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สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
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     5 
 6 
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แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 10 
 11 
วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 
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เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์พลตรีหญิง แพทยห์ญิงวณิช วรรณพฤกษ์ 15 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 16 
ศาสตราจารย ์พลตรีหญิง แพทยห์ญิงวณิช วรรณพฤกษ์ น าเสนอ การบริหารจดัการการศึกษา17 

แพทยศาสตร์ของสิงคโปร์ท่ีเขม้แข็ง มีการท างานเป็นระบบ พบว่าการท่ีสิงคโปร์ สามารถปรับเปล่ียน18 
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1.2 สรุปการประชุมปฏิบัติการเพื่ อพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ  ส านักงาน23 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิวนัที่ 25 เมษายน 2561 24 
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ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอ สรุปผลการประชุมปฏิบติัการเพ่ือ27 
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เปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากรไปสู่สงัคมผูสู้งอายุ” ทั้งน้ีกลุ่มสมชัชาฯ ไดร้บัขอ้เสนอดงักล่าวแลว้ และจะ31 
น าเขา้ท่ีประชุมกลัน่กรอง เพ่ือพิจารณาใหเ้ป็นประเด็นการสมัมนา ในการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 32 
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1.3 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการ1 
ขายยา ครั้งที่ 3/2561 วนัพฤหสับดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 2 

เล่ือนไปเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  3 

1.4 รายงานการประชุม SEARAME Executive committee วนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 4 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ สรุปรายงานการประชุม SEARAME 7 

Executive committee วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ี 8 
1. คณะกรรมการแสดงความยินดีท่ี Dr. Titi Savitri Prihatiningsih (Indonesia) รบัต าแหน่ง 9 

President of SEARAME วาระ 2018-2020   และครั้งน้ีไดจ้ัดงานประชุมวิชาการ  5th SEARAME 10 
International Conference ร่วมกบั WFME, Indonesian Association for the Study of Health 11 
Professions Education (IASHE) ท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมราว 300 คน มีทั้งชาว12 
อินโดนีเชียและชาวต่างประเทศ ส าหรับผู ้เขา้ร่วมประชุมจากประเทศไทย 2 คน เป็นคณะกรรมการ 13 
SEARAME และไดเ้ป็นวิทยากรรบัเชิญบรรยาย ประกอบดว้ย 14 

- Prof. Dr. Khunying Kobchitt Limpaphayom บรรยายเร่ือง Improving the quality of 15 
Health professions education for the better future health services: Experience from Thailand 16 

- Clin. Prof. Dr. Suwat Benjaponpitak Thailand บรรยายเร่ือง  Thailand experience of 17 
national licensing examination 18 

2. SEARAME-GMEx Exchange Programes ทาง ECFMG มาเสนอโครงการ Global 19 
educational exchange in medicine and the health professions (GMEx) เป็นระบบบริหารจดัการรบั20 
สมคัรและแลกเปล่ียนนักศึกษาหรืออาจารยร์ะหว่างสถาบนัต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกของ GMEx เพ่ือตอบสนอง 21 
Talent mobility ระหว่างกนั โดยทาง GMEx จะเปิดระบบและสอนใหส้ถาบนัสมาชิก SEARAME เขา้ใชฟ้รี 22 
1 ปี โดยยกเวน้ค่าสมาชิก หลงัจากน้ันหากสถาบนัใดสนใจ ทาง GMEx จะคิดราคาสมาชิกรายปีท่ีเหมาะสม23 
กบั SEARAME ต่อไป 24 

3. Publication of SEARAME โดย Prof. Indika Karunnatthilake (Sri Lanka) รายงานการ25 
จดัท าและตีพิมพว์ารสารของ SEARAME ว่ามีความคืบหน้าในการตีพิมพ์ไดท้ันตามก าหนดในปลายปี 26 
2561 น้ี และจะจดัท าเป็น e-journal  ส่วนการตีพิมพเ์ป็นรูปเล่มจะลดลงใหพ้อส าหรบัสมาชิกท่ียงัประสงค์27 
จะขอรบัเป็นรูปเล่ม  ทั้งน้ีไดข้อใหที้ม IT ของอินโดนีเซีย ช่วยจดัการเร่ือง website ส าหรบัวารสารน้ี โดย28 
ถ่ายโอนจากทีมงานคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัท่ีรบัดแูลใหม้าตลอดอยา่งยาวนาน 29 

4. Setting up FAIMER Regional Institute at Faculty of Medicine University of Gadjah 30 
Mada  เพ่ือเป็นการ Collaboration of FAIMER กบั SEAR 31 
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เพ่ือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการรูจ้กักนัและกนัมากขึ้ นระหวา่งโรงเรียนแพทยต่์างๆ ในภมูิภาค 33 

6. Strengthening Accreditation System in member countries.  Dr. Titi เสนอให ้ Clin. 34 
Prof. Suwat Benjaponpitak รบัผิดชอบในการหาทางเพ่ิมศกัยภาพในการท า QA และการรบัรองคุณภาพ35 
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ของโรงเรียนแพทย ์โดยใหป้ระเทศสมาชิกเสนอช่ือผูท่ี้สนใจมาร่วมทีมในการผลกัดนังานดา้นน้ี ซ่ึงอาจเป็น1 
ในลักษณะแลกเปล่ียนประสบการณ์ การฝึกอบรม เป็นท่ีปรึกษา หรือการจัด  session ในงานประชุม2 
วิชาการ หรือวิธีการอ่ืนๆ  ทั้งน้ีในขณะน้ีมีประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีความคืบหน้าในการวาง3 
ระบบ QA อยา่งชดัเจนแลว้ 4 

7. การประชุม SEARAME Conference 2020  โดย Prof. Dr. Humayun Kabir Talukder 5 
(Bangladesh)  ไดเ้สนอโครงการขอจดัประชุมวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษาท่ีประเทศบงัคลาเทศ และ6 
ขอรบัการสนับสนุนจาก SEARAME Executive Committee  ใหไ้ปร่วมประชุมกรรมการท่ีบงัคลาเทศ ในปี 7 
2563 8 

