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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2561 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561) 3 

วนัที่ 20 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 5 

      6 

 7 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

1. พลตรี นิมิตร ์ สโมทาน ประธานท่ีประชุม 9 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 10 

3. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 11 

4. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 12 

5. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ 13 

6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 14 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ 15 

8. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 16 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงศ ์ กรรมการอ านวยการ 17 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 18 

11. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 19 

12. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิง แพทยห์ญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการอ านวยการ 20 

13. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 21 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ 22 

15. รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ ์ กรรมการอ านวยการ 23 

16. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 24 

17. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 25 

18. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ 26 

19. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 27 

20. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 28 

21. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 29 

22. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 30 

23. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 31 

24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 32 

25. พนัเอก รองศาสตราจารย ์สุพิชยั  เจริญวารีกุล กรรมการบริหาร 33 

26. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 34 

27. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 35 

28. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 36 
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29. อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ์ กรรมการบริหาร 1 

30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร 2 

31. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 3 

32. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 4 

33. อาจารย ์นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธุค์รุฑ กรรมการบริหาร 5 

34. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 6 

35. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน์  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 7 

36. อาจารย ์แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั  นภีรงค ์ กรรมการบริหาร 8 

37. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 9 

38. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 10 

39. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 11 

40. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 12 

41. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 13 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 14 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 15 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 16 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 17 

4. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 18 

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 19 

6. อาจารย ์นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 20 

7. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 21 

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 22 

9. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 23 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 24 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2561 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561) 3 

วนัที่ 20 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 5 

      6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 8 

 9 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 10 

1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากร11 

ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561) ครั้งที่ 2/2561 พรอ้มกับประชุมคณะกรรมการก ากับ12 

ทิศทาง “โครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 12 13 

มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุมมูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาต ิ(ศสช.) ก.สาธารณสุข 14 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 15 

1.2 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรื่องการพฒันาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพดา้นการใช้16 

ยาอยา่งสมเหตผุล ประจ  าปี 2561 วนัที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ 17 

เอกสารประกอบ : 18 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 19 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล  แจง้วา่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่าง20 

สมเหตุผล ไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพดา้นการใชย้าอย่าง21 

สมเหตุผล ประจ าปี 2561 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 22 

1. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อเทคนิคการสอนและการพฒันาขอ้สอบการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 23 

2. แลกเปล่ียนประสบการณก์ารเรียนการสอนการใชย้าอย่างสมเหตุผลระหว่างครูผูส้อนสถาบนั24 

ต่างๆ 25 

3. ติดตามความกา้วหน้าการด าเนินการตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง การพฒันาการ26 

ผลิตและก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 27 

การประชุมประกอบดว้ย 28 

การบรรยาย  29 

- สถานการณ์ นโยบายเร่ือง RDU ของประเทศ และความเก่ียวขอ้งของเร่ืองการพฒันาการ30 

เรียนการสอน RDU 31 

- ผลการส ารวจการบูรณาการ RDU ในหลักสูตรการเรียนการสอน และการส ารวจเจตคติ32 

เก่ียวกบัการใชย้าสมเหตุผล 33 

- เทคนิคการสอนเพื่อการใชย้าสมเหตุผล 34 

- การส่ือสารเพ่ือการใชย้าสมเหตุผล 35 
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- เทคนิคการออกขอ้สอบ RDU 1 

การอภิปราย 2 

- การด าเนินการตาม MOU ของสภาวิชาชีพและเครือขา่ยการศึกษา 3 

- Good practice ของการสอนการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 4 

Workshop 5 

- Case-based lecture 6 

- Technology-enhanced learning 7 

- Multimedia assisted learning 8 

- Jigsaw discussion 9 

- Team-based learning 10 

การประชุมกลุ่มยอ่ยตามวิชาชีพ 11 

- การออกขอ้สอบ RDU 12 

- การแลกเปล่ียนการจดัการเรียนการสอน RDU 13 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 189 คน ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูส้อนจากคณะแพทยศาสตร์/ศูนย์14 

แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาล15 

ศาสตร/์วิทยาลยัพยาบาล/วิทยาลยัสาธารณสุขสิรินธร ผูแ้ทนจากสภาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาขอ้สอบ16 

ใบประกอบวิชาชีพของแพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา และสภาการพยาบาล 17 

โดยประมาณรอ้ยละ 80 มาจากคณะพยาบาลศาสตร ์ส่วนจากคณะแพทยศาสตรม์ีเพียง 7 คน  18 

จากการประเมินผลการประชุมฯ พบว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความเขา้ใจแนวคิดการจดัการเรียนการ19 

สอนการใชย้าอย่างสมเหตุผลและการสรา้งขอ้สอบชดัเจนขึ้ น workshop ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมไดว้ิธีการจดัการเรียน20 

การสอนท่ีหลากหลาย ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บัประโยชน์จากการประชุมและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และ21 

เสนอวา่ควรจดัการประชุมในลกัษณะน้ีอีก อยา่งไรก็ตามโมดลูการเรียนรูก้ารใชย้าอย่างสมเหตุผลยงัมีขอ้จ ากดั22 

และยงัไมแ่พร่หลายเท่าท่ีควร 23 

1.3 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างแผนยุทธศาสตรก์ าลังคนดา้นสุขภาพ (พ.ศ. 24 

2560-2569) ครั้งที่ 2/2561  วนัพุธที ่27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไมดา้ กรุงเทพฯ 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์27 

คณะอนุกรรมการพฒันาแผนยุทธศาสตรท์ศวรรษก าลงัคนดา้นสุขภาพ ไดน้ าเสนอ วิสยัทศัน์ 10 28 

ปี “ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยัง่ยืน”  29 

พันธกิจ “ปฏิรูปก าลังคนด้านสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกับการปฏิรูปประเทศภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ี30 

เหมาะสม” ซ่ึงก าหนดเป้าประสงค ์ไว ้4 ประเด็นคือ 31 

1.  ประชาชนเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีไดม้าตรฐาน มีคุณภาพ ไดร้บัการส่งเสริมสนับสนุนความรู ้32 

ไปสู่การสรา้งสุขภาวะ 33 

2.  หน่วยบริการดา้นสุขภาพ มีบุคลากรสุขภาพเพียงพอ มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม มีการบริหาร34 

จดัการบุคลากรท่ีตอบสนองกบัระบบสุขภาพภายใตค้่าใชจ้่ายท่ีเหมาะสม 35 
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3.  ระบบการศึกษา ผลิตบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการระบบสุขภาพ 1 

