ ูจ านวน 8 หวัขอ้ และการด าเนินการส่งเสริม2 

ป้องกนัโรค 3 หวัขอ้ 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

1.5.4 สรุปประชุมคณะท างานพัฒนาการจ่ายชดเชยค่าบริการโรคมะเร็ง ในระบบ5 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิครั้งที่ 2/2561  วนัศุกรท์ี่ 16 มีนาคม 2561 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 8 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  สรุปการประชุมคณะท างาน9 

พฒันาการจ่ายค่าชดเชยค่าบริการมะเร็งในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2561  วนัศุกรท่ี์ 16 10 

มีนาคม 2561 โดยไดน้ าเสนอความคืบหน้าการพฒันา (ร่าง) แบบส ารวจปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่าย11 

ชดเชยค่าบริการโรคมะเร็งในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ มีมติใหจ้ดัท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยมี12 

วตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมขอ้มลูปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการเบิกจ่าย และผลการทบทวนและวิเคราะห์13 

ขอ้มลูการจ่ายชดเชยค่าบริการโรคมะเร็งในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 14 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 15 

1.5.5 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่จ  าเป็นต่อ16 

คุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ก ากับ 17 

ตรวจสอบ และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561  วนัที่ 26 มีนาคม 2561 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 20 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  สรุปประชุมคณะอนุกรรมการ21 

พฒันากลไกและระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพและเพ่ิม22 

ประสิทธิภาพการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ ครั้งท่ี 1/2561  วันท่ี 26 23 

มีนาคม 2561 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ไดม้ีค าสัง่แต่งคณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภัย24 

ของผู ้ป่วยและบุคลากรด้านสาธารณสุขน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีมติให้แต่งตั้ ง25 

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภัยของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนค า26 

ประกาศนโยบายการขับเคล่ือนความปลอดภัยของผู ้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข  และมีการแต่งตั้ง27 

คณะอนุกรรมการเป็น 3 ส่วนคือ 1) คณะอนุกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารสรา้งบุคลากรสาธารณสุข28 

ใหม้ีศกัยภาพและความตระหนักในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยั  2) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ29 

สรา้งความร่วมมือกบัเครือข่ายภาคประชาสงัคม ผูป่้วยและองคก์รต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพ และสรา้ง30 

ระบบรายงาน เรียนรู ้และวดัผลลพัธบ์ริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยั  3) คณะอนุกรรมการ31 

พฒันากลไกและระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็นต่อคุณภาพและความปลอดภยัของระบบบริการสุขภาพ และเพ่ิม32 

ประสิทธิภาพการควบคุม ก ากบั ตรวจสอบและอภิบาลระบบบริการสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมการพฒันา33 

กลไกและระบบสนับสนุนฯ ได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู ้ป่วยและ34 
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บุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) ของประเทศไทย ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  และแผนการ1 

ด าเนินการขบัเคล่ือนนโยบาย 2P Safety ของกระทรวงสาธารณสุข  2 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 3 

1.6 สรุปประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรก์ารจัดตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์4 

สถาบันทางการแพทย ์และสถาบันการศึกษาทางการแพทย ์ในภาพรวมของประเทศ วันที่  11 5 

เมษายน 2561 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 8 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์9 

มหาวิทยาลยั ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูแ้ทนหลกัของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในการเขา้10 

ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะท างานจดัท ายุทธศาสตรก์ารจัดตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์11 

สถาบนัทางการแพทย ์และสถาบนัการศึกษาทางการแพทย ์ในภาพรวมของประเทศ  โดยการประชุมครั้งน้ี12 

เป็นการประชุมครั้งแรก รบัทราบมติ ครม. มอบหมายผูแ้ทน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 13 

และกระทรวงกลาโหม ใหจ้ัดท ายุทธศาสตร์ 3 ดา้น คือการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัระหว่าง14 

ประเทศ การสรา้งความเขม้แข็งใหร้ะบบสุขภาพ และการลดความเหล่ือมล ้าของสถานบริการ จัดสรร15 