8. การด าเนินงานของคณะกรรมการ SEARAME  ในปี 2018-2020  Dr. Titi  เสนอใหม้ี9 
คณะกรรมการท่ีมีสมาชิกจากประเทศต่างๆ เขา้ร่วมกนัท างาน ทั้งท่ีเป็นกรรมการผูแ้ทนประเทศ หรือเสนอ10 
เพ่ิมเติมมาไดเ้พ่ือเพ่ิมจ านวนเครือข่ายสมาชิกใหก้วา้งขวางขึ้ น สรา้งคนรุ่นใหม่มาร่วมกนัมากขึ้ น โดยได้11 
เสนอประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ ดงัน้ี 12 

- Division of Journal and Publication : Prof. Indika Karunathilake (Sri Lanka) 13 
- Division of Faculty Development : Prof. Dr. Thomas Chacko (India) 14 
- Division of QA and Accreditation : Clin. Prof. Suwat Benjaponpitak (Thailand) 15 
- Division of Educational Development and Exchanges : Dr. Mora Claramita  16 
(Indonesia) 17 

- Division of Website and IT : Dr. Widyandana (Indonesia) 18 
9. การประชุม SEARAME Exective Council meeting 2019  ท่ีประชุมไดส้อบถามถึงประเทศ19 

สมาชิกท่ีประสงค์จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติในปีหน้า และประสงค์จะใหค้ณะกรรมการชุดน้ีไปร่วม20 
ประชุมคณะกรรมการ และร่วมเป็นวิทยากรรบัเชิญดว้ย แต่ในท่ีประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความจ านง 21 
และ Prof. Dr. Khunying Kobchit Limpaphayom  ไดใ้หข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ท่ีผ่านมาเป็นท่ีเขา้ใจกนัว่า 22 
ประเทศเจา้ภาพจะตอ้งจดัหางบประมาณสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าท่ีพักของกรรมการท่ีร่วมประชุมดว้ย  แต่23 
ในครั้งน้ีทางอินโดนีเซียไม่ไดด้ าเนินการตามน้ี ทั้งๆ ท่ีงานประชุมวิชาการก็มีการจดัเก็บค่าลงทะเบียนของ24 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ดังน้ันขอใหก้รรมการท่ีรบัเป็นเจา้ภาพรบัไปปฏิบติัดว้ย เพ่ือใหส้มาชิกไดม้าร่วมประชุม25 
กนัครบและต่อเน่ือง  และ Prof. Dr. Thomas Chacko  ไดเ้สนอแนะวา่ ทางประเทศภูฏาน เคยแจง้ว่าจะจดั26 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ในปี 2562  จึงขอใหส้อบถามความเป็นไปไดท่ี้จะจัดเป็นเจา้ภาพ และเชิญ27 
คณะกรรมการประชุมท่ีประเทศภฏูาน 28 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 29 

1.5 การเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นของนกัศึกษาแพทยศาสตร ์30 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 31 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีประชุมว่า กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์33 

แห่งประเทศไทย (กสพท) ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 34 
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ครั้งท่ี 2/2561 วนัท่ี 20 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็น1 
โดยสรุป ดงัน้ี 2 

1.  จ านวนเงินค่าปรบัชดใชทุ้นของนักศึกษาแพทยศาสตร์ ปัจจุบนัไม่เหมาะสม สมควรมีการ3 
ปรบัเปล่ียน  4 

2.  วงเงินควรปรบัเพ่ิมโดยค านวณตามค่าใชจ้่ายจริง ส าหรบัตวัเลขค่าใชจ้่ายจริงท่ี กสพท ใช้5 
เป็นขอ้มลูในการค านวณตน้ทุนการผลิตนักศึกษาแพทย์ เป็นจ านวน 4,475,604.00 (ส่ีลา้นส่ีแสนเจ็ดหมื่น6 
หา้พนัหกรอ้ยส่ีบาทถว้น) ต่อคน ส าหรบัหลกัสตูร 6 ปี  7 

ทั้งน้ี กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ขอใหข้อ้เสนอแนะ/ขอ้สงัเกต เพ่ิมเติม ดงัน้ี 8 
1.  จ านวนเงินค่าปรบัอาจไม่ใช่ปัจจยัหลักในการผูกพันใหแ้พทยค์งอยู่ในระบบปกติ แต่เป็น9 

เพียงตัวเลขท่ีตั้งขึ้ นมาเพ่ือใหเ้ป็นเกณฑส์่งเสริม professional integrity ควรพิจารณาปรบัปรุง/แกไ้ขใน10 
ปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  11 

2.  อาจพิจารณาเงินค่าปรับเพ่ิมขึ้ นเฉพาะกลุ่มท่ีสอบตรงผ่าน กสพท ตามค่าใชจ้่ายท่ีทาง 12 
กสพท ก าหนดให ้และหรือพิจารณาจ านวนค่าปรบัท่ีสูงพอท่ีจะไม่มีการชดใชเ้งิน หรือเพ่ิมค่าธรรมเนียม13 
การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ใหม้ากพอหรือเกือบพอในการผลิตแพทย์ และผู ้รับทุนต้องใชทุ้นคืนตาม14 
ขอ้ก าหนด 15 

3. อาจพิจารณาจดัระบบการกูย้ืมเพ่ือการศึกษา โดยค านวณตามราคาต่อหน่วย (unit cost) 16 
จริง 17 

4.  จดัทางเลือกใหนิ้สิตนักศึกษาตัดสินใจก่อนหรือขณะเขา้ศึกษาว่า จะเลือกรบัทุนจากทาง18 
รฐับาลโดยใหท้ าสญัญากบัภาครฐัโดยตรง หรือเลือกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีไมข่อรบัทุน 19 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 20 
 21 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ22 
ไทย ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันศุกรท์ี่ 2 มีนาคม 2561  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย 23 
สงขลานครินทร์ และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับ24 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ณ หอ้ง25 
ประชุมคณะฯ ตกึอ านวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 26 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุม ดงัน้ี 29 
1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 30 

2/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 2 มีนาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์31 
2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 32 

2/2561  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 20 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการ ชั้น 2  คณะแพทยศาสตร ์  33 
ศิริราชพยาบาล 34 

มตทิี่ประชุม  :   35 
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- มติที่ประชุมรบัทราบและรบัรอง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน1 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2  โดยมีการแกไ้ขปรบัปรุงดงัน้ี 2 

