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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 2/2561  วนัศุกรท์ี่ 2 มีนาคม 2561  เวลา 09.30-14.30 น. 2 

ณ หอ้งประชุม A501 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์3 
       4 

 5 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 6 
1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ ประธานท่ีประชุม 7 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 8 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 9 
4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 10 
5. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 11 
6. แพทยห์ญิงพชัรีภรณ ์ ตนัมิ่ง 12 

(แทน รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร) 13 
7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 14 
8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 15 
9. พนัเอก รองศาสตราจารยสุ์พิชยั  เจริญวารีกุล กรรมการบริหาร 16 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 17 
11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 18 
12. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 19 
13. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 20 
14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 21 
15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 22 
16. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 23 
17. แพทยห์ญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี 24 
 (แทน นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธุค์รุฑ กรรมการบริหาร) 25 
18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 26 
19. แพทยห์ญิงสรสัวดี  เถลิงศก 27 
 (แทน แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั  นภีรงค ์ กรรมการบริหาร) 28 
20. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 29 
21. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการบริหาร/กรรมการอ านวยการ 30 
22. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 31 
23. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 32 
24. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 33 
25. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 34 
  35 
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รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 
1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 2 
2. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 3 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน์  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 4 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 5 
5. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 
6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 7 
7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 8 
 9 
รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 10 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 11 

  คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 12 
2. แพทยห์ญิงลกัษมี  ฮะอุรา   ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  13 

  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 14 
 (แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 15 
  โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 16 
  17 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 2/2561  วนัศุกรท์ี่ 2 มีนาคม 2561  เวลา 09.30-14.30 น. 2 

ณ หอ้งประชุม A501 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์3 
       4 

 5 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 6 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักด์ิ  พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 7 
สงขลานครินทร์ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์8 
แห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 9 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 10 

1.0 การแตง่ตั้งเครือข่ายโรงเรียนแพทยใ์หม่ 11 
เอกสารประกอบ :  3 ฉบบั  12 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ ศรีศุกรี 13 

รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์14 
ท่ีประชุมรบัทราบค าสัง่แต่งตั้งเครือข่ายคณะแพทยศาสตรใ์หม่และค าสัง่แต่งตั้งประธานเครือข่าย 15 

เพ่ือใหก้ารด าเนินการบริหารจดัการดา้นเครือข่ายคณะแพทยศาสตรใ์หม่ 9 คณะ และวิทยาลยัแพทยศาสตร ์16 
มหาวิทยาลยัรงัสิต ด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าท่ี ร่วมมือ ช่วยเหลือ 17 
ส่งเสริม สนับสนุนซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองการศึกษาแพทยศาสตร์ (Medical Education)  ศึกษา วิจยั แลกเปล่ียน 18 
เพ่ือการพฒันาองคก์รท่ีสังกดัในทุกๆ ดา้น และอ่ืนๆ ตามท่ีตกลงกัน หรือไดร้ับการขอรอ้ง มอบหมายจาก19 
องคก์ร หรือองคก์ารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และแต่งตั้ง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์  เป็น20 
ประธานเครือขา่ย  21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

1.1 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการขาย23 
ยา ครั้งที ่1/2561  วนัจนัทรท์ี่ 29 มกราคม 2561 24 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 26 
ท่ีประชุมรบัทราบ 27 

 1.  การก าหนดแนวทางในการรบัการสนับสนุนจากบริษัทยา ดงัน้ี 28 
 1.1  การรบัเงินสนับสนุนสรา้งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา เสนอใหบ้ริษัทยาน าส่วนลด ส่วน29 

แถมท าเป็น net price ลดในบิลแทนการจ่ายเงินสวสัดิการจากบริษัทยา 30 
 1.2  การสนับสนุนอ่ืนให้เป็นไปตามแนวทางท่ี ปปช. เสนอ ได้แก่ การบริจาค และการ31 

สนับสนุนทางวิชาการ (ตามระเบียบกระทรวงการคลงั) 32 
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2.  การด าเนินการโครงการวิจยัเพ่ือพฒันาการน าเกณฑจ์ริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยา1 
ไปสู่การปฏิบติัในโรงพยาบาลรฐัทั้งในและนอกสงักดักระทรวงสาธารณสุข ก าลงัอยูใ่นระหว่างด าเนินการ ซ่ึงจะ2 
ขอความร่วมมือกบัโรงพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัต่อไป 3 

3.  การติดตามการด าเนินการตามบนัทึกขอ้ตกลงเมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 จะด าเนินงานเป็น4 
กลุ่มๆ โดยกลุ่มบริษัทยาจะมีประชุมในวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2561 ส่วนกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มสภาวิชาชีพ และ5 
กลุ่ม consortium ก าหนดประชุมในวนัท่ี 23 เมษายน 2561  6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

1.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งที่ 1/2561  8 
วนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์2561 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ไดติ้ดตามความกา้วหน้า12 

ของการด าเนินงานของคณะท างานชุดต่างๆ ภายใต ้theme “ Building Trust by Truth” และค าขวญัของแพทย13 
สภาท่ีวา่ “แพทยสภา ตั้งใจ-ใส่ใจ-จริงใจ” โดยสรุปดงัน้ี 14 

1.  คณะท างานจดัประชุมวิชาการในโอกาสครบ 50 ปี แพทยสภา กสพท เป็นผูป้ระสานงานและ15 
จดัวิทยากร ในเร่ืองลูกอยากเป็นหมอ ในวนัศุกรท่ี์ 22 มิถุนายน เวลา 10.30-12.00 น. หอ้ง Saphire 201  16 
วิทยากรประกอบดว้ย แพทยห์ญิงจารุรินทร์ ปิตานุพงษ์ (คณะแพทยศาสตร ์มอ.) นายแพทยพ์ลากร สุรกุล17 
ประภา (คณะแพทยศาสตร ์มข.) นายแพทยม์าโนช โชคแจ่มใส (คณะแพทยศาสตร ์มช.) และ นายสุทพงษ์ 18 
ไตรภพภูมิ (นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นผู ้ด าเนินการอภิปราย ทั้งน้ีแพทยสภาจะจ่าย19 
ค่าตอบแทนท่านละ 1,000.- บาท ส่วนการสนับสนุนอ่ืน เช่นค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียงท่ีพกั ขอความอนุเคราะหจ์าก20 
ตน้สงักดั   21 

2.  คณะอนุกรรมการจดังานโครงการ“หมอชวนวิ่ง” ก าหนดเสน้ทางวิ่งผ่านทุกจงัหวดั โดยไม่มี22 
การรับบริจาค ส้ินสุดกิจกรรม วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 16.00 น. ท่ีอาคารสภาวิชาชีพ 23 
กระทรวงสาธารณสุข 24 

3.  คณะท างานส่ือสารสงัคม ไดจ้ดัท า logo ของการเฉลิมฉลอง และจดัใหม้ีการประชาสมัพนัธ์25 
กิจกรรม 26 

4.  คณะท างานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย อยู่ในระหว่างการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือจัดท าเป็น27 
หนังสือ 28 

5.  คณะอนุกรรมการสรรหาแพทยต์น้แบบ ก าลงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการสรรหา 29 
6.  คณะอนุกรรมการจดัหน่วยแพทยอ์าสา อยู่ในระหว่างการจดัเตรียม คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการ30 

ในเดือนพฤษภาคม เน้นการบริการโดยแพทยท่ี์มีความรูค้วามช านาญเฉพาะสาขา ตั้งหน่วยท่ี โรงพยาบาล 31 
สมเด็จพระยุพราช  32 

7.  คณะท างานจดัท าของท่ีระลึก/เหรียญกษาปณ ์ฯ อยูใ่นระหวา่งการออกแบบ 33 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 34 
 35 
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1.3 สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาระบบการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อการใช้1 
ยาอยา่งสมเหตผุล ครั้งที่ 1/2561  วนัจนัทรท์ี่ 12 กุมภาพนัธ ์2561 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาระบบการผลิต5 

และพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งท่ี 1/2561  วนัจนัทรท่ี์ 12 กุมภาพนัธ์ 2561 6 
ดงัน้ี 7 

1. การติดตามการด าเนินการตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)  8 
 พยาบาล   สภาวิชาชีพใหค้วามเห็นชอบการก าหนดสมรรถนะ 17 สมรรถนะ และจะน า module ไป9 

สอดแทรกในแต่ละกลุ่มวิชา  10 
 เภสชักร   ไดม้ีการประสานงานกนัระหว่าง สภาวิชาชีพ ศศภท ศูนยส์อบ และ CPE โดยไดน้ าขึ้ นเว็บไซต ์11 

CPE แลว้ 12 
 สตัวแพทย ์   มีการแต่งตั้งอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบั การใชย้าอย่างสมเหตุผล 2 ชุด คือ หลกัสูตรการ13 

เรียน และการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลสตัว ์ท่ีมีการขบัเคล่ือน 14 
 แพทย ์โดย กสพท   ใหก้ารสนับสนุนโดยจะน าไปบรรจุในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต การสอบใบ15 

ประกอบวิชาชีพฯ และเกณฑม์าตรฐานแพทยสภา 16 
 แพทย ์CPIRD   จะจดัการประชุมเพ่ือพฒันาครูผูส้อน ในระหว่างวนัท่ี 21-22 มีนาคม 2561 ร่วมกบั 17 

กสพท 18 
 ทนัตแพทย ์  จดัใหม้ีการบรรยายในบางคณะ/สถาบนั 19 

2. เห็นชอบการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารพฒันาการเรียนการสอน20 
บุคลากรสุขภาพดา้นการใชย้าอย่างสมเหตุสมผล ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 โดยจะมีการ21 
ประชาสมัพนัธต่์อไป 22 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 23 

1.4 สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากร24 
ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561) ครั้งที่ 2/2560 และประชุมคณะกรรมการก ากับทิศทาง 25 
โครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่  21 ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ ์26 
2561 27 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 
การประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินการท างานของคณะกรรมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรพ์ฒันา 30 
การศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 ในระยะท่ี 1 มีรายงานผลการด าเนินการ  31 

ดงัน้ี 32 
1.  คณะอนุกรรมการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพโดยใช้33 

หลกัฐานทางวิชาการและการจดัการความรู ้ก าหนดจดักิจกรรมโครงการจดัการความรูส้ าหรบับุคลากรสุขภาพ 34 
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เร่ือง “Share and Lesson to be Learned” วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยผูส้นใจสมคัร1 
เขา้ร่วมประชุมไดท่ี้ http://goo.gl/Oxhizw  ไดจ้นถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2561 2 

2.  คณะอนุกรรมการสรา้งความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างผูผ้ลิตและผูใ้ชบุ้คลากรดา้นสุขภาพ 3 
และคณะท างานจดัประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ ครั้งท่ี 5 น าเสนอกรอบแนวคิด/บทบาทของเครือข่าย4 
และความร่วมมือต่อการพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรดา้นสุขภาพ แนวคิดบริหารใหเ้กิด community 5 
engagement ซ่ึงเป็น theme ในการประชุมวิชาการในเดือนพฤศจิกายน 2561 6 

3.  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการบริหารจดัการในสถาบนัการศึกษา หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู ้7 
และระบบสารสนเทศ ไดน้ าเสนอความกา้วหนา้ของการจดัท าหนังสือซ่ึงคาดวา่จะเสร็จสมบรูณใ์นเร็วๆ น้ี 8 

4.  คณะอนุกรรมการการศึกษาแบบสหวิชาชีพน าเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาแบบสห9 
วิชาชีพ   10 

5.  คณะอนุกรรมการด าเนินการพฒันาตวัช้ีวดัและประเมินผลน าเสนอความกา้วหน้าและรายการ11 
เก็บขอ้มลูตามตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์ 8 ตวัช้ีวดั ซ่ึงพบว่าการเก็บขอ้มลูบางตวัช้ีวดัยงัไม่สมบรูณ์ และอาจส่งผลให้12 
เกิดปัญหาในการน าไปใชแ้ละการสรุปผล 13 

ท่ีปรึกษาจาก JICA ไดต้ั้งขอ้สงัเกตเร่ือง การน า ICT มาใชป้ระโยชน์ดา้นสุขภาพ  14 
ท่ีปรึกษาจาก WHO มีขอ้สงัเกตการด าเนินงานเบ้ืองตน้ของการประเมินแผนยุทธศาสตรฯ์ โดย15 

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก วา่อาจยงัไมส่มบรูณใ์นการสรุปขอ้มลู เน่ืองจากบางกลุ่มมีผูต้อบกลบัค่อนขา้งนอ้ย 16 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 17 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 18 
ครั้งที่ 6/2560   เม่ือวนัศุกรท์ี่ 10 พฤศจิกายน 2560  ณ หอ้งประชุม 801 อาคารเรียนรวมราช19 
นครินทร ์ชั้น 8  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ และรบัทราบสรุปผลการประชุม20 
คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 1/2561  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 21 
19 มกราคม 2561  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 3  อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง 22 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน23 
มิตร กรุงเทพฯ 24 
เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุมดงัน้ี 27 
1. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้ง28 

ท่ี 6/2560 วนัศุกรท่ี์ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-12.30 น.  ณ หอ้งประชุม 801 อาคารเรียนรวมราช29 
นครินทร ์ชั้น 8  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  30 

2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบัน31 
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2561 วนัศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561 เวลา 10.30-15.00 น. ณ หอ้ง32 
ประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 3 อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม33 
ราชกุมารี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 34 

http://goo.gl/Oxhizw%20%20ได้
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มตทิี่ประชุม :  1 
- รบัทราบและรบัรอง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง2 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 6/2560  โดยมีขอ้แกไ้ขการประชุมดงัน้ี 3 
หนา้ 4 บรรทดัท่ี 33  กิจกรรมภาคเชา้ :  ส าหรบัประชาชนและผูส้นใจ   แกไ้ขเป็น  กิจกรรม4 

ภาคเชา้ : ส าหรบัแพทย ์นักศึกษาแพทย ์ประชาชนและผูส้นใจ   5 
- รบัทราบ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั6 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2561 7 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 8 

3.1  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 9 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี10 
ผูน้  าเสนอ : อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ ์11 
อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ ์ ไดน้ าเสนอวา่ ขณะน้ียงัไมม่ีความคืบหน้า หากมีความคืบหน้า12 

แลว้จะน าเสนอใหท้ราบต่อไป  13 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 14 

3.2 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 15 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์17 
ศาสตราจารย์ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร์  ไดน้ าเสนอความคืบหน้าการจัดเตรียมงานการ18 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 Theme: Leadership toward Medical 19 
Education Excellence ก าหนดจดัระหว่างวนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงอยู่ในช่วงเทศกาลงานดอกไมข้อง20 
จงัหวดัเชียงราย โดยในวนัท่ี 19 มีนาคม 2561  จดั workshop 3 เร่ือง วนัท่ี 20-21 มีนาคม 2561  เป็นการ21 
ประชุมใหญ่  ในวนัแรกมีกิจกรรมมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติของ กสพทร่วมดว้ย สถานท่ีประชุมใชอ้าคาร 22 
M3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ก าหนดผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 500 คน การจดัประชุมเป็นแบบนานาชาติ โดยเชิญ23 
ชาวต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเขา้ร่วมดว้ย หวัขอ้การประชุมอยู่ระหว่างพิจารณา ขณะน้ีอยู่ระหว่างจดัท าเว็บ24 
ไซท ์ส าหรบั abstract จะจดัท าเป็นแบบ electronic เร่ิมลงทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป  25 
อตัราค่าลงทะเบียนชาวไทย 2,500 บาท ชาวต่างชาติ US$ 300 นักศึกษาแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีสนับสนุน 1,000 26 
บาท  ทั้งน้ีจะใหโ้ควตา้นักศึกษาแพทยเ์ขา้ร่วมประชุมไดส้ถาบนัละ 4 คน โดยไม่มีค่าลงทะเบียน  นอกจากน้ียงั27 
มีก าหนดจดัทศันศึกษาในจงัหวดัเชียงราย และงานเล้ียงอาหารเย็น 1 คืน สถานท่ีพกัภายในมหาวิทยาลยัมี 2 28 
แห่ง คือวนาศรม และวนาเวศ รองรบัไดป้ระมาณ 100-200 คน  หากเกินจ านวนอาจตอ้งหาท่ีพกัในตัวเมือง 29 
และขอเชิญชวนทุกสถาบนัส่ง paper เขา้ร่วม 30 