4.  บุคลากรสุขภาพ มีความสุขในการท างาน ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีปลอดภยั มีสมรรถนะสอดคลอ้ง2 

ต่อความตอ้งการของสงัคม มีการเรียนรูต้ลอดชีวิต 3 

จากน้ันมีการระดมสมอง เพ่ือทบทวน 12 มาตรการส าคญั ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร ์4 แผน คือ 4 

- แผนสรา้งและพฒันากลไกนโยบาย 5 

- แผนปรบัระบบการผลิตและพฒันาก าลงัคน 6 

- แผนปฏิรปูระบบการบริหารจดัการ 7 

- แผนพฒันาและบรูณาการระบบสารสนเทศก าลงัคนดา้นสุขภาพท่ีเป็นเอกภาพ 8 

ผลสรุปจากการระดมสมองจะน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการก าลังคนดา้นสุขภาพแห่งชาติ9 

ต่อไป 10 

1.4 เรื่องจาก UhosNet 11 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอกหญิงอุษา  ตนัติแพทยางกูร (เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ 13 

UHosNet  แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ) 14 

1.4.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่จ  าเป็นต่อ15 

คุณภาพและความปลอดภยัของระบบบริการสุขภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ 16 

และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 3/2561 วันที่ 11 17 

กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุมสานใจ 1/2 อาคารสุขภาพแห่งชาต ิชั้น 6 กระทรวงสาธารณสุข 18 

สืบเน่ืองจากการประชุม 3rd  Global Ministerial Summit on Patient Safety Tokyo 19 

Japan 13 – 14 April 2018  คณะอนุกรรมการพฒันากลไกและระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็นต่อคุณภาพและความ20 

ปลอดภยัของระบบบริการสุขภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ และอภิบาลระบบบริการ21 

สุขภาพ ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดยุทธศาสตรก์ารขบัเคล่ือน 2P Safety 2018-2012 ของประเทศไทย ดงัน้ี 22 

-  พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็นต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบ23 

บริการสุขภาพ 24 

-  สร้างระบบรายงานเรียนรู ้และวัดผลลัพธ์บริการสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพและความ25 

ปลอดภยั 26 

-  เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ 27 

-  สรา้งบุคลากรสาธารณสุขใหม้ีศกัยภาพและความตระหนักในเร่ืองคุณภาพและความ28 

ปลอดภยั 29 

-  สรา้งความร่วมมือกบัเครือข่ายภาคประชาสงัคม ผูป่้วย และองคก์รต่างๆ ในระบบ30 

บริการสุขภาพ 31 

1.4.2 สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาระบบบริหารจดัการการใหบ้ริการผูมี้ปัญหาโรค32 

ทางจักษุฯ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุม NCH1 ชั้น 4 ส  านักงาน33 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ  34 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 35 
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1.4.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหาร1 

จดัการกองทุน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุมเจด โรสการเ์ดน้ ริเวอรไ์ซด ์2 

สวนสามพราน นครปฐม และครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม 201 ชั้น 2 3 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 4 

มีขอ้สรุปคือ  5 

1.  การจดัหายา 6 

โดยมีแนวทางการจดัหายาฯ ในปีงบประมาณ 2562 ของคณะอนุกรรมการจดัท า7 

แผนการจดัหายาฯ ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ คือ 8 

1.1 ใชว้ิธีการจดัหายาฯ แบบปีงบประมาณ 2561 9 

1.2 จดัท าแผนประมาณการความตอ้งการจดัหายาฯ ปีงบประมาณ 2562 10 

1.3 คงรายการยาท่ีตอ้งด าเนินการจดัหาในปี 2562  เหมือนปี 2561 11 

1.4 ควรมีกลไกเพื่อรบัฟังขอ้เสนอแนะจากหน่วยบริการ เพ่ือบริหารจดัการยาอ่ืนๆ ใน12 

ภาพรวม 13 

1.5  ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหายารวมส าหรับ 3 กองทุน เพ่ือ14 

ประโยชน์ในการเขา้ถึงยาท่ีเป็นปัญหา และการควบคุมภาระงบประมาณของประเทศ 15 

2.  กลไกการพิจารณาวคัซีนเขา้สู่ระบบประกนัสุขภาพของไทย 16 

3.  การปรบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการบริการผูป่้วยไตวายเร้ือรงั 17 

4.  การปรบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการบริการผ่าตดัเขา่เส่ือม 18 

5.  การบริหารการดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 19 

6.  การบริหารการรกัษาโรคหลอดเลือดหวัใจโคโรนารีผ่านสายสวน PCI 20 

7.  ผลการด าเนินการงานบริการ One Day Surgery ปี 2560 และปี 2561 21 

8.  ร่างขอ้เสนอปรบัปรุงแนวทางบริหารจดัการวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ 22 

9.  มติคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 7/2561 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 23 

10. ขอ้เสนอสิทธิประโยชน์ตรวจยีนฯ กรณีป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้า 24 

carbamazepine 25 

11.  ผลงานบริการผูป่้วยในปี 2561 และ (ร่าง) ขอ้เสนอ เง่ือนไข การจ่ายเงินค่าบริการ 26 

IP ทัว่ไป ปี 2561 ท่ีกนัไวส้ าหรบับริหารจดัการระดบัประเทศ (100 ลา้นบาท) 27 

1.4.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของ28 

หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 3/2561 วนัองัคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม 401 29 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 30 

ความกา้วหน้าการจัดท าเกณฑ์ตรวจประเมินเพื่อขึ้ นทะเบียน “หน่วยบริการร่วม” 31 

ใหบ้ริการดา้นสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ไดแ้ก่ 32 

1.  สรุปผลการจดัประชุมรบัฟังความคิดเห็น (ร่าง) เกณฑฯ์ หน่วยบริการร่วมใหบ้ริการ 33 

สรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 34 
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2.  ร่างประกาศเกณฑก์ารตรวจประเมินเพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมใหบ้ริการ 1 

และแบบฟอรม์การประเมิน 2 

3.  ร่างกรอบการบริหารจดัการใหบ้ริการดา้นสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 3 

4.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณารายการบริการ/กิจกรรม เพื่อจ่ายแบบ 4 

Free schedule (package / Itemize) 5 

5.  (ร่าง) รายการ PP – CR ปี 2562 6 

1.4.5 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การเสริมสรา้งธรรมาภิบาลระบบยาว่าดว้ยการ7 