หนา้ท่ี 1  บรรทดัท่ี 8  ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา ช านิประศาสน์  แกไ้ขเป็น ให้3 
ตดัช่ือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา ช านิประศาสน์ ออก เน่ืองจากซ ้ากนักบับรรทดัท่ี 7 4 

หน้าท่ี 7  บรรทดัท่ี 21  วนัท่ี 19 มีนาคม 2561   จดั workshop 3 เร่ือง วนัท่ี 20-21 มีนาคม 5 
2561  แกไ้ขเป็น วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561   จดั workshop 3 เร่ือง วนัท่ี 20-21 ธนัวาคม 2561 6 
 7 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 8 

3.1  แผนยุทธศาสตรก์ารวิจยัแพทยศาสตรศึกษา (MedResNet) 9 
 เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 10 

3.2 การปรบัระดบัหตัถการของแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ 11 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ 13 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจ้ง ท่ีประชุมว่า ตามท่ี14 

คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะท างาน15 
พัฒนาหัตถการส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือพิจารณาทบทวนหัตถการส าหรับแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ 16 
เสนอแนะหัตถการส าหรับแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะใหส้อดคลอ้งกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  และเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือ17 
น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพนูทกัษะแพทยต์ามโครงการแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 18 
ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี  2/2560 วันท่ี 9 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาข้อสรุปของ19 
คณะท างานฯ แลว้มีความเห็นว่า การก าหนดทักษะหตัถการเป็นระดับ 1-4 ท่ีใชใ้นปัจจุบนั มีปัญหาเร่ือง20 
ความสบัสนเกิดขึ้ นทั้งในส่วนสถาบนัผลิตแพทยแ์ละในส่วนของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในเร่ืองของเกณฑท่ี์ใชใ้นการจดั21 
ระดบั 1-4  วา่สุดทา้ยแลว้บณัฑิตแพทยค์วรมีทกัษะหตัถการท่ีส าคัญและตอ้งท าไดจ้ริงอย่างไรบา้ง และควร22 
เพ่ิมทกัษะหตัถการใดบา้งในระหว่างการเป็นแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ดงัน้ัน จึงเสนอใหม้ีการพิจารณาทบทวน23 
ใหม่เป็นแบบท่ีใชใ้นเกณฑม์าตรฐานสากล คือ Entruatable Professional Activities (EPA)  ซ่ึงก าหนด24 
เป้าหมายผลการเรียนรูช้ัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์แลว้ ต้องรับรองได้ว่ามี EPA 25 
หตัถการท่ีส าคญัและจ าเป็นอะไรบา้งระดบัท่ีตอ้งสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง แลว้มาต่อดว้ย EPA ของการเขา้26 
โครงการแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะว่าตอ้งมีหตัถการท่ีส าคญัและจ าเป็นอะไรบา้ง ระดับท่ีตอ้งสามารถท าไดด้ว้ย27 
ตนเองเพ่ิมขึ้ น ส่วนท่ีเหลือก็เป็นทักษะท่ีมารับการฝึกอบรมระดับแพทยป์ระจ าบา้นต่อไป  ท่ีประชุมได้28 
มอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ รบัไปประสานงานในกลุ่มสถาบนั29 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) เพ่ือพิจารณาด าเนินการในเร่ืองของการจดัท าขอ้เสนอ EPA ระดบั30 
บณัฑิตแพทยแ์ละระดับแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ โดยใชเ้วลาด าเนินการประมาณไม่เกิน 6 เดือน และมอบให้31 
เป็นผูแ้ทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดน้ี ประสานด าเนินการน าขอ้สรุปของคณะท างานพฒันาหตัถการส าหรบั32 
แพทยเ์พ่ิมพนูทักษะเสนอต่อ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือด าเนินการสอบถามสถาบนั33 
ผลิตแพทยทุ์กแห่ง ท าประชาพิจารณาใหไ้ดข้อ้สรุป แลว้จึงน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ชุดน้ีต่อไป  34 
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เพ่ือใหก้ารด าเนินการเป็นไปโดยเรียบรอ้ยตามเวลาท่ีก าหนด รองศาสตราจารย ์นายแพทย์1 
รุ่งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ  จะขอตัวแทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็นผูแ้ทนจาก2 
คณะแพทยต่์างๆ คณะละ 1 ท่าน และจาก สบพช. จ านวน 2-3 ท่าน  จากสาขาวิชา สูติศาสตร์-นรีเวช3 
กรรม, ศัลยศาสตร์, ออร์โธปิดิกส,์ อายุรศาสตร,์ กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  เพ่ือเขา้มาร่วม4 
เป็นคณะท างาน และขอนัดประชุมในวันท่ี  19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ คณะ5 
แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล โดยจะหารือเร่ืองงบประมาณในการประชุม  คาดว่าจะมีการประชุมประมาณ 6 
2-3 ครั้ง ส าหรบัค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ขอหารือในท่ีประชุมน้ี วา่จะด าเนินการอยา่งไร  7 

มตทิี่ประชุม  : พิจารณา และใหค้วามเห็นดงัน้ี 8 
1.  ร่างหนังสือถึงแพทยสภา ใหแ้พทยสภามอบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 9 

ด าเนินการจดัประชุม 10 
2. ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั เป็นไปตามแนวปฏิบติัของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย11 

ในกรณีท่ีแพทยสภามอบกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูด้ าเนินการ 12 
 13 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 14 
4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรทันต15 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรับ16 
ตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 17 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์19 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 20 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ น าเสนอ ความคืบหน้าของการสอบ21 

คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัว22 
แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนั23 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  การรบับุคคลเขา้ศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง24 
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561น้ี เป็นปีแรกท่ีนักเรียนรูผ้ลคะแนนก่อนท่ีจะเลือกสมคัร นักเรียนท่ีสมคัรรบั25 
ตรงกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จะมีสิทธ์ิเลือกได ้4 อันดับ แบบเรียงล าดับ พบว่ามี26 
ผูส้มคัรจ านวน 6,937 คน เมื่อตรวจสอบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เหลือจ านวนผูผ่้านเกณฑ ์5,699 คน ซ่ึงจะรอ27 
ผลการสอบสมัภาษณแ์ละตรวจร่างกายต่อไป ส าหรบัผูท่ี้จะสมคัรในรอบ 3.5 จะตอ้งสละสิทธ์ิ 3/1 และ 3/2 28 
ก่อน ใชสิ้ทธิซอ้นกนัไมไ่ด ้29 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 30 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 31 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์33 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอการด าเนินการของสถาบนัรบัรอง34 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ดงัน้ี 35 
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1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน 1 
1.1 วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ขอรบัการตรวจ2 

ประเมินเปิดด าเนินการหลกัสตูรใหม ่ก าหนดวนัตรวจประเมิน ระหวา่งวนัท่ี 11-13 กรกฎาคม 2561 3 
1.2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตรและเพ่ิม4 

ศกัยภาพ ก าหนดวนัตรวจประเมิน ในระหวา่งวนัท่ี 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 5 
1.3 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา ขอรบัการตรวจประเมินเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ 6 
1.4  วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสตูรปรบัปรุง 7 

2. การส่งรายงานประจ าปี 8 
รายช่ือสถาบนัท่ีส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 9 

1. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 10 
รายช่ือสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าแลว้ (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 11 

1. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์12 
รายช่ือสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 13 

1. คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 14 
(วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2561) 15 

2. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 16 
(วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561) 17 

3. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 18 
(วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561) 19 

รายช่ือสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (ครั้งท่ี 3 ปี 2561) 20 
1. คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล (วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561) 21 
2. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 22 

(วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561) 23 
3. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561) 24 
4. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561) 25 
5. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561) 26 
6. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (วนัท่ี 21 ตุลาคม 2561) 27 

รายช่ือสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 28 
1. คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 29 

(วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561) 30 
2. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561) 31 

ขอใหส้ถาบนัท่ีจะส่งรายงานประจ าปี ใชแ้บบฟอรม์ Template for Annual Progress 32 
Report หรือ Template for Corrective Action Report (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงสามารถ download ไดจ้าก 33 
website www.imeac.org  โปรดศึกษาคู่มือการเขียนรายงานและวิธีการส่งไดจ้ากเอกสาร template 34 

 35 
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3. หลกัสตูรและสถาบนัท่ีผ่านการตรวจประเมิน 1 
- วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ผ่านการรับรอง2 

มาตรฐานจากคณะกรรมการบริหารในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 3 
4. หลกัสตูรและสถาบนัท่ีอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 4 

- คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร5 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฎิรูป อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ6 
กรรมการบริหาร 7 

5.  สมพ. ด าเนินการจัดการจัดท าเกณฑ์การเปิดโรงเรียนแพทยใ์หม่ โดยอิงจากเกณฑ์ของ 8 
WFME และขอ้ก าหนดของแพทยสภาโดยเชิญผูแ้ทนจากกลุ่มท่ีมีส่วนไดส้่วนเสียจดัท าร่างเกณฑ ์วนัท่ี 18-9 
19 มิถุนายน 2561 จากน้ันจะน าร่างดังกล่าวประชาพิจารณาจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 10 
2561 แลว้น าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการบริหาร สมพ. ต่อไป 11 

6. สมพ. รบัการตรวจประเมินเพ่ือรบัการรบัรองจาก WFME  หลงัจากท่ีคณะกรรมการผูต้รวจ12 
ประเมินจาก WFME ไดด้ าเนินการมาตรวจประเมินระหว่างวนัท่ี 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ไปแลว้13 
น้ัน มีผูต้รวจประเมินทั้งหมด 3 คน โดยมีการประเมินท่ีส านักงาน ประเมินกระบวนการ Site visit  ท่ีคณะ14 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา และกระบวนการพิจารณากลัน่กรองผลการตรวจประเมิน ((Ad hoc 15 
committee meeting) ของหลกัสตูรของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์16 

ทีมผูต้รวจประเมินจาก WFME ไดส้่งร่างรายงานผลการตรวจประเมินมาแลว้ในเกณฑ ์41 17 
ขอ้ เป็นไปตามขอ้ก าหนด 40 ขอ้ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดบางส่วน (partially compliant) 1 ขอ้ ทาง สมพ.  18 
ไดต้อบกลบัรบัรองร่างรายงานดังกล่าวกลบัไปแลว้ ขณะน้ีรอการพิจารณาจาก Recognized committee 19 
ของ WFME 20 

7. ส าหรับสถาบันท่ีจะรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตร21 
แพทยศาสตรบณัฑิต การขอเพ่ิมศกัยภาพ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต จากน้ีไปตอ้งใชเ้กณฑใ์หม่ สามารถ 22 
download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ี23 
เก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org  โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยด์ าเนินการดงัน้ี 24 

7.1 ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา 25 
7.2 ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงดังกล่าวพรอ้มทั้งใบสมคัรขอรับการตรวจ และเล่ม26 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จ านวน 1 เล่ม หลกัสูตร 1 เล่ม และ flash 27 
drive (ประกอบดว้ย PDF file ของ SAR และไฟลเ์อกสารหลกัฐาน) จ านวน 1 ชุด (ดงัรายละเอียดในขอ้ 28 
6.3) ถึงผู ้อ านวยการ สมพ. ส่ง สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4  29 
ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพ 10330 30 

7.3 ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards 2007 โดยใช ้template 31 
ของ สมพ. ใชต้วัอกัษร font TH Sarabun New ขนาด 14 32 

7.4 การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี 33 
- เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปู PDF file โดยระบุหนา้และ highlight ส่วนท่ีอา้งอิง 34 
- ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2 เป็นตน้ 35 
- เก็บเป็น folder-subfolder ตามองคป์ระกอบ-องคป์ระกอบยอ่ย 36 
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- ท า hyperlink จากเล่ม SAR 1 
7.5 ช าระค่าธรรมเนียมการขอรบัการตรวจประเมิน เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึง2 

หมื่นบาทถว้น) หลงัจากช าระแลว้เงินน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนแมว้่า3 
ภายหลงัพบวา่สถาบนัไมพ่รอ้มและไมเ่กิดการตรวจขึ้ นจริง 4 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 5 