งบประมาณใน 5 กลุ่มสาขา และปรบัศูนยก์ารเป็นเลิศทางการแพทยเ์ป็น 6 ภาคตามเขตการปกครอง การ16 

ประชุมครั้งถดัไป คือ จะมีในเดือนพฤษภาคม 2561  17 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 18 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 19 

ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 19 มกราคม 2561  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 3  20 

อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 21 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ และรับทราบผลการประชุม 22 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันศุกรท์ี่ 2 มีนาคม 2561 ณ หอ้ง23 

ประชุม A501 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์24 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา 26 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์27 

มตทิี่ประชุม :   รบัรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ฉบบั 28 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 29 

3.1  การเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นของนกัศึกษาแพทยศาสตร ์30 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 32 
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี   แจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวง1 

สาธารณสุขไดส้อบถามความเห็นในการพิจารณาเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นซ่ึงใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ดงัน้ี 2 

1. จ านวนเงินค่าปรบัชดใชทุ้นยงัมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร พรอ้มเหตุผล สมควรเพ่ิม3 

หรือไม ่เท่าใด พรอ้มเหตุผล 4 

2. หากสมควรเพ่ิมค่าปรบั ขอ้เสนอวงเงินเป็นเท่าใด พรอ้มเหตุผล  5 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ไดม้ีหนังสือสอบถามไปยงัสถาบันสมาชิก ไดร้ับ6 

ตอบกลบั 1 สถาบนั เสนอความเห็นไม่สมควรเพ่ิมค่าปรบั เพราะไม่เป็นการแกปั้ญหา (รายละเอียดตาม7 

เอกสารประกอบการประชุม) 8 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่า จากกรณีแพทยช์ดใช้9 

ทุนเป็นเงินน้ัน ทุกสถาบันตอ้งติดตามเก็บเงิน มิเช่นน้ันจะถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี และมีประเด็น10 

ส าคญัจากส านักงบประมาณท่ีเห็นควรวา่เงินท่ีเก็บไดน้ั้นจะตอ้งน าส่งรฐับาลต่อไป 11 

ส าหรบัการชดใชทุ้น ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดเ้สนอประเด็นว่า12 

หากนักเรียนไดร้บัคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ควรจะพิจารณาใหผู้เ้ขา้ศึกษาเลือกได ้13 

2 ช่องทางคือ 1) เรียนดว้ยทุนของตนเอง   2) เรียนโดยทุนรฐับาล โดยสถาบนัแต่ละแห่งจะทราบตน้ทุน14 

ของสถาบนัเอง หากเรียนดว้ยทุนของตนเองจบแลว้ไม่ตอ้งใชทุ้น หากใชทุ้นรฐับาลเรียนจบแลว้ก็ตอ้งไป15 

ท างานชดใชทุ้น โดยขอใหค้ณะกรรมการกลบัไปพิจารณาถึงประเด็นดงักล่าว 16 

ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอย่างกวา้งขวางและยงัไม่ไดส้รุปในการพิจารณาเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้น17 

ของนักศึกษา จึงมอบหมายให ้ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล จดัท าแบบสอบถาม Online และ18 

ใหทุ้กสถาบนักลบัไปทบทวน และส่งขอ้สรุปมาภายใน 2 สปัดาห ์โดยขอเหตุผลประกอบขอ้สรุปดว้ย 19 

มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบ 20 

3.2  การแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิประจ  าปี พ.ศ. 2561 21 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 23 

  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์24 

 อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพันธุ์  เพชรช่วย ประธานคณะท างานวิชาการแพทยศาสตร25 

ศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกครู26 

แพทยแ์ห่งชาติประจ าปี 2561 27 

มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบ 28 

3.3 การพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 29 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม วราวิทย ์31 

  อาจารยด์ร. นพ.สุธีร ์ รตันะมงคลกุล  32 

  ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 33 

ตามท่ีเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) ไดน้ าเสนอแนว34 

ทางการปฏิบติัร่วมกนัในการขอจริยธรรมการวิจยัดา้นการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนั (Flow 35 
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chart)  และแนวทางการพิจารณาจริยธรรมในคนประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแบบสห สถาบนั 1 

โดยชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย (FERCIT) ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ2 

ร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้ งท่ี 3/2560 เมื่อวันศุกร์ท่ี 15 3 

กนัยายน 2560 เวลา 10.30-15.00 น. ณ หอ้งราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 

11  โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติรบัรองขอ้ตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรม5 

การวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนัตามแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัในการขอจริยธรรมการวิจยั6 

ดา้นการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนั (Flow chart) และแนวทางการพิจารณาจริยธรรมในคน7 

ประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนั โดยชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย 8 

(FERCIT)  เพ่ือใหใ้ชเ้ป็นแนวปฏิบติัและแนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา9 

แบบสหสถาบนั ส่วนเอกสารขอ้ตกลงฯ ก าลงัอยูร่ะหวา่งการเวียนใหล้งนาม ซ่ึงท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอย่าง10 

กวา้งขวางถึงในเร่ืองของแนวปฏิบติัร่วมกนั และแนวทางการพิจารณา IRB เน่ืองจากยงัมีบางสถาบนัท่ียงัไม่11 

เห็นพอ้งร่วมกนัในเร่ืองดงักล่าว  12 

มตทิี่ประชุม :  1. หากสถาบันใดมีความพรอ้มและเห็นดว้ยกับแนวปฏิบติัและแนวทางการ13 

พิจารณาจริยธรรมการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนั ท่ีเวียนไปก็สามารถลงนามร่วมมือท า 14 

MOU ได ้15 

 2. ขอใหน้ าเร่ืองแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการขอจริยธรรมการวิจัยฯ 16 

หารือกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติ ให้17 

ค าแนะน า และประสานงานอีกครั้ง 18 

3.4 การเชิญคณะแพทยศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 19 

เป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 20 

เอกสารประกอบ :  21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 22 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ว่า คณะแพทยศาสตร์ สถาบัน23 

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง ได้รับการรับรองจากแพทยสภาใหเ้ปิดด าเนินการ24 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตโดยมีเง่ือนไข และไดป้ระกาศช่ือสถาบนับน website แพทยสภาแลว้ เมื่อวนัท่ี 25 

9 เมษายน 2561 26 

 โดยมี  1.  ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร  เป็น คณบดี  27 

          2.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร เป็น รองคณบดี 28 

 มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบรบัเขา้ร่วมเป็นสมาชิก กสพท 29 

3.5  ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 (เมษายน 2561 – 30 

มีนาคม 2562) 31 

เอกสารประกอบ :  32 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 33 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดน้ าเสนอขอ้มูล รายรบั-รายจ่าย กลุ่ม34 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560  ต่อท่ีประชุม และขออนุมติัในท่ีประชุม เพ่ือเก็บ35 
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ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 จากสถาบนัสมาชิก โดยจะจดัส่งหนังสือ1 

แจง้ไปยงัสมาชิกสถาบนัภายในเดือนพฤษภาคม 2561 2 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 3 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 4 

4.1 การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ไทย 5 

(MedResNet) 6 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั และ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการวิจยัแพทยศาสตร7 

ศึกษาจ านวน 1 เล่ม 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์9 

  ดร. นพ.สุธีร ์ รตันะมงคลกุล  10 

 ดร. นพ.สุธีร ์ รตันะมงคลกุล ไดร้ายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 11 

ท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2558-2560  ใหท่ี้ประชุมทราบ  สรุปดงัน้ี  12 

- การพฒันาผลงานวิจยั ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้ นจริง มีการพฒันาโครงการวิจยัจ านวน 9 โครงการ 13 

และอีก 3 โครงการ ท่ีอยูร่ะหวา่งการรอพฒันา  14 

- การพฒันาองคค์วามรูว้ิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรูง้านวิจยัแพทยศาสตร15 

ศึกษา และมีหนังสือคู่มือแนวทางการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มีการจัด workshop ในการประชุม16 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17 17 