ส่งเสริมการขายยาในกลุ่มโรงพยาบาล วนัพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด ์นนทบุรี 8 

สรุปดงัน้ี 9 

1.  อ.ย. จดัประชุมการเสริมสรา้งธรรมาภิบาลระบบยาในกลุ่มโรงพยาบาล 13 มิถุนายน 10 

2561 แบ่งเป็น 11 

1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงระบบ ไดแ้ก่ 12 

1.1.1 ผลกัดนัใหม้ีการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล 13 

(Rational Drug Use หรือ RDU) ในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 14 

1.1.2 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือยา 15 

1.1.3 ใหเ้พ่ิมความเขม้งวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดบัสถานพยาบาล 16 

และระดบัหน่วยงานตน้สงักดัของสถานพยาบาล 17 

1.2 ขอ้เสนอแนะเชิงภารกิจ ไดแ้ก่ 18 

1.2.1 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการบังคับใชก้ฎหมายอย่างจริงจังและ19 

เขม้งวด 20 

1.2.2 การผลกัดันใหม้ีการปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม21 

การขายยา 22 

1.2.3 การปลุกจิตส านึกบุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 23 

ของภาคประชาชน 24 

 ขอ้สรุป :  กลุ่มท่ี 4 โรงพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยั 25 

1. ในระดับนโยบายกระทรวง ระดับกรม มีการด าเนินการและสนับสนุนการ26 

ด าเนินการอยา่งไรบา้ง กรณี สป.สธ. ผูต้รวจราชการ มีการติดตามอยา่งไร 27 

ท่ีประชุมมีความคิดเห็นวา่การด าเนินการระดบันโยบายสงักดัมหาวิทยาลยัมีดงัน้ี 28 

1.1 โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย มีเกณฑ์จริยธรรมส่วนกลาง มีการน า29 

หลกัเกณฑไ์ปประกาศใชต้ามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลยั 30 

1.2  มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองมาตรการป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลสังกัด31 

มหาวิทยาลยัทุกแห่งถือปฏิบติัตามมติคณะรฐัมนตรี คือ ผลกัดนัโครงการใชย้าอย่างสมเหตุผล (Rational Drug 32 

Use หรือ RDU) ซ่ึงมีคณะกรรมการ RDU UHosNet โดยด าเนินการประชุมทุก 2 เดือน เพ่ือติดตามตวัช้ีวดั33 

ของแต่ละมหาวิทยาลยั และพฒันาตวัช้ีวดัอยา่งต่อเน่ือง 34 
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2.  โรงพยาบาลมีการด าเนินการอะไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรค และมีขอ้เสนอเพ่ือการ1 

พฒันาอย่างไร  โรงพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัมีการด าเนินการตามเกณฑจ์ริยธรรมส่งเสริมการขายยาและ2 

มติ ครม. ดงัน้ี 3 

2.1  ประเด็นการจัดซ้ือยากรณีส่วนลดหรือส่วนแถม โรงพยาบาลสังกัด4 

มหาวิทยาลยัมีแนวทางการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล ในการท าสญัญาจดัซ้ือจะไม่มี5 

การระบุส่วนลด/ส่วนแถม ในใบเสนอราคา ซึ่งโรงพยาบาลจะมีการเจรจาใหส้่วนลดหรือส่วนแถมเป็น6 

ราคาสุทธิ (net price) ในเบ้ืองตน้ ถา้ไม่สามารถเจรจาเป็นราคาสุทธิได ้จะด าเนินการจดัท าเป็นการ7 

บริจาคยาใหโ้รงพยาบาล และการบริจาคตอ้งมีหนังสือเป็นลายลกัษณอ์กัษร 8 

2.2 ประเด็นการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาเพ่ือจัดการประชุมทางวิชาการ 9 

โดยโรงพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัมีแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 10 

2.3  ประเด็นการรบัทุนสนับสนุนจากบริษัทยา 11 

2.4  ประเด็นระบบการตรวจสอบ 12 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา 13 

-  เสนอใหผู้จ้ดัการประชุมและผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมกนัผลกัดนัใหม้ีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน 14 

1.4.6 สรุปการตรวจเยี่ยมเพื่อการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยบริการและ15 

เครือข่ายหน่วยบริการ ในพ้ืนที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น” ในวนัที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาล16 

รอ้ยเอ็ด และโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 18 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 19 

ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการชั้น 2 คณะ20 

แพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  และรบัทราบผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 21 

ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 8 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาล22 

สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 23 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์25 

ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุม ดงัน้ี 26 

1.  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 27 

2/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 2 มีนาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์28 

2.  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 29 

2/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 20 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช30 

พยาบาล  31 

 มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง32 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวนัศุกร์ท่ี 2 มีนาคม 2561 และรับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ33 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 20 เมษายน 2561 34 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1  แนวทางการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2562 2 

เอกสารประกอบ :    2 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์4 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ว่า เน่ืองจากแนวทางการคดัเลือก5 

บุคคลเขา้รบัการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2561 มีปัญหาค่อนขา้งมาก เหตุหน่ึงเพราะ6 

ระบบการรบัสมคัรล่าชา้ ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2562  ทปอ. จึงเห็นควรมีการปรบัระยะเวลาในการคดัเลือกให้7 

เหมาะสม ใหเ้หลือ 4 เดือน คือเร่ิมตั้งแต่กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม  โดยก าหนดการทดสอบเป็น 5 รอบ ดงัน้ี 8 

รอบท่ี 1  ไม่ใชค้ะแนนสอบ แต่ใหใ้ชเ้ฉพาะ Portfolio และความสามารถพิเศษ โดยใชห้ลกัเกณฑ์9 

ของแต่ละคณะของมหาวิทยาลยัน้ันๆ  โดยใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ - 15 มีนาคม 10 

ทั้งน้ีผูท่ี้ใชสิ้ทธ์ิและผ่านเกณฑใ์นรอบน้ีไมส่ามารถสอบต่อในรอบอ่ืนๆ ได ้11 

รอบท่ี 2  เป็นรอบโควตา หรือโครงการพิเศษ ใชเ้กณฑค์ะแนนท่ีสอบจากส่วนกลาง เช่น การสอบ 12 

O-NET/GAT/PAT และ 9 วิชาสามญั โดยใชห้ลกัเกณฑข์องแต่ละคณะของมหาวิทยาลยัน้ันๆ ใชร้ะยะเวลา13 

ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 6-25 เมษายน  ทั้งน้ีผูท่ี้ใชสิ้ทธ์ิและผ่านเกณฑใ์นรอบน้ี จะตอ้ง Clearing ยืนยนัสิทธ์14 

และจะถูกตดัสิทธ์ิไมใ่หส้อบในรอบอ่ืน 15 

รอบท่ี 3  เป็นรอบรบัตรงร่วมกนัทัว่ประเทศ โดยจะมีการคดัเลือกแบบ 4 ล าดบัตามสาขาวิชา จะ16 

ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 27 เมษายน – 17 พฤษภาคม  โดยการสอบของ กสพท จะอยู่ในรอบน้ี ซ่ึงปัญหา17 

ขอ้ขดัขอ้งในปีท่ีผ่านมาคือ มีการกนัสิทธ์ิของผูอ่ื้น  วิธีแกไ้ขคือ ใหผู้เ้ขา้สอบเลือกคณะท่ีตอ้งการแบบมีอนัดับ 18 

คือเลือกได ้4 อันดับเหมือนเดิม โดยผู ้สอบคณะแพทยศาสตร์จะตอ้งเลือกใน กสพท 4 อันดับ เท่าน้ัน ซ่ึง19 

ประเด็นน้ียงัไมไ่ดข้อ้สรุปจะตอ้งน าไปท าประชาพิจารณเ์พ่ือหาขอ้สรุปต่อไป 20 

รอบท่ี 4 ADMISSION  เร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 21 

รอบท่ี 5 เป็นรอบรบัตรง ใหเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่ 2 มิถุนายน เป็นตน้ไป    22 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ขอหารือในท่ีประชุม 2 ประเด็น ดงัน้ี  23 

ประเด็นท่ี 1  มีหลกัสูตรใดบา้งท่ีตอ้งการจะเขา้ร่วมกบั กสพท  ทั้งน้ี หากมีความตอ้งการจะเขา้24 

ร่วมฯ ใหแ้สดงความจ านงท่ี กสพท ภายในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 25 

ประเด็นท่ี 2  ความเปล่ียนแปลงในการสอบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี     26 

1. แต่ละสาขาวิชาใน กสพท จะนับเป็น 1 อนัดบั เช่นเดียวกบัสาขาวิชาในสถาบนัอ่ืน 27 

2. ตามท่ี กสพท ถูกก าหนดใหอ้ยูใ่นรอบท่ี 3 น้ัน เห็นดว้ยหรือไม ่   28 

3. ความแตกต่างการสอบในรอบท่ี 3 และรอบท่ี 4  มีผลกระทบอยา่งไรหรือไม ่  29 

ผูแ้ทนจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมฯ พิจารณาด าเนินการ 2 ประเด็น ดงัน้ี 30 

1.  เพ่ิมอนัดบัการเลือกจาก 4 อนัดบั เป็น 6 อนัดบั   31 

2.  ใหร้วมขัน้ตอนการสอบในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3  เป็นรอบเดียวกนั    32 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ว่า ตามท่ีผู ้แทนจุฬาลงกรณ์33 

มหาวิทยาลยั เสนอน้ัน เห็นควรน าไปเสนอท่ีประชุมเพ่ือท าประชาพิจารณต่์อไป  34 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  1 

แจง้วา่ เห็นควรใหม้ีการเตรียมโควตาส ารองไวใ้นรอบท่ี 2 ดว้ย เน่ืองจากอาจมีการสละสิทธ์ิในรอบน้ี  2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และขอใหน้ าประเด็นดงักล่าวไปพิจารณาท าประชาพิจารณต่์อไป 3 

3.2  การปรบัระดบัหตัถการของแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ 4 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 6 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่ งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจ้งว่า แพทยสภาให้แ ต่งตั้ ง7 

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ือง การเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ โดยใหม้ีการก าหนดทักษะหัตถการท่ีจ าเป็น8 

ส าหรบัระดับบณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ  ว่าควรจะมีหตัถการใดบา้ง ท่ีเช่ือมัน่ไดว้่าบณัฑิตแพทย์9 

และแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ จะสามารถท าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีผูก้ ากบัดูแล  ซ่ึง กสพท ยินดีท่ีจะด าเนินการ10 

ให ้โดยใหแ้พทยสภามอบหมายมาเป็นทางการน้ัน ปัจจุบันแพทยสภาไดม้อบหมายมาแลว้ จึงขอให ้กสพท 11 

อนุมติัแต่งตั้งคณะท างาน โดยเห็นควรใหเ้พ่ิมเติมผูแ้ทนจาก 6 ภาควิชา ท่ีเกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ สูติศาสตร์และนรี12 

เวชวิทยา  ศัลยศาสตร์  อายุรศาสตร์  กุมารเวชศาสตร์  ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มาร่วมเป็น13 

คณะท างานดว้ย รวมทั้งขอเสนอใหแ้ต่งตั้ง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ ์เขา้ร่วมเป็น14 

คณะกรรมการฯ ดว้ย  ทั้งน้ีขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา ดงัน้ี 15 

1. ขอใหร้บัรองรายช่ือผูร้่วมเป็นคณะท างานตามเอกสารท่ีแนบ 16 

2.  ขอใหพิ้จารณาโครงการฯ ท่ีเสนอมาตามเอกสารประกอบการประชุม คือ โครงการทบทวน17 

ทักษะหัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย ์และแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ รวมทั้งก าหนดทักษะหัตถการท่ีเป็น EPAs18 

ส าหรบัทั้ง 2 ระดบัไปพรอ้มๆ กนั โดยใชง้บประมาณด าเนินการเป็นเงิน 536,000 บาท 19 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และใหก้ารรบัรองรายช่ือผูร้่วมเป็นคณะท างาน และโครงการฯ ตามท่ีเสนอ 20 

3.3    แผนยุทธศาสตรก์ารวิจยัแพทยศาสตรศึกษา (MedResNet)     21 

 ขอถอนวาระ  22 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 23 

4.1 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 24 

ขอถอนวาระ 25 

4.2 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรทันต26 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบ์ณัฑิต ระบบรบัตรง 27 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์30 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า ตามท่ี กสพท ได้31 

รบัผิดชอบในการสอบรบัตรงร่วมกนัในรอบท่ี 3 ท่ีผ่านมาน้ัน สรุปผลนักเรียนท่ีผ่านการคดัเลือก ของ กสพท 32 

ซ่ึงไดแ้จง้ ทปอ. ทราบแลว้ จ านวน 2,496 คน 33 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  34 
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4.3 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน 4 