4.3 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 
4.3.1  ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา7 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 8 
เอกสารประกอบ :  2 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์10 
อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ น าเสนอ การติดตามการด าเนินงานตาม11 

ขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  ดงัน้ี 12 
 13 

ขอ้เสนอแนะ ความคืบหนา้ 

1.การจดัการระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นตอ้งมีแพทยป์ฏิบัติงาน

อยูใ่นทุกภาคส่วนทั้งภาครฐัและเอกชน ดว้ยคุณสมบติั

ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการใหบ้ริการไดแ้ก่ แพทยผ์ู ้

ใหบ้ริการสุขภาพระดับตน้และระดับกลาง แพทยผ์ูใ้ห ้

การบริบาลผู้ป่วยซับซ้อนและแพทย์ผู ้พัฒนาองค์

ความรู ้ การศึกษาแพทยศาสตร์เพ่ือผลิตแพทย์ท่ี

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายน้ี 

ผูแ้ทนของผูอ้ านวยการ สบพช. จะเป็นผูน้ าเสนอในท่ี

ประชุม 
 

2.การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต 
ควรด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาในระดบัสากล

ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทยและค านึงถึง

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และศกัยภาพของสถาบนัโดย

ก าหนดเป้าหมายบณัฑิตแพทยใ์หมี้สมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
   2.1 สมรรถนะหลกั หมายถึง สมรรถนะทางวชิาชีพ
ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภาและมาตรฐานการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 

   2.2 สมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั หมายถึง สมรรถนะท่ีตอ้ง
เสริมสรา้งใหผู้เ้รียนตามความสนใจและศกัยภาพของ

ตนเอง ทั้งน้ีสถาบนัอาจเลือกส่งเสริมสมรรถนะ

ดงักล่าวในแนวทางท่ีแตกต่างกนัไดต้ามความพรอ้มท่ี

ตอบสนองความตอ้งการอนัหลากหลายของระบบ

รายงานในวาระท่ี 5.2.1 
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บริการสุขภาพและการด าเนินชีวติ 
3.โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ ์จดัประสบการณ์การเรียนรู ้

และประเมินผล ภายใตก้ารประกันคุณภาพการศึกษา

โดยมีหน่ วยงานรับ ผิดชอบด า เ นินการอย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพนูทกัษะ

แพทย์ ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ มีมติให้

ทบทวนหัตถการทั้ ง ระยะการส า เ ร็ จหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต และระยะเม่ือส าเร็จการเพ่ิมพูน

ทักษะ โดยใหพิ้จารณาเฉพาะหตัถการระดับท่ี 1 และ 
2 ตามประกาศแพทยสภา พ.ศ. 2555 และจดัประเภท
ห รื อ ร ะ ดั บ ข อ ง หั ต ถ ก า รห รื อ เ ป็ น  Entrustable 
Professional Action วาระท่ี 3.2 ....) 

4.สถาบันพึงมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์สามารถ
ปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และ 

คณะท างานวิชาการ กลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ก าหนดจัดอบรมเร่ือ “กรอบมาตรฐาน

สมรรถนะอาจารยร์ะดับอุดมศึกษา” ในวนัศุกรท่ี์ 17 
สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. อยู่ในระหว่าง
การของบประมาณ และประสานงานสถานท่ีจดัประชุม

ในกทม. 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 1 

4.3.2  กรอบสมรรถนะส าหรบัอาจารยมื์ออาชีพ 2 
เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ  :  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์4 
อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์  น าเสนอ กรอบสมรรถนะส าหรับอาจารยม์ือ5 

อาชีพ สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  6 
โดยคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และ คณะท างานวิชาการ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์7 
แห่งประเทศไทย ก าหนดจดัอบรมเร่ือง “กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา” ในวนัศุกรท่ี์ 8 
17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. รอการของบประมาณ และประสานงานสถานท่ีจัดประชุมใน 9 
กรุงเทพมหานคร. 10 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 11 

4.3.3  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 12 
เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ  :  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์14 

          อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์  น าเสนอ  จากมติท่ีประชุมกลุ่มสถาบนัแพทย์15 
แห่งประเทศไทย ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการจดัประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 10  ซ่ึงได้16 
ปรึกษาหารือในคณะท างานวิชาการกลุ่มสถาบนัแพทยแ์ห่งประเทศไทย  เพ่ือหาแนวคิดในการจดัประชุม17 
ดงักล่าว แต่ยงัไมไ่ดข้อ้เสนอแนะท่ีตกผลึก แต่ก็ไดม้ีการปรึกษานอกรอบในเบ้ืองตน้  โดยจะน าเร่ืองของทิศ18 
ทางการพฒันาแพทยศาสตรศึกษาต่อการเปล่ียนแปลงของโรคท่ีมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงระบบการรับ19 
นิสิต 20 
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มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 1 

4.3.4  การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Medical 2 
Education) ส  านกัการแพทย ์กทม 3 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ  :  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์5 
อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์ น าเสนอความคืบหน้าว่า ตามท่ีส านักการแพทย ์6 

กรุงเทพมหานคร มีหนังสือถึงเลขาธิการกลุ่มสถาบนัแห่งประเทศไทย เพ่ือขอความอนุเคราะหจ์ดัอบรมเชิง7 
ปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหอ้าจารยใ์หม่ สงักดัส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ในการ8 
จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง น้ัน 9 
คณะท างานวิชาการฯ ไดป้ระสานกบัศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ส านักการแพทยแ์ลว้ ก าหนดจดัการ10 
อบรมในระหวา่งวนัท่ี 12-14 กนัยายน 2561 ณ หอ้งประชุมพิทยรกัษ์ ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 11 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

4.4   การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ13 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์15 
อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ น าเสนอวา่ ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแห่งประเทศไทย ไดแ้ต่งตั้ง16 

คณะกรรมการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี 2561 และไดอ้อกหนังสือ ท่ี กสพท 132/2561  ลงวนัท่ี 17 
11 พฤษภาคม 2561 ถึงสถาบนัผลิตแพทยเ์พ่ือเสนอช่ือผูส้มควรไดร้ับการยกย่องเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติ 18 
กสพท ประจ าปี 2561  โดยเสนอช่ือพรอ้มประวติัและผลงานกลบัมาท่ีเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายใน19 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 น้ัน 20 