ประเด็นหารือ  ควรเชิญชวนคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เขา้ร่วมประชุม31 
ดว้ยหรือไม ่ 32 

 33 
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มตทิี่ประชุม :  รบัทราบความคืบหน้าการเตรียมงานจดัประชุม  และมีความเห็นว่าการเชิญชวน1 
คณะอ่ืนๆ  เขา้ร่วมประชุมข้ึนอยูก่บัหวัขอ้การประชุมท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงก าหนด ซ่ึงแนวโน้มการประชุม2 
น่าจะไปทาง health sciences มากขึ้ น  3 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า การจดัประชุมครั้งน้ีอยู่ในช่วง4 
เทศกาลท่องเท่ียวของภาคเหนือ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอาจตอ้งวางแผนการจองตัว๋เดินทางล่วงหนา้  5 

3.3 การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1-2   6 
ดว้ยระบบ e testing 7 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั  8 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์9 
  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์10 
  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร 11 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอว่า ศรว. มีนโยบายจะเปล่ียนวิธีการ12 

สอบ MCQ ใหเ้ป็น computer based ซ่ึงจะเร่ิมปีการศึกษาหนา้เป็นตน้ไป และหากมีขอ้สอบมากพอจะสามารถ13 
จดัสอบไดถ่ี้กว่าเดิม กระจายการสอบไดม้ากขึ้ น ลดภาระเร่ืองการผลิตและการขนส่งขอ้สอบ โดยจะพฒันา14 
ระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ระบบการจดัสอบ ระบบคลงัขอ้สอบ และระบบอ่ืนต่อไป  15 

ใน phase แรก ด าเนินการเร่ืองระบบการจดัสอบ ไดติ้ดต่อโปรแกรมเมอรท่ี์จดัท าระบบสอบให ้16 
กพ. มาด าเนินการ  โดยก าหนดใหม้ีแม่ข่ายอยู่ตามศูนยต่์างๆ ซ่ึงขณะน้ีมีศูนยส์อบทั้งหมด 11 แห่ง ทั้งน้ีอาจ17 
ลดศนูยส์อบลงบา้ง และจดัสอบใหม้ากครั้งข้ึน  โปรแกรมเมอรจ์ะออกแบบโปรแกรมและการใชง้าน แต่ในเร่ือง18 
ของฮาร์ดแวร์ตอ้งด าเนินการเอง โดยจะเร่ิมติดตั้งและทดสอบระบบครั้งแรกในเดือนกันยายนตามตาราง 19 
ก าหนดสอบท่ี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะ20 
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โดยในเดือนตุลาคมจะเร่ิมเตรียมการ เดือนพฤศจิกายนใชส้อบ21 
กลุ่มเล็กกลางปี ประมาณ 1,000 คน  22 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร ไดน้ าเสนอวา่ การเลือกขอ้สอบยงัคงใชว้ิธี23 
เดิม หลงัจากไดข้อ้สอบมาแลว้ software ท่ีออกแบบจะจดัขอ้สอบออกมาเป็นรูปแบบ PDF ไดห้ลายชุดตาม24 
ตอ้งการ จดัส่งขอ้สอบเขา้ไปใน server และแจกไปยงัลกูข่ายในระบบเครือข่ายเดียวกนั  ระบบแม่ข่ายจะใชง้าน25 
บน Window 8 เป็นตน้ไป เมื่อท าขอ้สอบเสร็จจะเก็บขอ้มูลไปไวใ้น server ระหว่างการท าขอ้สอบจะมีการ 26 
backup ขอ้มลูในตวัลกูข่ายดว้ย หลงัจากน้ันจะเก็บขอ้มลูทั้งหมดเพ่ือน ามาวิเคราะหท่ี์ส่วนกลาง เคร่ือง server 27 
1 เคร่ือง สามารถแจกลกูข่ายได ้500 เคร่ือง โดยตอ้งมีลกูข่ายอย่างน้อย 200 เคร่ือง เพ่ือความคุม้ทุน การ28 
เช่ือมต่อจะใช ้server เคร่ืองเดียวหรือหลายเคร่ืองก็ไดแ้ต่อยู่ในบริเวณเดียวกนั ในระหว่างการสอบตอ้งเป็น29 
ระบบปิดท่ีไมเ่ช่ือมต่อ internet ภายนอก ส่วนเคร่ืองลกูข่ายมีสเปคท่ีไม่สูงมากนัก ใชง้านบนระบบ window ยงั30 
ไม่รองรบัการใชง้านบน IOS หรือ Android อาจใชว้ิธีเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือเช่าสถานท่ีสอบ แต่ละจุด31 
สอบควรอยูใ่นอาคารเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั  32 

ระบบความปลอดภยั ในส่วนของ software อาจใหอ้าจารยน์ าไปลงเคร่ืองแม่ข่ายโดยตรง ในส่วน33 
ของผูเ้ขา้สอบ กรณีท่ีนักศึกษาท าขอ้สอบแลว้ไม่แน่ใจว่าเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ฮงคห์รือไม่ จะมีการเก็บขอ้มลูอยู่34 
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ในเคร่ืองลกูขา่ยดว้ย สามารถใหพ้ร๊ินกระดาษค าตอบของผูเ้ขา้สอบแต่ละคนเป็นไฟล์ PDF ไดภ้ายหลงั วิธีการ 1 
transfer อาจมีคนถือขอ้มลูจากตรงกลาง  2 

ไดส้อบถามขอ้มลูคอมพิวเตอรจ์ากแต่ละสถาบนั จ านวนและสเปค โดยไดก้ าหนดสเปคขั้นต า่ของ3 
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์ใชง้านได ้ สถาบนัท่ียงัไมส่่งขอ้มลู  ขอค าตอบภายใน 15 มีนาคม น้ี เพ่ือวางแผนการสอบ4 
ต่อไป 5 

มติที่ประชุม : รบัทราบและเห็นชอบการจดัสอบในระบบ e-testing  และการทดสอบระบบใน 3 6 
สถาบนั และคณะแพทยศาสตรร์ามาธิบดีแจง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 116 เคร่ือง ซ่ึงอยู่ใน7 
อาคารเดียวกนั 8 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 9 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร10 
บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 11 
Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 12 

 การเตรียมความพรอ้มการจดัสอบวิชาเฉพาะ 10 มีนาคม 2561 13 

 ผลการรบันิสิต/นกัศึกษา ระบบ TCAS รอบที ่1 14 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 15 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์16 
  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 17 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดน้ าเสนอดงัน้ี  18 
ทบทวนปฏิทินคดัเลือกเขา้ศึกษาในระบบกลาง (T-CAS)  19 
-  การรบัดว้ยวิธี Portfolio ครั้งท่ี 1/1  ด าเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึง20 

ด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยแลว้   21 
-  การรบัดว้ยวิธี Portfolio ครั้งท่ี 1/2  ด าเนินตั้งแต่ 22 ธนัวาคม 2560- 28 กุมภาพนัธ์ 2561 22 