1.1  วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ขอรบัการประเมินหลกัสตูรปรบัปรุง 2558 และเพ่ิม5 

ศกัยภาพ ก าหนดวนัตรวจประเมินในระหวา่งวนัท่ี 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 6 

1.2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอรับการตรวจประเมินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ7 

(หลกัสตูรเดิม) ก าหนดวนัตรวจประเมินในระหวา่งวนัท่ี 10-11 กนัยายน 2561 8 

1.3  วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต ขอเล่ือนการตรวจประเมินปรบัปรุงหลกัสูตร9 

ออกไปก่อน เพ่ือยื่นขอเพ่ิมศกัยภาพ และขอเพ่ิมโรงพยาบาลหลกัในครั้งเดียวกนั 10 

1.4 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร11 

ปรบัปรุง 2562 12 

2. การส่งรายงานประจ าปี 13 

รายนามสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปีแลว้ (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 14 

1. คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 15 

รายนามสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปีแลว้ (ครั้งท่ี 3 ปี 2561) 16 

1. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 17 

รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 18 

1. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561) 19 

2. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วนัท่ี (16 พฤศจิกายน 2561) 20 

รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (ครั้งท่ี 3 ปี 2561) 21 

1. คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล (วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561) 22 

2. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561) 23 

3. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561) 24 

4. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561) 25 

5. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น วนัท่ี (21 ตุลาคม 2561) 26 

รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 27 

1. คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (วนัท่ี 15  28 

สิงหาคม 2561) 29 

2. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์(วนัท่ี 21 สิงหาคม 2561) 30 

ขอใหส้ถาบนัท่ีจะส่งรายงานประจ าปีใชแ้บบฟอรม์ Template for Annual Progress Report 31 

(ส าหรบัสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหน้าประจ าปี) หรือแบบฟอร์ม. Template for Corrective Action 32 

Report (ส าหรับสถาบัน ท่ีตอ้งส่งรายงานการปรับปรุงแกไ้ข) ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซต ์33 

www.imeac.org  โปรดศึกษาคู่มือการเขียนรายงาน และวิธีการส่งไดจ้ากเอกสาร Template 34 

 35 

http://www.imeac.org/
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3. หลกัสตูรและสถาบนัท่ีผ่านการตรวจประเมิน  1 

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ตามมติ2 

คณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งท่ี 2/2561 วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561) 3 

4. หลกัสตูรและสถาบนัท่ีอยู ่ในระหวา่งกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 4 

-  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร5 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ6 

กรรมการบริหาร 7 

-  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในระหว่างการ8 

พิจารณาตามขัน้ตอนการสรุปผลการตรวจประเมินเบ้ืองตน้ 9 

5. การประชุมประชาพิจารณเ์กณฑโ์รงเรียนแพทยใ์หม่ 10 

สมพ. จะมีการจดัประชุมประชาพิจารณเ์กณฑก์ารตรวจประเมินโรงเรียนแพทยใ์หม่ ในวนัท่ี 6  11 

สิงหาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หอ้ง 312/1 ชั้น 3 ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์12 

มหาวิทยาลยั 13 

6. สมพ. รบัการตรวจประเมิน เพ่ือรบัการรบัรองจาก WFME  ยงัไมม่ีความคืบหนา้จาก WFME 14 

7. ส าหรับสถาบันท่ีจะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตร15 

แพทยศาสตรบัณฑิต การขอเพ่ิมศักยภาพ การขอเพ่ิมสถาบันร่วมผลิต จากน้ีไปต้องใชเ้กณฑ์ TMC. 16 

WFME.BME. (2017)  สามารถดาวน์โหลดเกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR 17 

Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org  18 

โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทย ์ด าเนินการดงัน้ี  19 

7.1  ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมินถึงแพทยสภา  20 

7.2  ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงดังกล่าว พรอ้มทั้งใบสมัครขอรับการตรวจ และเล่ม21 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จ านวน 1 เล่ม หลกัสูตร 1 เล่ม และ Flash 22 

drive (ประกอบดว้ย PDF ไฟลข์อง SAR และไฟลเ์อกสารหลกัฐาน) จ านวน 1 ชุด ถึงผูอ้  านวยการ สมพ.  23 

ตามที่อยู ่24 

  สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ 25 

ฝ่ายวิชาการชั้น 4  ตกึอานนัทมหิดล  26 

คณะแพทยศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  27 

กรุงเทพ 10330  28 

7.3  ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์TMC. WFME.BME. Standards 2017  โดยใช ้Template 29 

ของ สมพ. ใชต้วัอกัษร font TH Sarabun New ขนาด 14  30 

7.4  การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน Flash Drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี  31 

-  เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปู PDF file  โดยระบุหนา้ และไฮไลทส์่วนท่ีอา้งอิง  32 

-  ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2  เป็นตน้  33 

-  เก็บเป็น Folder-subfolder ตามองคก์ระกอบ-องคป์ระกอบยอ่ย  34 

-  ท า hyperlink อยา่งเล่ม SAR  35 

http://www.imeac.org/
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7.5  ช าระค่าธรรมเนียมการขอรบัการประเมิน เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท1 

ถว้น) หลงัจากช าระแลว้ เงินจ านวนน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน  และจะไม่คืนแมว้่า2 

ภายหลังพบว่าสถาบันไมพ่รอ้ม และไมเ่กิดการตรวจขึ้ นจริง  3 

ห า ก มี ข ้อ ส ง สั ย  ห รื อ ต้ อ ง ก า ร ติ ด ต่ อ เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้ท า ง  Email : 4 

contact@imeac.org หรือ ติดต่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ได้ท่ี 5 

pongsak@imeac.org 6 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 7 

4.4 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 8 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ           :   อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์10 

4.4.1  ตดิตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิ11 

ครั้งที่ 9 12 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 1   การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ใหเ้กิดประสิทธิภาพ13 

สงูสุด 14 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 2  การจดัการศึกษาระดบัปริญญา แพทยศาสตรบณัฑิต 15 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 3  โครงการเพ่ิมพูนทักษะ พึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษา16 

แพทยศาสตร ์17 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 4  สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารย ์สามารถปฏิบติัภารกิจด้าน18 

การศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล โดยมีการจัดท าโครงการอบรมเรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย ์19 

ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ดา้นความเป็นครู ซ่ึงจดัโดยคณะแพทยศาสตร ์20 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และคณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง21 