ปฏิทินโครงการ หลงัจากไดร้ายช่ือผูท่ี้ถูกเสนอแลว้ มีดงัน้ี 21 
1.  คณะกรรมการฯ พิจารณารายช่ือ และคดัเลือกระหวา่งเดือนสิงหาคม –กนัยายน 2561 22 
2.  คณะกรรมการฯ เสนอช่ือ (ถา้มี) แก่คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์23 

แห่งประเทศไทยเพื่อใหค้วามเห็นชอบในการประชุมวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 24 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 25 

4.5    จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 26 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 28 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  น าเสนอ ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั29 

ในคน ประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั โดยมีขัน้ตอนดงัน้ี 30 
1. ส่งขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมวิจยัในคน ประเภทงานวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาใน31 

ลกัษณะสหสถาบนั ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของแต่ละสถาบนัภายใน กสพท ไดพิ้จารณา32 
เห็นชอบร่วมกนั 33 
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2.  คณบดีหรือผูบ้งัคบับญัชาสงูสุด และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของแต่1 
ละสถาบนัภายใน กสพท ลงนามร่วมกนัใน บนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding) ท่ีจะ2 
ยอมรบัแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัเพ่ือรบัรองโครงการวิจยัในคนประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาใน3 
ลกัษณะพหุสถาบนั 4 

3.  ส าหรับโครงการวิ จัย ท่ี ส นับสนุนโดย เค รือข่ ายวิ จัยก ลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 5 
แห่งประเทศไทย (MedResNet) หัวหน้าโครงการวิจัยส่งขอ้เสนอโครงร่างวิจัยให ้(MedResNet) ตรวจ6 
พิจารณาคุณภาพโครงร่างงานวิจยัก่อนส่วนโครงการวิจยัอ่ืนๆ ขอใหอ้าจารยท่ี์รบัผิดชอบดา้นแพทยศาสตร7 
ศึกษาของแต่ละสถาบนั ช่วยพิจารณา 8 

4.   ใหห้ัวหน้าโครงการวิจัยส่งขอ้เสนอโครงร่างวิจัยท่ีผ่านการตรวจพิจารณาแลว้ โดยใช้9 
แบบฟอรม์ของ IRB ตน้สงักดัรวมทั้งค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ (ถา้มี) ถึงประธานคณะกรรมการ10 
จริยธรรมการวิจยัในคนของสถาบนัตน้สงักดั เพ่ือติดต่อประธาน IRB ท่ีเก่ียวขอ้ง (มีบุคลากรของสถาบนั11 
น้ันเขา้ร่วมในการวิจยั หรือมีการด าเนินการวิจยัในสถาบนัน้ัน) ในการรบัทราบขอ้เสนอโครงร่างวิจยั และ12 
ตกลงเลือก Lead IRB ในการพิจารณาโดยพิจารณาใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบนัของหวัหน้า13 
โครงการเป็น Lead IRB (ถา้ผ่าน SIDCER accreditation แลว้) 14 

5.   Lead IRB พิจารณาตัดสินโครงการวิจยั (แบบ exemption, expedited หรือ full board 15 
review ตามความเหมาะสม) แลว้ส่งผลการพิจารณา ให ้IRB ท่ีเก่ียวขอ้งทุกแห่งร่วมพิจารณาแบบ 16 
expedited review (ในเวลาประมาณ 10 วนัท าการ) ก่อนรวบรวมส่งผลการพิจารณาขั้นตน้ใหห้วัหน้า17 
โครงการวิจยัรบัทราบ ในกรณีท่ีมีการขดัแยง้ระหว่าง Lead IRB และ IRB ท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาให ้18 
Lead IRB ด าเนินการประเสานเพ่ือการปรึกษาตามความเหมาะสม จนไดข้อ้สรุป แลว้จึงจะส่งผลการ19 
พิจารณาใหห้วัหนา้โครงการวิจยัรบัทราบ 20 

6.   หลังจาก Lead IRB พิจารณารับรองโครงร่างวิจัยแล้ว ให้ออกหนังสือรับรอง พร้อม21 
ประทับตราระบุ “งานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน กสพท” และแจง้แก่ IRB ท่ี22 
เก่ียวขอ้งทุกแห่งร่วมรบัทราบ 23 

7. ผูว้ิจยัในแต่ละสถาบนัเร่ิมด าเนินการวิจยัหลงัไดร้บัการอนุมติั และไดร้บัหนังสือรบัรองแลว้  24 
               8.  หัวหน้าสาขาโครงการวิจัยรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือการเบ่ียงเบนจาก25 
โครงการวิจยัต่อ Lead IRB และ IRB ท่ีเก่ียวขอ้งรบัทราบ 26 

9.  หวัหนา้โครงการวิจยัรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินการวิจยั ในกรณีท่ีส้ินสุดแลว้ หรือ27 
มีการขอต่ออายุโครงการวิจยั ตามก าหนดของสถาบนัท่ีเป็น  Lead IRB และส่งผลการพิจารณาให ้IRB  28 
ท่ีเก่ียวขอ้งรบัทราบ 29 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 30 
  31 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 
5.1.1  เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ3 

เวชกรรม (ศรว.) 4 
เอกสารประกอบ : 10 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณแพทยห์ญิงบุญมี สถาปัตยวงศ ์6 

 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ7 
วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 8 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ แจง้ผลการสอบเพ่ือประเมิน9 
และรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560  ดงัน้ี 10 

การสอบขัน้ตอนท่ี 1  จ านวนผูเ้ขา้สอบในประเทศ 3,156 คน  สอบผ่าน จ านวน 2,339 11 
คน  และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จ านวนผู ้เขา้สอบ 576 คน สอบผ่าน จ านวน 52 คน  ในภาพรวม12 
จ านวนผูเ้ขา้สอบทัว่ประเทศ 3,732 คน สอบผ่าน จ านวน 2,391 คน 13 