และ clearing house ระหว่างวนัท่ี 19-22 มีนาคม 2561 ทปอ. จะเปิดใหย้ืนยนัสิทธ์ิ Portfolio และประกาศผล 23 
26 มีนาคม 2561 ซ่ึงจะซอ้นกบัการรบัแบบโควตา้ มีขอ้ก าหนดว่าเมื่อ ทปอ. ประกาศรายช่ือแลว้ สถาบนัท่ีรบั24 
นักเรียนหลงัจากน้ันจะถือวา่ครั้งหลงัเป็นโมฆะ แต่เขา้ไปตรวจสอบรายช่ือได ้นักเรียนมีโอกาสเปล่ียนใจได ้แต่25 
ตอ้งสละสิทธ์ิรอบ Portfolio ใหเ้สร็จเรียบรอ้ยก่อนสมคัร   26 

-  การรบัแบบโควตา้  โควตา้ของ สบพช. หรือของคณะแพทยศาสตรต่์างๆ ตอ้งท าใหเ้สร็จภายใน 27 
30 เมษายน 2561 นักเรียนยืนยนัสิทธ์ิ 3-6 พฤษภาคม 2561  ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561  ระบบโควตา้28 
ทุกแห่งเขา้ดึงคะแนนได ้หลงั  12 เมษายน 2561  ซ่ึงอยูใ่นชว่งวนัหยุด  29 

-  การสอบต่างๆ  ก าหนดสอบ GAT/PAT 24-27 กุมภาพนัธ์ 2561  สอบ O-NET 3-4 มีนาคม 30 
2561  สอบ 9 วิชาสามญั 17-18 มีนาคม 2561  ประกาศผลสอบ O-NET 3 เมษายน 2561  ประกาศผลสอบ 31 
GAT/PAT 5 เมษายน 2561  ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามญั 12 เมษายน 2561  หลงัจากประกาศผลผ่านไป 3 32 
วนัแลว้จะสามารถดึงผลน าไปใชไ้ด ้33 
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-  การรบัตรงร่วมกนั สมคัร 9 พฤษภาคม 2561  กสพท เป็น 1 ใน 4 ท่ีนักเรียนเลือกไดโ้ดยไม่มี1 
อนัดบั  ประกาศผล 23 พฤษภาคม 2561  clearing house  26-28 พฤษภาคม 2561  และ ทปอ. ส่งรายช่ือให ้2 
กสพท 30 พฤษภาคม 2561  3 

มีขอ้ตกลงว่า หากมีสถาบันหน่ึงรับนักเรียนไปแล้ว  สถาบันอ่ืนจะไม่รับนักเรียนคนน้ันซ ้า 4 
นอกจากนักเรียนสละสิทธ์ิเอง ขณะน้ี Portfolio 1/1 รบัเสร็จแลว้ ทนัทีท่ีประกาศช่ือการสอบแต่ละครั้ง ตอ้งรีบ5 
ส่งให ้ทปอ. ซ่ึงควรส่งใหท้นัก่อนรบันักศึกษารอบใหมทุ่กครั้ง 6 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมีการอภิปรายเพ่ิมเติม ส าหรับหลักสูตรนานาชาติของคณะ7 
แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไมไ่ดอ้ยู่ในขอ้ก าหนดเร่ืองการ clearing house แต่จะด าเนินการรบัให้8 
เสร็จก่อน 3-6 พฤษภาคม 2561  เพ่ือส่งช่ือไปตดัสิทธ์ิเช่นกนั  แต่ในระหว่างการรบัสมคัรจะไม่ทราบว่าผูใ้ดได ้9 
รบัการคดัเลือกในรอบ Portfolio 1/1 กบั 1/2 มาบา้งแลว้ เพราะนักเรียนไม่ไดส้มคัรผ่านระบบ T-CAS ดงัน้ัน 10 
คณะต่างๆ ควรส่งช่ือมาใหค้ณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยตรงเพ่ือตดัสิทธ์ิการสมคัร แต่หาก11 
นักเรียนไมเ่ขา้ไปยืนยนัสิทธิใน clearing house  จะถือวา่เป็นการสละสิทธ์ิในสถาบนัน้ันๆ แลว้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะ12 
เป็นความรบัผิดชอบของนักเรียนเอง 13 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดห้ารือท่ีประชุมกรณีตนเองมีหลาน14 
เขา้สอบในปีน้ี  ท่ีประชุมเสนอใหเ้ขียนใบส าแดงโดยมีรายละเอียดว่าไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตัวขอ้สอบ ไม่เห็น15 
ขอ้สอบ และไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการตรวจคะแนน 16 

4.2  การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 17 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์19 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอดงัน้ี  20 
1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร21 

แพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาผลิตแพทย์แนวปฏิรูป ซ่ึงไดด้ าเนินการประเมินแลว้ เมื่อวันท่ี 26-28 22 
กุมภาพนัธ ์2561 23 

2.  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ขอเล่ือนการตรวจประเมินหลกัสูตร เน่ืองจากคณะฯ 24 
มีแผนจะปรบัปรุงหลกัสตูรใหมท่ั้งหมด  25 

3.  ผลการพิจารณาของแพทยสภา เก่ียวกับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะ26 
แพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ตามท่ี สมพ. ไดต้รวจประเมิน และ27 
ส่งผลการตรวจประเมินให ้กสพท และแพทยสภา เพ่ือพิจารณาแลว้และมีบนัทึกแจง้ผลการพิจารณา ดงัน้ี 28 

 รบัรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาติ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2560 โดยมี29 
เง่ือนไขใหพ้ฒันาตามความเห็นของผูต้รวจประเมินสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) 30 
และคณะกรรมการแพทยสภา 31 

4.  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอยกเวน้การส่งรายงานความคืบหน้า เน่ืองจาก32 
ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินปรบัปรุงหลกัสตูรใหม่ 33 

5.   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ขอรบัการตรวจประเมิน และเพ่ิมศักยภาพ ในเดือน 34 
เมษายน 2561 เน่ืองดว้ยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ขอเพ่ิมศกัยภาพในการรบันักศึกษาจาก 40 35 
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คน เป็น 66 คน และขอรับการประเมินโรงพยาบาลร่วมผลิตอีก 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลน่าน และ1 
โรงพยาบาลล าพนู 2 

6.  ผลการตรวจประเมินส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยมีมติทีประชุมคณะ3 
กรรมการบริหาร สมพ. ครั้งที 1/2561 ใหส้ านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ผ่านการรบัรอง4 
แบบมีเง่ือนไข 5 

7.  การส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 6 
รายนามสถาบนัท่ีครบก าหนดและตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งท่ี 1) 7 
วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2561 8 

 คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 9 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 10 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์11 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 12 

วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 13 
 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 14 

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 15 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 16 

รายนามสถาบนัท่ีครบก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ ทุก 6 เดือน (ครั้งท่ี 1) 17 
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 18 

 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 19 
 คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั 20 

วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 21 
 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์22 

รายนามสถาบนัท่ีครบก าหนดและตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งท่ี 2) 23 
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 24 

 วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 25 
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 26 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 27 

รายนามสถาบนัท่ีครบก าหนดและตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งท่ี 3) 28 
วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561 29 

 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 30 
 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 31 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 32 

 33 
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วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 1 
 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์3 

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2561 4 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 5 

8.  การตรวจประเมินสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ในระหว่างวนัท่ี 29 มีนาคม 6 
- 5 เมษายน 2561 มีผูต้รวจประเมินจากต่างประเทศ WFME recognition team จ านวน 3 คน มี (ร่าง) 7 
ก าหนดการ ดงัน้ี 8 

 วนัท่ี 29-30 มีนาคม 2561 การตรวจประเมิน ณ ส านักงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐาน9 
การศึกษาแพทยศาสตร ์(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั)  10 

 วนัท่ี 2 เมษายน 2561 การตรวจประเมิน ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา  11 
 วนัท่ี 3 เมษายน 2561 การตรวจเยี่ยม ณ ศนูยแ์พทยศ์าสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา  12 
 วนัท่ี 4 เมษายน 2561 สงัเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองผลการตรวจ13 

ประเมินหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 14 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรุปการตรวจประเมิน 15 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 16 

4.3 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 17 
 การตดิตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ 18 

ครั้งที่ 9 19 
 โครงการฝึกอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 20 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์22 
อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ไดน้ าเสนอดงัน้ี 23 
 การตดิตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ 24 

ครั้งที่ 9 25 
1)  ขอ้เสนอแนะ 1 การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด26 

จ าเป็นตอ้งมีแพทยป์ฏิบติังานอยู่ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ27 
การใหบ้ริการ  ไดแ้ก่ แพทยผ์ูใ้หบ้ริการสุขภาพระดับตน้และระดับกลาง แพทยผ์ูใ้หก้ารบริบาลผูป่้วยซบัซอ้น 28 
และแพทยผ์ูพ้ฒันาองคค์วามรู ้การศึกษาและเทคโนโลยี จึงสมควรปรบัเปล่ียนการศึกษาแพทยศาสตรเ์พ่ือผลิต29 
แพทยท่ี์สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายน้ี 30 

 ผูร้บัผิดชอบ  :   รองปลดักระทรวงสาธารณสุข  31 
 ความคืบหนา้  :   รองปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ีดูแลดา้นก าลงัคนไดป้ระชุมร่วมกบั สบพช 32 

เตรียมจะตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าท่ีส ารวจและคาดการณ์ความตอ้งการของแพทย์  พิจารณาและก าหนด33 
สดัส่วนของแพทย์ วางแผนบรูณาการการผลิตแพทย์ และการปรับระบบแพทย์ใชทุ้นใหส้อดคลอ้งกับความ34 
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ตอ้งการความหลากหลายของแพทย ์แต่เน่ืองจากไมม่ีผูแ้ทน สบพช ในการประชุมน้ีจึงยงัไมท่ราบความคืบหน้า1 
ในการด าเนินการ 2 

2)  ขอ้เสนอแนะ 2 การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต วาระเดียวกบั 4.5 การ3 
จดัท า มคอ. 1 สาขาแพทยศาสตร ์4 

3)  ขอ้เสนอแนะ 3 โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแพทยศาสตร์  5 
แพทยสภา ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรบัปรุงหตัถการของแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะ6 
จากอนุกรรมการและโรงเรียนแพทยต่์างๆ  จะมีการประชุมกรรมการชุดน้ีในวนัท่ี 9 มีนาคม น้ี ซ่ึงจะน าเสนอ7 
ความคืบหนา้ต่อไป 8 

4)  ขอ้เสนอแนะ 4 สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษา9 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล แบ่งเป็นแผนดา้นการบริหารบุคลากร และแผนดา้นการพฒันาบุคลากร   10 

จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท ท่ีคณะแพทยศาสตร ์11 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ รองศาสตราจารย ์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล ไดน้ าเสนอ Professional 12 
Standard Framework for Teacher โดยเครือข่าย ควอท. ภายใต ้สกอ. ซ่ึงไดจ้ดัท าเป็นแนวทางปฏิบติั ทั้งน้ี 13 
สกอ. จะส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษาภายใตส้งักดัน าแนวทางดงักล่าวไปปฏิบติั และจะมีการหารือเร่ืองดงักล่าว14 
ในการประชุมประจ าปีของ ควอท. รวมทั้งจะมอบรางวลัใหส้ถาบนัท่ีส่งช่ือบุคลากรภายใตเ้กณฑท์ั้ง 4 ระดบั ใน15 
ส่วนของโรงเรียนแพทยย์งัไมไ่ดส้อบถามวา่จะมีการก ากบัผ่านมหาวิทยาลยัโดย สกอ. หรืออยา่งไรบา้ง 16 

 โครงการฝึกอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 17 
การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะจัดเป็นครั้งท่ี 4 ในปีน้ี ท่ีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์18 
มหาวิทยาลยั แต่ก าหนดการจะปรบัเป็นวนัท่ี 6-10 สิงหาคม 2561  โควตา้ของแต่ละโรงเรียนแพทยน่์าจะไม่19 
แตกต่างจากเดิม 20 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 21 

4.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ22 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ23 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 25 
รองศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  ไดน้ าเสนอว่า คณะแพทยศาสตร์ 26 

ศิริราชพยาบาลไดส้่ง มคอ.1 รวมทั้งผลงานวิจยัหลกัสูตรแพทยศาสตรจ์ากต่างประเทศมาประกอบการเขียน 27 
มคอ.1 ไปยงั สกอ. แลว้เมื่อเดือนมกราคม ล่าสุดยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา  ซ่ึงจะติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง28 
หน่ึง 29 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 30 
  31 
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4.6 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 1 

 ระบบตดิตามบณัฑิตแพทย ์2 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล 4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข หรือผูแ้ทน 5 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 6 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย   ยิ่งศักด์ิมงคล ได้น าเสนอ สรุปการประชุมของ7 
คณะอนุกรรมการจดัท าขอ้เสนอการจดัสรรนิสิตแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ  เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2561 ดงัน้ี 8 

1.  เร่ืองจ านวนเงินค่าปรบักรณีผิดสญัญา 400,000 บาท - มติท่ีประชุมเห็นชอบปรบัเพ่ิมเป็น 1.8 9 
ลา้นบาท  โดยมีเหตุผลประกอบหลายขอ้ โดยจะด าเนินการใหผ่้าน ครม. ภายใน สิงหาคม 2561 แต่อาจตอ้ง10 
เร่ิมเป็นปีการศึกษา 2562  เน่ืองจากตอ้งประชาสมัพนัธใ์หนั้กเรียนและผูป้กครองท่ีจะเลือกเรียนแพทยท์ราบ11 
ล่วงหนา้ก่อน 1 ปี และส่งหนังสือขอความคิดเห็นจาก กสพท ช่วยพิจารณาดว้ย 12 

2.  เร่ืองมาตรการติดตามแพทยใ์ชทุ้น ไดน้ าเสนอ 2 มาตรการ  ตามท่ีประชุม กสพท สรุปไว ้คือ  13 
1) ใหเ้ป็นวาระสืบเน่ืองในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิตแพทยทุ์กครั้ง  โดยตน้สงักัดทุกกระทรวงท่ีรับ 14 
พชท. ไป ตอ้งท ารายงานทุก 6 เดือน  เนน้ พชท. มีการลาออก/โอนยา้ยตน้สงักดั/ลาศึกษาต่อ  2) การลาออก15 
ของ พชท. ตอ้งใชเ้อกสารรบัรองการใชทุ้นจากสถาบนัท่ีจบการศึกษามาประกอบการอนุมติัใหล้าออก  - มติท่ี16 
ประชุมเห็นชอบทั้ง 2 มาตรการ และจะด าเนินการต่อไป 17 

3.  การพิจารณาขอ้เสนอของอยัการ ใหนิ้สิตแพทยท่ี์เรียนไม่ส าเร็จ จะตอ้งมีการชดใชเ้งินหรือไม่ 18 
มติท่ีประชุมขอให ้รร. แพทย์ ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวนนิสิตท่ีตอ้งออก และเหตุผลในการไม่ส าเร็จ19 
การศึกษา เพ่ือเป็นขอ้มลูในการพิจารณาต่อไป และขอความเห็นจาก กสพท ช่วยพิจารณา 20 

4.  การพิจารณาปัญหาของแพทยท่ี์สอบไม่ผ่าน NLE ไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ ซ่ึงมีเป็นจ านวน21 
มากขึ้ นทุกปี (เกิดปัญหาท่ีปัจจุบนัน ามาไวส้่วนกลางบรรจุในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) กระทบต่อการ22 
ท างานใชทุ้น 3 ปี - มติท่ีประชุม อาจเสนอ กพ. ก าหนดต าแหน่งแพทยผ์ูช้่วย ขึ้ นใหม่ และขอความเห็นจาก 23 
กสพท ช่วยพิจารณาปัญหา 24 