ประเทศไทย ประมาณเดือนกรกฎาคม 2561 คร่ึงวนั 22 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และรบัรองรายละเอียดตามท่ีประชุมเสนอ 23 

4.4.2  การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ24 

เอกสารประกอบ : 25 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. ปรชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 26 

การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ อยู่ระหว่างการตอบรบัรายช่ือผูส้มควรไดร้บัการเสนอช่ือ27 

เป็นครูแพทยแ์ห่งชาติปี 2561  โดยก าหนดใหส้่งรายชื่อภายใน 31 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงคณะกรรมการ28 

จะมีการพิจารณาในช่วง สิงหาคม - กนัยายน 2561 และจะน าเสนอรายช่ือแก่คณะกรรมการอ านวยการ 29 

กสพท เพ่ือน ามาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในท่ีประชุมท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ในวนัศุกรท่ี์ 30 

19 ตุลาคม 2561 31 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 32 

 33 

 34 
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4.4.3 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 1 

เอกสารประกอบ :  2 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทย ์ปรชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 3 

อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์4 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 5 

4.5 จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั  6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 8 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 9 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ แจง้ท่ีประชุมใหพิ้จารณาทบทวนขั้นตอนการ10 

พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน ประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั ดงัน้ี 11 

1.  ส่งขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยในคนประเภทงานวิจ ัยดา้นแพทยศาสตร12 

ศึกษาในลักษณะสหสถาบัน ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของแต่ละสถาบนัภายใน กสพท ได้13 

พิจารณาเห็นชอบร่วมกนั 14 

2.  คณบดีหรือผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของแต่ละ15 

สถาบนัภายใน กสพท ลงนามร่วมกันใน “บันทึกความเขา้ใจ” (Memorandum of understanding) ท่ีจะ16 

ยอมรับแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัเพ่ือรบัรองโครงการวิจยัในคน ประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา ใน17 

ลกัษณะพหุสถาบนั 18 

3.  ส าหรบัโครงการวิจยัท่ีสนับสนุนโดยเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาตร์แห่งประเทศไทย 19 

(MedResNet) ใหห้วัหน้าโครงการวิจยัส่งขอ้เสนอโครงร่างการวิจยัให้ MedResNet ตรวจพิจารณาคุณภาพ20 

โครงร่างงานวิจยัก่อน  ส่วนโครงการวิจัยอ่ืนๆ ขอใหอ้าจารยท่ี์รบัผิดชอบดา้นแพทยศาสตรศึกษาของแต่ละ21 

สถาบนัช่วยพิจารณา 22 

4.  ให้หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งขอ้เสนอโครงร่างวิจัยท่ีผ่านการตรวจพิจารณาแล้ว โดยใช้23 

แบบฟอร์มของ IRB ตน้สงักัด รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ (ถา้มี) ถึงประธานคณะกรรมการ 24 

จริยธรรมการวิจยัในคนของสถาบนัตน้สงักดั เพ่ือติดต่อประธาน IRB เก่ียวขอ้ง (มีบุคลากรของสถาบนัน้ันเขา้25 

ร่วมในการวิจยั หรือมีการด าเนินการวิจยัในสถาบนัน้ัน) ในการรบัทราบขอ้เสนอโครงร่างวิจยัและตกลงเลือก 26 

Lead IRB ในการพิจารณา โดยพิจารณาใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบนัของหวัหน้าโครงการ เป็น 27 

Lead IRB (ถา้ผ่าน SIDCER accreditation แลว้?) 28 

5.  Lead IRB พิจารณาตัดสินโครงการวิจยั (แบบ exemption, expedited หรือ full board 29 

Review ตามความเหมาะสม) แลว้ส่งผลการพิจารณาให ้IRB ท่ีเก่ียวขอ้งทุกแห่ง ร่วมพิจารณาแบบ expedited 30 

Review (ในเวลาประมาณ 10 ท าการ) ก่อนรวบรวมส่งผลการพิจารณาขัน้ตน้ใหห้วัหนา้โครงการวิจยัรบัทราบ  31 

ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ระหว่าง Lead IRB และ IRB ท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณา ให ้ Lead IRB 32 

ด าเนินการประสานเพ่ือการปรึกษาตามความเหมาะสม จนไดข้อ้สรุปแลว้จึงส่งผลการพิจารณาใหห้ัวหน้า33 

โครงการวิจยัรบัทราบ 34 
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6.  หลงัจาก Lead IRB พิจารณารบัรองโครงร่างวิจยัแลว้ ใหอ้อกหนังสือรบัรองพรอ้มประทบัตรา1 

ระบุ “งานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั กสพท” และแจง้แก่ IRB ท่ีเก่ียวขอ้งทุกแห่งร่วม2 

รบัทราบ 3 

7.  ผูว้ิจยัในแต่ละสถาบนัเร่ิมด าเนินการวิจยัหลงัไดร้บัการอนุมติั และไดร้บัหนังสือรบัรองแลว้ 4 

8.  หวัหน้าโครงการวิจยัรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือการเบ่ียงเบนจากโครงการวิจยัต่อ 5 

Local IRB และส่งผลการพิจารณาให ้Lead IRB และ IRB ท่ีเก่ียวขอ้งรบัทราบ 6 

9.  หวัหน้าโครงการวิจยัรายงานความกา้วหน้าในการด าเนินการวิจยัในกรณีท่ีส้ินสุดแลว้ หรือมี7 

การขอต่ออายุโครงการวิจยั ตามก าหนดของสถาบนัท่ีเป็น Lead IRB และส่งผลการพิจารณาให ้IRB ท่ี8 

เก่ียวขอ้งรบัทราบ 9 

โดยขอให ้คณะกรรมการฯ พิจารณา และหากมีขอ้สงัเกตขอใหแ้จง้กลบัมาภายใน 1 สปัดาห ์เพ่ือ10 

ด าเนินการต่อไป 11 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 13 

5.1 เพ่ือทราบ 14 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ15 

เวชกรรม ปีการศึกษา 2561 16 

 เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์18 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์น าสนอ 19 

1. ขอ้มูลสรุปจ านวนผูส้อบผ่านเพ่ือรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ20 

เวชกรรม 3 ขัน้ตอน ประจ าปีการศึกษา 2560  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 จ านวน 2,516 คน 21 

2. ปฏิทินปฏิบติังาน ศรว. ประจ าปี 2561-2562  และ 22 

3. สรุปประเด็นการด าเนินการจดัสอบจากการสมัมนา ศรว. วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 23 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 25 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 26 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ : ผอก. สบพช. 28 

อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์(แทน) 29 

อาจารย ์นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์  (แทน ผู ้อ านวยการส านักบริหารโครงการผลิต30 

แพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) ไดน้ าเสนอ  31 

1. ขอ้มูลการคาดการณ์ความตอ้งการแพทยใ์นอนาคตโดยใชว้ิธีพลวตัระบบ (System 32 

dynamic modeling) โดยคณะอนุกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปก าลงัคนและภารกิจดา้นบริการ33 

สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข พรอ้มขอ้เสนอ 3 ประเด็นคือ  34 
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ขอ้เสนอ 1   กรณีไม่มีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการดา้นนโยบายดา้นสาธารณสุข 1 

จากส่ิงท่ีเป็นอยู่  ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยจะมีความขาดแคลนก าลงัคนดา้นสาธารณสุขลดลงในทุกสาขา2 

วิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาแพทยแ์ละพยาบาล  ยกเวน้นักวิชาการสาธารณสุข ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะคง3 

การผลิตก าลงัคน ไดแ้ก่ แพทย ์และสาขาวิชาชีพอ่ืน ในอตัราการผลิตปัจจุบนั ยกเวน้วิชาชีพสาธารณสุขท่ีควร4 

ลดจ านวนการผลิตลง 5 

ขอ้เสนอ 2  การลดจ านวนการผลิตแพทยจ์ากอตัราปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง ไดท้ดลอง6 

ลดการผลิตแพทยจ์ากอตัราปัจจุบนั 3,000 คนต่อปี เหลือเพียง 1,000 คนต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 7 

พบวา่อตัราท่ีลดลงน้ีจะท าใหผ้ลิตแพทยไ์ดเ้พียงส าหรบัชดเชยการสูญเสียแพทยจ์ากระบบบริการเท่าน้ัน แต่ไม่8 

สามารถท าใหม้ีแพทยท่ี์เพียงพอตามความตอ้งการของระบบบริการในภาพรวมของประเทศ 9 

ขอ้เสนอ 3  การเพ่ิมก าลังการผลิตแพทยจ์ากอัตราปัจจุบัน 3,000 คนต่อปี ยังไม่มี10 

ความจ าเป็น เน่ืองจากมีแนวทางอ่ืนๆ ในการพฒันารูปแบบระบบบริการท่ีใหผ้ลลพัธต่์อภาพรวมระบบสุขภาพ11 

ไดคุ้ม้ค่าและดีกว่าการพิจารณาเพ่ิมจ านวนแพทยเ์พียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นจดัการปัญหาเร่ืองการกระจาย12 

ของแพทย์ระหว่างพ้ืนท่ีเมืองกับชนบท เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าของประชากรอย่างยัง่ยืน ในการน้ีควรคง13 

โครงการจา้งแพทยจ์บการศึกษาใหมข่องกระทรวงสาธารณสุข ในอตัราคงเดิมเช่นกนั คือ 2,100 คนต่อปี 14 

2. การจดัสรรแพทยผ์ูท้ าสญัญา ปี 2561 และการด าเนินการเร่ืองแพทยล์าออกระหว่าง15 

การชดใชทุ้น 16 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

5.1.3 สรุปโครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE 19 19 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ น าเสนอรายงานการประเมินผลการ22 

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบ้ริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 30 23 

พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561 มีผูผ่้านการอบรมรวมทั้งส้ิน 44 คน คิดเป็น 97.3% รายละเอียดปรากฏตาม24 

เอกสารประกอบการประชุม 25 

สืบเน่ืองจากการท่ี กสพท ไดจ้ัดการฝึกอบรมหลกัสูตรการพัฒนาผูบ้ริหารสถาบันผลิต26 

แพทยแ์ห่งประเทศไทย มาแลว้ถึง 19 รุ่น คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จึงขอความเห็นชอบ 27 

เพ่ือน าเสนอโครงการจดัท า หลกัสูตรการอบรมผูบ้ริหาร Human Resource for Health of WHO ในนามของ 28 

กสพท  29 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบและเห็นชอบ 30 

  31 
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5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  1 

5.2.1 โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาล 2 

เอกสารประกอบ : 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา น าเสนอขอ้มูลเพ่ือพิจารณาประกอบ6 

วาระท่ี 5.1.2 ว่า สมควรทบทวนในประเด็นของความตอ้งการแพทยว์่า จะตอ้งพิจารณาจากกลุ่มผูร้บับริการ 7 

และ health care burden ท่ีเพ่ิมขึ้ นดว้ยหรือไม่  ดงัน้ัน สดัส่วนแพทยต่์อประชากรท่ีก าหนดไวเ้ดิมคือ 1:1,500 8 

อาจไม่เหมาะสม สมควรพิจารณาทบทวน เช่น อาจก าหนดเป็น 1:1,000 ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ัน จ าเป็นตอ้งมีการ9 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมต่อไปอีกจนถึงปี 2570 10 

และสืบเน่ืองจากท่ี กสพท เสนอความเห็นเร่ืองการก าหนดค่าปรับในการชดใชทุ้นของ11 

นักศึกษาแพทย์ไปแลว้น้ัน กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถก าหนดค่าปรบัได ้จึงขอให ้กสพท พิจารณา12 

ก าหนดใหช้ดัเจน โดยขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติมใน 2 ประเด็น ดงัน้ี 13 

1.  จ านวนเงินค่าปรบัชดใชทุ้นของนักศึกษาแพทยปั์จจุบนัยงัไม่เหมาะสม สมควรมีการ14 

ปรบัเปล่ียนหรือไม ่ 15 

2.  การคิดเงินค่าปรับฯ ควรจะปรับเปล่ียนการคิดค านวณจากงบประมาณท่ีรัฐบาล16 

สนับสนุน ซ่ึงเป็นค่าใชจ้่ายจริงตามท่ีไดม้ีการก าหนดจาก 4,475,604 บาท เป็น 2,000,000 บาท หรือไม ่17 

ผูแ้ทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเห็นว่า ควรปรับเปล่ียนเงินค่าปรับฯ โดยให้18 

พิจารณาหกัลดจากงบประมาณท่ีรฐับาลใหก้ารสนับสนุนจาก 4,475,604 บาท เป็น 2,000,000 บาท 19 

ผูแ้ทนจากกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นว่า ควรจะน าเร่ืองน้ีเขา้เป็นวาระในท่ีประชุม20 

แพทยสภา ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561  ซ่ึงจะมีนักกฎหมายร่วมประชุมพิจารณาแกไ้ขสญัญาการชดใชทุ้นของ21 