การสอบขัน้ตอนท่ี 2  จ านวนผูเ้ขา้สอบในประเทศ 2,806 คน สอบผ่าน จ านวน 2,425 14 
คน  และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จ านวนผู ้เขา้สอบ 435 คน สอบผ่าน จ านวน 42 คน  ในภาพรวม15 
จ านวนผูเ้ขา้สอบทัว่ประเทศ 3,241 คน สอบผ่าน จ านวน 2,467 คน 16 

การสอบขัน้ตอนท่ี 3  (รอบพิเศษ เก็บตก) จ านวนผูเ้ขา้สอบในประเทศ 80 คน สอบ17 
ผ่าน จ านวน 58 คน  และสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ จ านวนผูเ้ขา้สอบ 61 คน สอบผ่าน จ านวน 33 คน  18 
ในภาพรวมจ านวนผูเ้ขา้สอบทัว่ประเทศ 141 คน สอบผ่าน จ านวน 91 คน 19 

สรุปจ านวนผูส้อบผ่าน 3 ขัน้ตอน รวมทุกคณะ ผ่านทั้งส้ิน จ านวน 2,540 คน  20 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 21 

 การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 22 
ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ในรูปแบบใหม่ 23 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ว่า การจดัสอบเพ่ือ24 
ประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3 (MEQ) ในรูปแบบใหม่ น้ัน   25 
การออกขอ้สอบ โดยส่วนกลาง คือ ศรว. เป็นผูด้ าเนินการออกขอ้สอบเพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั แต่ให้26 
แต่ละคณะ/สถาบนัจดัสอบเองได ้ก าหนดการจดัสอบในวนัและเวลาเดียวกนั ดงัน้ี 27 

รอบท่ี 1  วนัอาทิตยท่ี์ 13 มกราคม 2562 28 
รอบท่ี 2  วนัอาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562 29 
การก าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสอบ ดงัน้ี 30 
1.  จะตอ้งเป็นผูท่ี้สอบผ่าน NL1 และ NL2 แลว้ เป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี นับจากวนัท่ี31 

แพทยสภาอนุมติัผลการสอบจนถึงวนัท าการสมคัรสอบ  32 
2.  คณะ/สถาบนั สามารถก าหนดคุณสมบติัเพ่ิมเติมได ้33 
ท่ีประชุม ไดส้รุปว่าการสอบ MEQ การจดัท าขอ้สอบจะท าจาก ศรว.  งบประมาณ และ34 

การด าเนินการ จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะด าเนินการอย่างไร และมีประเด็นว่าถา้นักศึกษาสอบ NL2 ผ่านใน35 



16 
 

เดือนเมษายน 2562 จะตอ้งรอสอบ MEQ ในเดือนมกราคม 2563 หรือไม่ หรือจะมีรอบพิเศษส าหรับ1 
นักศึกษากลุ่มดงักล่าว 2 

ศรว. ขอเชิญเขา้ร่วมสัมมนาการสอบขั้นตอนท่ี 3 เพ่ือปรึกษาหารือในด้านการ3 
เตรียมการพรอ้มทั้งใหข้อ้คิดเห็น เร่ืองการเปล่ียนแปลงรปูแบบการสอบ OSCE ในปีการศึกษา 2562  ซ่ึงจะ4 
ด าเนินการสอบในตน้ปี 2563  ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งเบตา้ ชั้น 2 โรงแรมพลู5 
แมน บางกอก คิงพาวเวอร ์กรุงเทพมหานคร โดยทาง ศรว. จะส่งหนังสือเชิญและขอใหแ้ต่ละคณะ/สถาบนั6 
ไดส้ ารวจสถานท่ีในการจดัสอบ OSCE รูปแบบใหม่ ซ่ึงแต่ละจ านวนวงมีจ านวน 15-17 สถานี แต่ใชห้อ้งท่ี7 
เป็นสดัส่วนเพียง 10 หอ้ง (ท่ีเหลือเป็นสถานีพกั) วา่ทางคณะของท่านจะสามารถเป็นสนามสอบไดจ้ านวนก่ี8 
วง และแจง้กลบัมายงั ศรว. ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ดว้ย 9 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  10 

 การเตรียมการจัดสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการ11 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดว้ยระบบ e-testing 12 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ว่า แผนการจดัสอบ 13 
MCQ ดว้ยใชร้ะบบ Computer based examination จะมีการทดสอบใชง้านระบบ ในวนัท่ี 15 กนัยายน 14 
2561 ส าหรับสอบ NL1 และวนัท่ี 16 กันยายน 2561 ส าหรับสอบ NL2 ซ่ึงถา้ระบบส าเร็จในเดือน15 
พฤศจิกายน 2561 จะน ามาใชจ้ริง ส าหรบัการทดลองใชง้านระบบ ศรว. จะจดัส่งหนังสือไปยงัแต่ละคณะอีก16 
ครั้งเพ่ือขอรายช่ือนิสิตท่ีจะสมคัรเขา้รบัการทดสอบ 17 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  18 

5.1.2  รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 19 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยว์ีระศกัด์ิ  ศรีชวนช่ืนสกุล 21 

ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล22 
มหาสารคาม 23 

นายแพทยว์ีระศักด์ิ  ศรีชวนช่ืนสกุล ผูอ้ านวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 24 
โรงพยาบาลมหาสารคาม ไดร้บัมอบหมายจาก นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงาน25 
บริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท แจง้การคาดการณค์วามตอ้งการแพทยใ์นอนาคตโดยใช้26 
วิธีพลวตัรระบบ (System dynamic modeling) ระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2600 โดยสรุปมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  27 

1) กรณีไม่มีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการดา้นนโยบายดา้นสาธารณสุข จากส่ิงท่ี28 
เป็นอยูใ่นปี พ.ศ. 2580  ประเทศไทยจะมีความขาดแคลนก าลงัคนดา้นสาธารณสุขลดลงในทุกสาขาวิชาชีพ29 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาขาแพทยแ์ละพยาบาล ยกเวน้นักวิชาการสาธารณสุข ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะคงการผลิต30 
ก าลงัคน ไดแ้ก่ แพทยแ์ละสาขาวิชาชีพอ่ืน ในอัตราการผลิตปัจจุบนั ยกเวน้วิชาชีพสาธารณสุขท่ีควรลด31 
จ านวนการผลิตลง 32 