มตทิี่ประชุม : มีความเห็นดงัน้ี 25 
1.  เงินท่ีปรบัควรส่งคืนไปยงัรฐับาลไมใ่ช่ตน้สงักดั  26 
2.  การคิดเงินคืนจากการลงทุนและค่าเสียโอกาสต่างๆ ซ่ึงยงัคงจ าเป็นตอ้งมีอยู่ การใชทุ้น 1.8 27 

ลา้น อาจไม่สามารถยบัยั้งการลาออกได้ ซ่ึงหากไปอยู่ในระบบอ่ืนเงินรายไดจ้ากการท างานปีแรกเพียงพอ28 
สามารถจ่ายได ้ถา้ตอ้งการใหค้นอยู่ในระบบนานขึ้ น ควรหาทางแกปั้ญหาใหแ้พทยอ์ยู่ในระบบ เช่น อาจมี29 
ระบบช่วยส่งเสริมใหเ้ขาไดพ้ฒันาความรู ้  30 

3.  ตอ้งมองดว้ยว่ามีความยุติธรรมกบันักศึกษาแพทยห์รือไม่ เพราะทุกอาชีพรฐับาลลงทุนใหแ้ต่31 
ไมไ่ดบ้งัคบัใหใ้ชทุ้นเหมือนอาชีพแพทย ์ควรใหนั้กศึกษาแพทยม์ามีส่วนร่วมในการช่วยคิดดว้ย  32 

4.  อาจจดัตั้งไฟแนนซ์ใหนั้กศึกษาขอทุนจากท่ีต่างๆ มาเรียน จะไดเ้งินค่าลงทะเบียนเต็มท่ี แต่33 
นักศึกษาจะผูกพนักบัตน้สงักดั  34 

5.  มอบใหที้มแพทยศาสตรศึกษาไปหาขอ้สรุปอีกครั้งหน่ึง 35 
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 รายงานการประชุมกบัรฐัมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมของ1 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข  2 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดน้ าเสนอถึงโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม3 
ท่ีเสนอไปเป็นระยะเวลา 10 ปี  รฐับาลมีความเห็นว่าเป็นระยะเวลาท่ียาวเกินไป และมีงบประมาณค่อนขา้งสูง 4 
จึงไดท้บทวนโครงการและแบ่งเป็น 2 ระยะ  คือระยะแรกปีงบประมาณ 2561-2562 ระยะเวลา 2 ปี  และระยะ5 
ท่ีสอง ปีงบประมาณ 2563-2570 ระยะเวลา 8 ปี 6 

การขออนุมติังบประมาณในครั้งน้ีเฉพาะ 2 ปีแรก จ านวนเงิน 16,963,200,000 บาท  แบ่งเป็น7 
งบด าเนินการ 300,000 บาท/คน/ปี  งบลงทุน 2 ลา้นบาท/คน 8 

 จากการท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไดพิ้จารณาว่าใหข้ออนุมติัโครงการเพียง 2 ปี 9 
และใหป้รบังบลงทุนใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ไดม้ีผูแ้ทน กสพท 5 ท่าน เขา้พบเมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์10 
2561 สรุปวา่ 11 

1.  ใหเ้พ่ิมเน้ือหาการเรียนการสอนและนโยบายการผลิตแพทยใ์หส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ 12 
2.  ใหเ้ปล่ียนช่ืองบลงทุน เป็นงบพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ซ่ึงน่าจะยงัมีความเป็นไปได ้ใหค้ณบดี 13 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปแกไ้ขงบลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณา14 
งบประมาณ ใหก้รอบระยะเวลา 1 เดือน และน าเสนอใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอีกครั้ง15 
ก่อนเขา้ ครม.  16 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ และมีความเห็นดงัน้ี 17 
1.  ถา้หากตอ้งการงบประมาณของโครงการใน 2 ปีน้ี ขอ้มูลต่างๆ ตอ้งน่ิง เช่น ไม่ควรเพ่ิมลด18 

จ านวนนักศึกษา เพราะจะมีผลกระทบต่อจ านวนงบประมาณท าใหต้อ้งดึงโครงการออกมาปรบัแกใ้หม่ 19 
2.  ถา้มีความจ าเป็นอย่างอ่ืนในการขออนุมติังบประมาณควรเสนอแยกใชเ้ป็นช่ืออ่ืน ไม่ควรใชช่ื้อ20 

งบลงทุน 21 

4.7 กรอบสมรรถนะอาจารยส์  าหรบัอาจารยมื์ออาชีพ 22 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี23 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ 24 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ไดก้ล่าวรายงานว่าเป็นวาระสืบเน่ืองจากการ25 

ประชุมกรรมการอ านวยการ โดยมี รองศาสตราจารย ์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล ไดน้ าเสนอการส่งเสริม26 
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา โดยกล่าวถึงผลการด าเนินการจดัท ากรอบ27 
สมรรถนะอาจารยข์องมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีการประเมินอาจารยต์ามกรอบสมรรถนะอาจารย์ 4 28 
ระดบั (Fellow, Professional, Scholary และ Masterly teacher) โดยท่ีประชุมรบัทราบและเห็นชอบใหม้ีการ29 
ติดตามเป็นวาระสืบเน่ืองในคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือใหม้ีการ30 
แลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างสถาบนัแพทย์ ผูร้บัผิดชอบเป็นกลุ่มแพทยศาสตร์ โดยก าหนดใหก้รรมการบริหารฯ  31 
หรือตวัแทนจากแต่ละสถาบนัเป็น contact point  ผ่านทาง e-mail เพ่ือติดตามการด าเนินการประเมินอาจารย์32 
ตามกรอบสมรรถนะอาจารย์ของแต่ละสถาบันเก่ียวกับผลการด าเนินการก าหนด ก ากับ และติดตามการ33 
ด าเนินการของแต่ละสถาบนัในทุกเดือน ซ่ึงมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรไ์ดด้ าเนินการใชก้ระบวนการพฒันา34 
อาจารยต์ามแนวทางการประเมินอาจารยต์ามกรอบมาตรฐานอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  สามารถ35 
น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู ้เพ่ือใหแ้ต่ละสถาบนัน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้  36 
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มติที่ประชุม :   รบัทราบ กสพท ควรก าหนดกรอบสมรรถนะ และวิธีการสนับสนุนท่ีจะใหม้ี1 
สมรรถนะตามกรอบท่ีก าหนด  ก าหนดใหม้ีการจัด workshop หมุนเวียนกันแต่ละสถาบัน เพ่ือใหไ้ด้2 
แลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกนั  และเป็นการเพ่ิมสมรรถนะใหก้บัอาจารยแ์พทย์ โดยการจดัในครั้งท่ี 1 ขอใหค้ณะ3 
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู ้ด าเนินการจัดสัมมนาเก่ียวกับบทบาทของครูแพทย์ท่ี4 
ตอ้งการ และครั้งต่อไปหมุนเวียนไปจดัในแต่ละสถาบนั  แต่ละสถาบนัตอ้งส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมอย่างจริงจงั และ5 
จดัท าประชาพิจารณก์่อน 6 

4.8 ASEAN Medical Education Alliance 7 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 9 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ได้น าเสนอว่า ในการประชุมวิชาการ10 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ท่ีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นเจา้ภาพ ไดจ้ดัตั้งกลุ่ม 11 
ASEAN Medical Education Alliance ขึ้ น  ซ่ึงเป็นผูแ้ทนโรงเรียนแพทยใ์นอาเซียนมาประชุมร่วมกนัและจดัท า 12 
constitution  ไดส้่งไปขอความเห็นจากประเทศท่ีมาประชุมร่วมกนั มีการประชุมทาง Tele-conference 1  ครั้ง 13 
เมื่อวนัท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 และวางแผนการด าเนินการต่อไป โดยเน้นเป็น Alliance ทาง Medical 14 
Education เท่าน้ัน  15 