- การสรา้งเครือข่ายนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีการจดัตั้งคณะท างานเครือข่าย R2R และ18 

จดัประชุม R2R แห่งประเทศไทยซ่ึงคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาลเป็นเจา้ภาพ 19 

- การส่งเสริมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัในการขอจริยธรรมการ20 

วิจยัและเกณฑก์ารพิจารณา 21 

- การใชป้ระโยชน์งานวิจยั มีการน าผลการวิจยัไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ ์และสามารถน าไปใช้22 

เป็นแนวทางการท างานของ กสพท ต่อไป 23 

- การพฒันาฐานขอ้มูลวิจยั มีฐานขอ้มลูวิจยัแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยในรูปแบบ 24 

online โดยไดร้บัการสนับสนุนจาก สบพช. และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์25 

- แผนบริหารจดัการ เกิดระบบการบริหารจดัการโครงการ การสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ 26 

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานและติดตามการด าเนินงาน จ านวน 4 ชุด 27 

จากน้ัน ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม วราวิทย ์ไดน้ าเสนอแผนงานใน 3 ปีขา้งหน้า28 

ของคณะกรรมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 2561-2563  โดย กสพท ไดแ้ต่งตั้ง คณะกรรมการอ านวยการ29 

วิจยัแพทยศาสตรศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา คณะท างานแลกเปล่ียนเรียนรู ้30 

การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิวิชาการและการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ซ่ึงมีพันธกิจ 5 31 

แผนงานดงัน้ี 32 

แผนงานท่ี 1  ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 33 

แผนงานท่ี 2  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูว้ิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา 34 
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แผนงานท่ี 3  สนับสนุนใหเ้กิดเครือข่ายนักวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาและภาควิชาดา้น1 

สาธารณสุข 2 

แผนงานท่ี 4  พฒันาศกัยภาพนักวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาและสาขาวิชาดา้นสุขภาพอย่าง3 

ต่อเน่ือง 4 

แผนงานท่ี 5  พฒันาฐานขอ้มลูงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาท่ีสหสาขาใชง้านร่วมกนั 5 

โดยมียุทธศาสตรก์ารวิจยัดา้นการศึกษา ดงัน้ี 6 

1.  ปรบัปรุงระบบการศึกษาท่ีมีอยู่ 7 

2. ปรบัปรุงพิจารณาดา้นนโยบายการศึกษา 8 

3.  ระบุประเด็นส าหรบัการปรบัปรุงการศึกษาทางการแพทยเ์พ่ือความยัง่ยืนของการวิจยัดา้น9 

การศึกษา 10 

4.  การเสริมสรา้งศกัยภาพและเครือข่ายการวิจยั 11 

มติที่ประชุม :  ขอใหส้ถาบนัพิจารณาหากมีขอ้เสนอแนะและหรือหวัขอ้วิจยัทางแพทยศาสตร12 

ศึกษาขอใหส้่งมาภายใน 1 เดือน เพ่ือน าไปเขา้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 13 

ครั้งต่อไป  14 

4.2 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตหลกัสูตรทนัต15 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบั16 

ตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 17 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์19 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดน้ าเสนอขอ้มูลการด าเนินการ20 

คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาฯ ดงัน้ี 21 

1. จ านวนผูเ้ขา้สอบวิชาเฉพาะปีการศึกษา 2561 22 

ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบปีการศึกษา 2561  จ านวน 43,197 คน (ปีการศึกษา 2560 เขา้สอบ 40,378 คน) 23 

 24 

ขอ้สอบ เขา้สอบ (คน) ขาดสอบ (คน) ขาดสอบ % 
ฉบบัท่ี 1 36,495 

(38,365 ปี 60) 
6,702 

(2,013 ปี 60) 
15.51 

(4.99 ปี 60) 
ฉบบัท่ี 2 36,485 

(38,361 ปี 60) 
6,712 

(2,017 ปี 60) 
15.54 

(5.00 ปี 60) 
ฉบบัท่ี 3 36,458 

(38,347 ปี 60) 
6,739 

(2,031 ปี 60) 
15.60 

(5.03 ปี 60) 
 25 

  26 
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2. ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 1 