นักศึกษาแพทย ์เพ่ือน าเสนอให ้ครม. ทราบและด าเนินการต่อไป     22 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ มีความเห็นว่า เน่ืองจากคณะ23 

แพทยศาสตร์ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมากกว่าคณะอ่ืน โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นจ านวน 24 

300,000 บาท/คน/ปี รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท/คน/6 ปี  ซึ่ งคณะอื่นๆ ได้รับงบประมาณ25 

สนับสนุนน้อยกว่าคณะแพทยศาสตร ์ ทั้งน้ี ครม. ไดม้ีการพิจารณาในเร่ืองน้ีบา้งแลว้ แต่ยงัมิไดข้อ้สรุปท่ี26 

ชดัเจน    27 

พลตรีนิมิตร ์ สะโมทาน ผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ มีความเห็น28 

วา่ เห็นควรรอผลสรุปการประชุมจากแพทยสภาก่อน 29 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ เห็นชอบใหเ้สนอคิดค่าปรบัเป็น 2,000,000 บาท 30 

  31 
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5.2.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ1 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 2 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ท่ีประชุมว่า ไดน้ าส่ง มคอ.1 5 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2561 ไปยงั สกอ. แลว้ โดยมีรายละเอียดตาม6 

เอกสารท่ีแนบ 7 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 8 

5.2.3 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 9 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร 11 

พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร  คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์12 

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง น าเสนอความกา้วหน้า The 19th Thai Medical Education Conference Celebrating 13 

20th Anniversary of Mae Fah Luang University หวัขอ้ Leadership towards Medical Education 14 

Excellence, December 19-21, 2018 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand พรอ้มตารางการ15 

ประชุมและอตัราค่าลงทะเบียน  16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

5.2.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 20 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  22 

ฉายากุล)  แจง้ท่ีประชุมว่า ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) และส านักงานบริหาร23 

โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ไดร้่วมกบัสถาบนัรบัรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องคก์าร24 

มหาชน) (สรพ.) ขบัเคล่ือนเพ่ือน าหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วยฉบบัสหวิชาชีพ ขององคก์ารอนามยัโลก 25 

(WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition) น้ัน 26 

ในการน้ี เพ่ือใหก้ารน าหลกัสูตรไปใชไ้ดเ้กิดผลสมัฤทธ์ิอย่างแทจ้ริง สามารถบูรณาการ27 

เขา้กับหลักสูตรของแต่ละสถาบนัอย่างเป็นรูปประธรรม ทั้งสามหน่วยงานไดร้่วมจดัการอบรม “Patient 28 

Safety Training for the Trainer” ขึ้ นแลว้ 2 รุ่น และเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า ทุกสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนใน29 

ระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถด าเนินการ ในเร่ืองดงักล่าวไดอ้ย่างพรอ้มเพียงกนั จึงเห็นสมควรใหจ้ดัการ30 

อบรมรุ่นพิเศษ “Intensive Course of patient Safety Trainer – MD Program” ขึ้ นในวนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 31 

2561 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ขา้ใจแนวคิดโดยรวมของหลกัสูตร  ส าหรบัผูส้อนหรือสนใจในการสอนเร่ือง32 

ความปลอดภยัของผูป่้วย 33 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 34 

  35 
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5.3 เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 1 

5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 2 

เอกสารประกอบ : 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ 5 

5.3.2 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

เอกสารประกอบ : 7 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 8 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ 9 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 10 

6.1  ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป 11 

วนัที่ 19 ตลุาคม 2561  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 12 

6.2 ศสช. ประชาสัมพันธก์ารเขา้ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาส าหรับ13 

บุคลากรดา้นสุขภาพ ครั้งที่ 5  ภายใตห้ัวขอ้หลัก “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ (Synergizing 14 

partners: the key for health systems reform”) วนัที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทารา 15 

แกรนด ์แอท เซ็นทรลัเวิลด ์กรุงเทพฯ 16 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 18 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้วา่ สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ19 

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2557  มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา 20 

ส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2557-2561) และใหม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือน21 

แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว โดยมีองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานของรฐัสถาบนัวิชาการ  สภาวิชาชีพ22 

สุขภาพ และกลุ่มสถาบนัหรือสมาคมของสถาบนัการผลิตบุคลากรดา้นสุขภาพเป็นคณะกรรมการ “ก าหนดให้23 

มีการจดัประชุมวิชาการระดบัชาติการพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพครั้งท่ี 5 ภายใตห้วัขอ้หลกั24 

ผนึกพลงัภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ (Synergizing partners: the key for health systems reform)” ระหว่าง25 

วนัท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรลัเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดยมีวตัถุประสงค์26 

เพ่ือสรา้งความตระหนักรู ้ขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพเพ่ือการเขา้ถึงบริการสุขภาพ27 

อย่างเท่าเทียมกนั และสุขภาวะของประชาชนถว้นหน้า ตลอดจนเป็นเวทีส าหรบัการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือ28 

ขบัเคล่ือนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือตอบสนอง29 

ต่อนโยบายประชารฐั  รูปแบบการประชุมเป็นการอภิปรายขอ้คิดเห็น จากผูท้รงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ  30 

การน าเสนอผลงานวิจยัและนวตักรรมดา้นสุขภาพ จึงประชาสมัพนัธก์ารเขา้ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติครั้ง31 

ท่ี 5 ขอเชิญผูส้นใจลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมฯ ทางเว็บไซต ์www.healthprofessionals21thailand.org  โดย32 

ขา้ราชการพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนไดจ้ากตน้สังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 33 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท ์02 589 2355 และ 097 117 5041 34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 

http://www.healthprofessionals21thailand.org/
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 6.3  Thai Charite’ Medical Education Conference 2018” “Disruptive Medical Education in 1 

the New Era” 2 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 3 

  ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงกนัยิกา ช านิประศาสน์   4 

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสมัพันธ์การประชุม Thai Charite’ 5 

Medical Education Conference 2018 “Disruptive Medical Education in the New Era” ระหว่างวนัท่ี 29-30 6 

ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมกระบ่ีรีสอร์ท หาดอ่าวนาง อ. เมือง จ. กระบ่ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร7 

ประกอบการประชุม 8 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 ( พนัเอก รองศาสตราจารย ์สุพิชยั  เจริญวารีกุล ) 15 

                     สรุปผลการประชุม 16 

 17 

 18 

 ( รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์) 19 

              ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 20 
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