มีการประชุมครั้งต่อไปท่ี กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวนัท่ี 13-15 เมษายน 2561  คณะ16 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไปร่วมประชุมดว้ย และขอเชิญชวนสถาบันต่างๆ เขา้ร่วมเป็น17 
สมาชิกของ Alliance ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาเวบไซท ์โดยจะหมุนเวียนผูจ้ดัไปในแต่ละประเทศ 18 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 19 

4.9 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 19 20 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี21 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 22 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ ไดน้ าเสนอว่า จะจัดอบรมระหว่างวนัท่ี 30 23 

พฤษภาคม-29 มิถุนายน 2561  ไดส้่งจดหมายเชิญและใบสมคัรใหก้บัทุกสถาบนัแลว้  เชิญผูเ้ขา้ร่วมโรงเรียน24 
แพทยล์ะ 2 คน  มีโปรแกรมศึกษาดูงานท่ีประเทศเนเธอรแ์ลนด์ นอกจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูบ้ริหารสามารถ25 
เขา้ร่วมดูงานได ้ก าหนดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 1 คนัรถทัวร ์ ก าหนดดูงานวนัท่ี 10-14 มิถุนายน 2561 26 
โดยมีสถานท่ีดงัน้ี 27 

1. Erasmus Universiteit Faculteit der Geneeskunde, Rotterdam (ตอบรบัแลว้) 28 
2. Rijksunniversiteit Groningen Faculteit der Medische Wetenschappen, Groningen (ตอบ29 

รบัแลว้) 30 
3. Masstricht University Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Masstricht  (รอ 31 

confirmed) (ยงัไม่ตอบรบั) 32 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 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 ไดน้ าเสนอว่า การจัดสอบ 7 

OSCE ของ ศรว. ไดจ้ดัสอบไปแลว้ 2 รอบ  รบัสมคัรรอบละ 924 คน สอบครั้งท่ี 1 วนัท่ี 7 มกราคม 2561 และ8 
สอบครั้งท่ี 2 วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2561 รอบแรกมีแพทยต่์างประเทศ 10 คน รอบ 2 มีจ านวน 7 คน  9 

ครั้งท่ี 1 วนัท่ี 7 มกราคม 2561 มีผูเ้ขา้สอบ 922 คน ขาดสอบ 2 คน จ านวนผูส้อบผ่าน 10 
89.59% 11 

ครั้งท่ี 2 วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2561 มีผูเ้ขา้สอบ 920 คน  ขาดสอบ 4 คน พบว่ามีทั้ง ป่วย 12 
ลาออก และเสียชีวิต จ านวนผูส้อบผ่าน 95.43%  จ านวนผูส้อบไมผ่่าน 4.57%  ซ่ึงนอ้ยกวา่รอบแรก 13 

ส าหรับรอบ 3 ก าหนดสอบวันท่ี 25 มีนาคม 2561 จัดสอบท่ีคณะแพทยศาสตร์14 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 15 
เชียงใหม ่ มีผูส้มคัรเต็มจ านวน 924 คน และจะเปิดรอบ 4 ปลายเดือนพฤษภาคม 2561 อีกครั้งหน่ึง 16 

ขอ้สอบท่ีนักศึกษามกัจะท าไม่ไดจ้ะเป็นเร่ือง interpretation  นักศึกษามกัตอบไม่ตรงกบั17 
ค าถามเหมือนท่องจ าค าตอบมา ซ่ึงขอ้สอบใน 1 หวัขอ้ อาจออกเป็น parallel ได ้ แนะน าใหนั้กศึกษาน า18 
คะแนนของตนเองกลบัไปใหอ้าจารยพิ์จารณาวา่จะใหค้ าแนะน าในการสอบครั้งต่อไปอยา่งไร 19 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 20 
5.1.2 การจัดสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 21 

ขั้นตอนที ่3 (MEQ) รูปแบบใหม่ 22 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์24 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดน้ าเสนอดงัน้ี  25 
• ศรว. จะจดัชุดขอ้สอบส่วนกลางใหส้ถาบนัด าเนินการจดัสอบในวนัและเวลาเดียวกนั 26 

พรอ้มกบัตรวจขอ้สอบเองดว้ย 27 
• ก าหนดวนัสอบดงัน้ี  28 

ครั้งท่ี 1 วนัอาทิตยท่ี์ 13 มกราคม 2562 ส่งผลสอบภายใน 4 กุมภาพนัธ ์2562 29 
ครั้งท่ี 2 วนัอาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562  ส่งผลสอบภายใน 1 เมษายน 2562 30 
ครั้งท่ี 3 ประมาณ กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 31 

• Table specification: Emergency, OPD, IPD settings  32 
จ านวนขอ้สอบ 2 ขอ้ ในแต่ละ setting แต่ละขอ้ยาวไม่เกิน 30 นาที จดัสอบใหเ้สร็จส้ิน33 

ภายใน 3 ชัว่โมง 34 
ศรว. อาจจดัประชุมอีกครั้งก่อนการสอบจริง เพ่ือใหค้ าแนะน าหรือขอ้สรุปต่างๆ 35 
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ขอทราบจ านวนรบัแพทยท่ี์จบสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ในการสอบ MEQ ประจ าปี 1 
พ.ศ. 2562 ภายในวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 ตามจดหมาย ศรว. ท่ี 32/2561 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 เพ่ือ2 
จดัท าประกาศใหแ้พทยต่์างประเทศไดม้ีโอกาสสมคัรสอบเท่าเทียมกนั โดยเปิดการสมคัรผ่านระบบออนไลน์  3 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้สอบจากต่างประเทศท่ีผ่านมาตอ้งสอบผ่านขั้นตอนท่ี 1 และ 2 มาแลว้ แต่ไม่เคยก าหนด4 
ส าหรบันักศึกษาในประเทศ ซ่ึงอาจเป็นความไมเ่ท่าเทียมกนั อาจตอ้งหารือในรายละเอียดอีกครั้งหน่ึง 5 

ส าหรบั นศพ. ท่ี elective ขา้มสถาบนั ถา้ elective ท่ีใด ควรใหท่ี้สถาบนัน้ันตรวจขอ้สอบ  6 
ซ่ึงน่าจะเป็นการติดต่อโดยตรงของแต่ละคณะ ถา้สถาบันใดยงัไม่เคยจัดสอบใหแ้จง้ ศรว. ทราบเพ่ือเตรียม7 
ความพรอ้มในการจดัสอบต่อไป 8 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 9 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 10 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี11 
ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงลกัษมี  ฮะอุรา  ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ สบพช.  12 
แพทยห์ญิงลกัษมี  ฮะอุรา  ไดน้ าเสนอดงัน้ี 13 
1. ผูอ้ านวยการ สบพช. คนปัจจุบนัคือ นายแพทยช์วศักด์ิ กนกกนัฑพงษ์  โรงพยาบาล14 

มหาราชนครราชสีมา  15 
2. ปัญหาการผลิตอัตราก าลังของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มูล16 

จ านวนแพทยท์ัว่ประเทศ จะเสร็จส้ินประมาณเดือนพฤษภาคมน้ี 17 
3. ปัญหาการผลิตแพทยข์องศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ18 

ประสงค ์เดิมผลิตนักศึกษาไดป้ระมาณปีละ 48 คน โดยรบันักศึกษาจาก 2 สถาบนั คือจาก มหาวิทยาลยั 19 
ขอนแก่น 32 คน และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16 คน  ในปีท่ีผ่านมาไดม้ีการจดัเขตสุขภาพใหม่ ให้20 
นักศึกษาในเขตเดียวกันเขา้ศึกษาในเขตน้ัน จึงตอ้งโยกจ านวนนักศึกษา 32 คน จากคณะแพทยศาสตร ์21 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให ้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่22 
วิทยาลยัฯ ยงัไม่ไดข้อรบัการประเมินเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ ดงัน้ัน ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล23 
สรรพสิทธิประสงค ์จะเหลือนักศึกษาเพียงแค่ 16 คน  แต่เขตสุขภาพท่ี 10 ยงัมีปัญหาเร่ืองมีประชากรจ านวน24 
มาก และยงัขาดอตัราก าลงับุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงอาจตอ้งวางแผนแกปั้ญหาระยะยาว 25 