 2 

ขอ้สอบ Max Min Avg S.D Median Mode 
ฉบบัท่ี 1 82.2222 0.0000 38.2630 11.3187 37.7778 33.3333 
ฉบบัท่ี 2 67.5000 7.5000 36.7100 7.3851 36.2500 36.2500 
ฉบบัท่ี 3 100.0000 0.0000 83.4457 13.0673 87.5000 87.5000 
เต็ม 300 237.3611 15.5556 158.2979 23.5191 159.8611 159.3056 

 3 

3. เสนอขอ้มูลการรับรอบท่ี 1 (รับด้วย portfolio) เฉพาะสถาบันท่ีแจ้งมายัง กสพท  4 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบในท่ีประชุม) 5 

4. น าเสนอปฏิทินการด าเนินการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 6 

2561 ในรอบท่ี 3 การรบัตรงร่วมกนั ซ่ึง กสพท ไดด้ าเนินการส่งขอ้มลูเกณฑก์ารคดัเลือกฯ และจ านวนการ7 

รบัไปยงั ทปอ. เรียบรอ้ยแลว้  สถาบนัท่ีเขา้ร่วมสามารถเพ่ิมจ านวนการรบัได ้แต่ตอ้งไม่เกินศกัยภาพท่ีได้8 

ถูกรบัรองไว ้และไมส่ามารถลดจ านวนการรบัจากจ านวนท่ีแจง้ ทปอ. ไว ้ โดยหากผูส้มคัรเลือก กสพท เป็น 9 

1 ใน 4 สาขาวิชา จะสามารถเลือกอนัดบัยอ่ยใน กสพท ไดอี้ก 4 อนัดบัย่อย เรียงตามความตอ้งการ คาดว่า10 

จะสามารถประชุมเพ่ือตดัสินผลไดใ้นวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ซ่ึง ทปอ. อนุญาตให ้กสพท ประกาศผลผูม้ี11 

สิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์ตรวจสุขภาพได ้12 

5. น าเสนอแนวปฏิบติัการยืนยนัสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิของการคดัเลือกรอบท่ี 1-3 ของระบบ 13 

TCAS  14 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ัญญพงษ์  ณ นคร แจง้ท่ีประชุมทราบว่า ส าหรบัการรบั15 

นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ทปอ. ขอใหร้บัใน16 

รอบท่ี 3  ใหแ้ลว้เสร็จ โดยก าหนดใหเ้ป็นอีก 1 สาขาวิชา ท่ีผูส้มคัรสามารถเลือกได ้จาก 4 สาขาวิชา 17 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ  18 

4.3 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 19 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดร้ายงานการด าเนินการของสถาบนัรบัรอง22 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ดงัน้ี 23 

1. หลกัสูตรและสถาบนัท่ีอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน โดยแบ่งเป็น 1) สถาบนัท่ี24 

ตรวจประเมินแลว้ อยู่ในระหว่างรอการพิจารณาผล  2) สถาบนัท่ีขอรับการตรวจประเมิน อยู่ในระหว่าง25 

เตรียมลงพ้ืนท่ี  3) สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและผ่านการพิจารณาแลว้ 26 

2. หลักสูตรและสถาบันท่ีไดร้ับการตรวจประเมินและผ่านการพิจารณาแลว้ โดยเป็นการ27 

รบัรองแบบมีเง่ือนไข 28 

  29 
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3. ก าหนดการส่งรายงานประจ าปี โดยขอใหส้ถาบันท่ีมีรายช่ือตามเอกสารท่ีจะส่งรายงาน1 

ประจ าปีใชแ้บบฟอรม์ Template for Annual Progress Report ซ่ึงสามารถ download ไดจ้าก website 2 

www.imeac.org  ขอใหศึ้กษาคู่มือการเขียนรายงานและวิธีการส่งไดจ้ากเอกสาร template  3 