ปัจจุบันมีการไขวเ้ขตสุขภาพทัว่ประเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็นตวัอยา่งของการ reform  โดยมหาวิทยาลยัขอนแก่น คืนเขตใหก้บัมหาวิทยาลยั27 
อุบลราชธานี แต่เน่ืองจากวิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข เป็นโรงเรียนแพทยเ์ปิดใหม่ มีอตัราก าลงั28 
ค่อนขา้งน้อย ไดร้ับการรับรองศักยภาพใหร้ับนักศึกษาไดเ้พียง 32 คน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ29 
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงอยู่ในระหว่างการขอขยายศักยภาพในการรบันักศึกษา เน่ืองจาก30 
พิจารณาสัดส่วนของอาจารยต่์อนักศึกษาอยู่ ท่ี 1:2 แลว้ คาดว่าสามารถรับนักศึกษา 72 คนได ้ แต่อาจ31 
ด าเนินการไม่ทันในปีการศึกษาน้ี เน่ืองจากยงัไม่ไดข้อรับการประเมิน ท าใหย้งัไม่สามารถรบันักศึกษาได ้ 32 
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการหาทางแกปั้ญหา  33 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 34 
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าเกณฑ์การรับ1 
นักศึกษาเป็นของแพทยสภา ท่ีผนวกกบั WFME ขัน้ตอนการประเมินใชเ้วลา 7 เดือน โดยมีขัน้ตอนดงัน้ี 2 

- ส่งให ้assessor หัวหน้าทีมอ่าน พิจารณาความเป็นไปไดใ้นการไปตรวจ ใชเ้วลา3 
ประมาณ 1 เดือน 4 

- assessor ส่งเร่ืองกลบัสถาบนัใหแ้กไ้ขขอ้มลูท่ีจ าเป็นก่อนเร่ิมตรวจ   5 
- สถาบนัแกไ้ขรายงาน ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน 6 
- สถาบนัส่งรายงานใหที้ม assessor ทุกคนอ่าน ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน 7 
- ทีม assessor ส่งประเด็นกลบัไปใหส้ถาบนัช้ีแจง เพ่ือเตรียม site visit ใชเ้วลาประมาณ 8 

1 เดือน  9 
- site visit 10 
- ทีม assessor สรุปรายงาน และส่งใหส้ถาบนัรบัรอง ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน  11 
- หวัหน้าทีม assessor รวบรวมขอ้มลูจากการประเมิน และส่งให ้Ad hoc committee ใช้12 

เวลาประมาณ 1 เดือน 13 
- น าเขา้ executive board ซ่ึงประชุมปีละ 4 ครั้ง ครั้งต่อไปก าหนดประชุมประมาณเดือน14 

พฤษภาคม และสิงหาคม 15 
กระบวนการทั้งหมดถา้ด าเนินการใหเ้ร็วขึ้ น ตอ้งใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคม  เพ่ือ16 

น าเขา้แพทยสภาให้รับรองในเดือนมิถุนายน และรับนักศึกษาได้ในเดือนกรกฎาคม แต่มหาวิทยาลัย17 
อุบลราชธานี ไดด้ าเนินการรับสมัครนักศึกษาส้ินสุดไปแลว้  หากตอ้งมีการปรับเปล่ียนตัวเลขจ านวนรับ18 
นักศึกษาอาจไปกระทบกบัเร่ืองการของบประมาณโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ 19 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 20 
5.2.1 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 21 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 23 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดน้ าเสนอวา่  24 
1. WHO Patient Safety Curriculum ขณะน้ีอยู่ในช่วงรอรฐัมนตรีลงนามประกาศ25 

คณะท างานทั้งในระดบัก่อนปริญญาและหลงัปริญญา ระหว่างน้ีไดว้างแผนจดัอบรม Training for the trainers 26 
ซ่ึงปีท่ีแลว้ไดจ้ดัไป 1 ครั้ง แต่ยงัไมส่ามารถน าไป implement ได ้ในปีน้ีจึงก าหนดจดั 2 ครั้ง   27 

- ครั้งท่ี 1 ในวนัท่ี 9-11 พฤษภาคม 2561 เน้นการน าไป implement ได ้ผูท่ี้เคยเขา้28 
อบรมแลว้สามารถเขา้ร่วมใหมไ่ด ้และควรเป็นคนท่ีจะขบัเคล่ือน patient safety ของแต่ละสถาบนั  29 

- ครั้งท่ี 2 จะเป็นการติดตามการน าไป implement และ refresher course โดย30 
ติดตามการ implement และเชิญผูท่ี้สอนเร่ืองน้ีไดดี้มาเป็นวิทยากร เดิมก าหนดจดั 15-16 สิงหาคม 2561 ท่ี31 
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แต่จะขอเล่ือนวนั หากไดก้ าหนดวนัท่ีแน่นอนแลว้จะแจง้ใหท้ราบอีกครั้งหน่ึง  32 

2. RDU curriculum  และ Medication Safety เน้นการ implement RDU curriculum 33 
ซ่ึงมีคู่มือบนเว็บไซทแ์ต่ยงัมีการน าไปใชไ้ม่มาก จะจดัประชุม 21-22 มีนาคม 2561 ท่ีโรงแรมไมดา้ งามวงศว์าน 34 
ซ่ึง กสพท  CPIRD และสมาคมเภสชัวิทยาแห่งประเทศไทย จะร่วมกนัผลกัดันเร่ืองดังกล่าว เน้นวิธีการ 35 
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implement และจะเชิญอาจารยท่ี์เคยสอน RDU มาสาธิตและแลกเปล่ียนเรียนรู ้ โดยขอเชิญ อ.ปรีคลินิก 1 1 
ท่าน และคลินิก 1 ท่าน จากแต่ละสถาบนัเขา้ร่วมประชุม 2 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 3 

 วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 4 
6.1  การศึกษาดูงานโรงเรียนแพทย ์ประเทศสิงคโปร ์5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ไดน้ าเสนอว่า ได้ก าหนดการศึกษาดูงาน8 

โรงเรียนแพทยใ์นประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ระหว่างประสานกบั NUS วนัท่ี 2-3 เมษายน 2561  คณะผูดู้งาน 14 9 
คน จากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ 10 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์11 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 12 

6.2  การเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ 13 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี14 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอวา่  จากเร่ืองสืบเน่ืองปัญหาโครงการ16 

ผลิตแพทยเ์พ่ิม น่าจะเสนอเร่ืองน้ีใหเ้ป็นประเด็นสาธารณะเพ่ือสุขภาพ เพ่ือพิจารณากลัน่กรองเป็นวาระการ17 
ประชุมในสมชัชา  โดยใหป้ระชาชนน าขอ้มลูไปเจรจากบัรฐับาลใหเ้ห็นว่าจ าเป็นตอ้งมีโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม 18 
เน่ืองจากโครงสรา้งประชากรเปล่ียนเป็นผูส้งูอายุ การคิดจ านวนแพทยต่์อประชากรควรเปล่ียนเป็นจ านวน visit 19 
การดแูล 5-6 visit ต่อผูป่้วย 1 คน โดยไดท้ าเอกสารเสนอประเด็นสมชัชาไปแลว้ มอบหมาย รองศาสตราจารย ์20 
นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ติดตามประเด็นเร่ืองน้ีอีกครั้งหน่ึง 21 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 22 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 23 
 24 

 25 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา ช านิประศาสน์) 26 
  สรุปผลการประชุม 27 
 28 
 29 
 30 
  (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย)์ 31 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 32 

 33 
\\2561\Meet22018 34 