4. สมพ. รบัการตรวจประเมินจาก WFME 4 

ตามท่ี สมพ. ไดย้ื่นสมคัรขอรบัการประเมินเพ่ือเป็น Recognized agency จาก WFME ไป5 

แลว้น้ัน ทีมตรวจประเมินจาก WFME ไดม้าตรวจเยี่ยม สมพ. ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม – 5 เมษายน 6 

2561 ไดร้บัฟังการสรุปการท างานของ สมพ.  ไดส้งัเกตการณก์ารตรวจประเมินของทีมตรวจประเมินของ สมพ. 7 

โดยไดไ้ปสงัเกตการณก์ารตรวจประเมินท่ี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา สงัเกตการณ์การพิจารณา8 

กลัน่กรองผลการตรวจประเมินหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ขณะน้ีรอผลการพิจารณาจาก WFME  9 

ค่าใชจ้่ายในการขอการรับรองจาก WFME ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียม 60,000 USD 10 

(ประมาณ หน่ึงลา้นแปดแสนแปดหมื่นบาท)  ค่าเดินทางและค่าท่ีพักของผู ้ตรวจประเมิน ค่าเดินทาง11 

ภายในประเทศ และการรบัรอง อีกประมาณ 1.2  ลา้นบาท 12 

5. แจง้เร่ืองการด าเนินการของสถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/13 

ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต การขอเพ่ิมศกัยภาพ และ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต  14 

มติที่ประชุม :   รบัทราบ และหาก สมพ. ไดร้บัการรบัรองจาก WFME แลว้ ศาสตราจารย ์15 

นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ จะรายงานต่อท่ีประชุมใหท้ราบต่อไป 16 

4.4 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ17 

ไทย 18 

4.4.1 ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา19 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 20 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 1 21 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 2  22 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 3  โครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ (วาระที่ 1.1) 23 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 4  24 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ :  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์26 

อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ ได้น าเสนอ การติดตามการด าเนินงานตาม27 

ขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  28 

- การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด มอบหมายให ้29 

สบพช. ด าเนินการ ซ่ึงมีการประชุมคณะท างานวิชาการการวางแผนก าลงัคนดา้นสุขภาพในระยะ 20 ปี จะ30 

วางแผนพฒันาใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนขึ้ น โดยจะใชโ้มเดลของการผลิตแพทยเ์ป็นตน้แบบ เพ่ือน าไปสู่โมเดล31 

ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยไม่ไดใ้ชส้ัดส่วนในการผลิตอัตราก าลังซ่ึงไม่เหมาะสมจะใชห้ลักฐานเชิง32 

ประจักษ์เป็นแนวคิดในการก าหนดอัตราก าลังคน ส าหรับลักษณะการท างานของคณะท างานดังกล่าว 33 

สบพช. จะมาน าเสนอต่อไป 34 

  35 
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- การจดัการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต จะน าเสนอต่อไปในวาระเร่ือง1 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 2 

- โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นไป3 

ตามวาระท่ี 1.1 4 

- สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่าง5 

มีประสิทธิผลอยูร่ะหวา่งการจดัท าโครงการอบรม ซ่ึงจดัโดยคณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์6 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 7 

4.4.2 การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ8 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 10 

  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์11 

อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ ไดน้ าเสนอ โครงการ การคัดเลือกครูแพทย์12 

แห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือขออนุมติัโครงการและงบประมาณในการจดัท า โดยโครงการดังกล่าวมี13 

วตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินการคดัเลือกบุคคลผูส้มควรไดร้บัการเสนอช่ือเป็น ครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.14 

2561 และจะมีการมอบรางวลัในการประชุมวิชาแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 ในวนัท่ี 19  15 

ธนัวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 16 

มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบโครงการฯ และอนุมติัค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 17 

4.4.3 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 18 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี19 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทย ์ปรชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 20 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์21 

เล่ือนวาระไปในการประชุมครั้งต่อไป 22 

4.4.4  การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 4 23 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  24 

ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์25 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ ไดน้ าเสนอ โครงการการอบรมแพทยศาสตร26 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4 สืบเน่ืองจากมีการจัดอบรม27 

แพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งท่ีผ่านมา ผลการประเมินการจดัอบรมอยู่ในระดบัดี จึงเห็นควรใหม้ีการ28 

จดัอบรมอีก ดังน้ัน คณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 29 

ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะจดัอบรมในระหว่างวนัท่ี 6-10 สิงหาคม 2561 ณ 30 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์จากสถาบันท่ีเป็นสมาชิก 31 

กสพท จ านวนประมาณ 60-65 คน  32 

มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบโครงการฯ และอนุมติัค่าใชจ้่ายในการจดั 33 

  34 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ3 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 4 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ น าเสนอผลการสอบเพ่ือ7 

ประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3 ซ่ึงจัดสอบไปเมื่อวันท่ี 25  8 

มีนาคม 2561 และจะมีการจดัสอบในรอบพิเศษ ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช9 

พยาบาล และไดน้ าเสนอเร่ืองจ านวนรับจัดสอบ MEQ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ส าหรบัผูเ้ขา้สอบซ่ึงส าเร็จ10 

การศึกษาจากต่างประเทศ ซ่ึงการจดัสอบ MEQ ส าหรบัปีการศึกษา 2562 น้ัน  ศรว. จะส่งชุดขอ้สอบกลาง11 

ใหส้ถาบนัท่ีจดัสอบไปด าเนินการจดัสอบเอง ส าหรบัการจดัท าขอ้สอบอาจจะตอ้งมีการหารือกนัอีกครั้งว่า12 

จะด าเนินการอยา่งไร และส าหรบัผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศน้ัน ศรว. อาจจะประกาศเกณฑ์ว่าผูท่ี้13 

จะสมคัรสอบไดน้ั้น จะตอ้งสอบผ่านขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 ก่อน  14 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 15 

5.1.2 การเตรียมการจดัสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ16 

วิชาชีพเวชกรรม ดว้ยระบบ e-testing 17 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์19 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์น าเสนอ แผนด าเนินการ  e-20 

testing รวมทั้งคุณลกัษณะของคอมพิวเตอรล์กูขา่ย คอมพิวเตอรแ์มข่า่ย และคุณลกัษณะของระบบเครือขา่ย 21 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 22 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยนิ์คม มะลิทอง  25 

รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือ26 

ชาวชนบท 27 

เล่ือนวาระไปในการประชุมครั้งต่อไป 28 

5.2 เรือ่งที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  29 

5.2.1 โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาล 30 

เอกสารประกอบ :  31 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 32 

ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา รายงานความคืบหน้าของโครงการ33 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาลโดยไดห้ารือกบัรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ซ่ึงครั้งล่าสุด34 
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โครงการดงักล่าวไดร้บัอนุมติังบด าเนินการ 300,000 บาท/คน/ปี ในปีงบประมาณ 2561-2562  ส าหรบังบ1 

ลงทุนยงัไม่อนุมติั โดยขอใหม้าทบทวนในหมวดของงบลงทุนและจะน าเขา้ประชุมเพ่ือเสนอของบประมาณ2 

อีกครั้ง โดยจะมีการประชุมร่วมกบักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนน าเสนอต่อไป 3 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 4 

5.2.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน5 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 6 

เอกสารประกอบ :  7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 8 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 9 

5.2.3 มาตรการตดิตามการชดใชทุ้นของบณัฑิตแพทย ์10 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 11 

5.2.4 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE 19 12 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์14 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 15 

5.2.5 ASEAN Medical Education Alliance 16 

 เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 17 

5.2.6 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 18 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 19 

5.2.7 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 22 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 23 

5.3 เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 24 

5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 25 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 26 

5.3.2 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 27 

เอกสารประกอบ :  28 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา 29 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 30 

  31 
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 1 

6.1  ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่ง5 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2561 ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 6 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 7 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 8 

 9 

 10 

 11 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ) 12 

 สรุปผลการประชุม 13 

 14 

 15 

 16 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 17 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 18 
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