2)  การลดจ านวนการผลิตแพทยจ์ากอตัราปัจจุบนั โดยแบบจ าลองไดท้ดลองลดการ33 
ผลิตแพทยจ์ากอตัราปัจจุบัน 3,000 คนต่อปี เหลือเพียง 1,000 คนต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 34 
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พบวา่อตัราท่ีลดลงน้ีจะท าใหผ้ลิตแพทยไ์ดเ้พียงส าหรบัชดเชยการสญูเสียแพทยจ์ากระบบบริการเท่าน้ัน แต่1 
ไมส่ามารถท าใหม้ีแพทยเ์พียงพอตามความตอ้งการของระบบบริการในภาพรวมของประเทศ 2 

 3)  การเพ่ิมก าลงัการผลิตแพทยจ์ากอตัราปัจจุบนั 3,000 คนต่อปี ยงัไม่มีความจ าเป็น 3 
เน่ืองจากมีแนวทางอ่ืนๆ ในการพฒันารูปแบบระบบบริการท่ีใหผ้ลลพัธ์ต่อภาพรวมระบบสุขภาพไดคุ้ม้ค่า4 
และดีกว่าการพิจารณาเพ่ิมจ านวนแพทยเ์พียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นจดัการปัญหาเร่ืองการกระจายของ5 
แพทยร์ะหวา่งพ้ืนท่ีเมืองกบัชนบท เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าของประชากรอย่างยัง่ยืน ในการน้ีควรคงการจา้ง6 
แพทยจ์บการศึกษาใหมข่องกระทรวงสาธารณสุขในอตัราคงเดิมเช่นกนั คือ 2,100 คนต่อปี 7 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 8 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 9 

5.2.1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน10 
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ11 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี12 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 13 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้ว่า ไดด้ าเนินการส่ง    14 

มคอ.1 ไปยงั สกอ. แลว้ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2560  ก่อนหน้าน้ีสอบถามไปยงั สกอ. ทราบว่าหาเอกสารไม่15 
พบ เน่ืองจากทาง สกอ. มีการยา้ยส านักงาน ล่าสุดไดติ้ดตามกบัทาง สกอ. ไปอีกรอบและไดร้บัทราบว่าพบ16 
เอกสารแลว้ และขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา ทั้งน้ี สกอ. ไดข้อขอ้มลูเพ่ิมเติม คือ ขอสรุป17 
ความเป็นมาของ มคอ.1 สาขาแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ตน้ คือตั้งแต่ปี 2554 คาดการว่าจะด าเนินการส าเร็จ18 
ภายในปีงบประมาณ 2561 19 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 20 

5.2.2  โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 19 21 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี22 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์23 
มตทิี่ประชุม  :  ขอขา้มวาระน้ี  24 

5.2.3  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 25 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี26 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์27 
มตทิี่ประชุม  :  ขอขา้มวาระน้ี 28 

  29 
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5.2.4  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 1 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 3 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ว่าจะท าหนังสือ พรอ้มส่ง CD ขอ้มลู 4 

ส่งไปยงัทุกคณะ ทุกสถาบนั เพ่ือพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 5 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 6 

5.2.5  มาตรการตดิตามการชดใชทุ้นของบณัฑิตแพทย ์7 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข 9 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ 10 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข และรองศาสตราจารย ์นายแพทย์11 

อรุชา  ตรีศิริโชติ แจง้ว่า ท่ีผ่านมามีแพทย์ใชทุ้นลาออก แลว้ทางตน้สังกัด/สถาบัน ไม่รับทราบ เพราะ12 
กระบวนการทุกอยา่งสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ/อนุมติัใหล้าออกไดโ้ดยนายแพทย ์สสจ.  13 

แนวปฏิบติัใหม่ จะขอเพ่ิมขั้นตอน คือแพทยใ์ชทุ้นท่ีจะลาออกจะตอ้งไปขอใบรบัรอง14 
การลาออกจากตน้สงักัด/สถาบัน ก่อน เพ่ือใหท้างตน้สงักัด/สถาบันรบัทราบ แลว้จึงน าใบรบัรองน้ันไป15 
ประกอบการยื่นขอลาออกท่ี สสจ. ได ้หากไม่มีใบรับรองจากตน้สังกัด/สถาบัน สสจ. จะไม่อนุมติัการ16 
ลาออก โดยมีคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย์เป็นเจา้ภาพหลักในการติดตามใหม้ีการด าเนินการ17 
ต่อไป 18 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และเสนอใหถ้อนเร่ืองน้ีจากการติดตามในวาระการประชุม 19 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 20 

5.3.1  การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 21 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี22 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ว่า ยงัไม่มีสถาบนัใดขอรบัการ24 

ตรวจประเมิน และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมทบทวนการท า Benchmarking ร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดการพฒันา 25 
มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบการท า Benchmarking ร่วมกนั  26 

 27 
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 28 

6.1  ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป 29 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  และประชุม30 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งต่อไป ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561   ท่ี 31 
วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ทั้งน้ี อาจจะขอนัดประชุมปรึกษาหารือ เร่ืองการจดั Work shop 32 
เก่ียวกบั EdPEx ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561  อีกครั้งหน่ึง 33 
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6.2  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ เรียนเชิญเขา้ร่วมการประชุมเชิง1 
ปฏิบติัการ เร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพดา้นการใชย้าอย่างสมเหตุผล ในวนัท่ี 20-22 2 
มิถุนายน 2561 ท่ี Rama Gardens Hotel Bangkok ส าหรบัรายละเอียดการสมคัรเขา้ร่วมฯ จะขอส่งเวียน3 
ทางอีเมล ์หรือไลน์ของกลุ่ม กสพท หากท่านใดยงัไมม่ีไลน์กลุ่มขอใหแ้อดไลน์กลุ่ม กสพท ดว้ย 4 

6.3  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั แจง้เร่ืองเชิญเขา้ร่วม Work shop 5 
เก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทยแ์ผนไทย  ซ่ึง6 
กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมอบรม คือแพทยแ์ผนปัจจุบนั เพ่ือใหแ้พทยแ์ผนปัจจุบนัรู ้เขา้ใจ และเห็นศกัยภาพ7 
ของแพทยแ์ผนไทย และสามารถท างานร่วมกนัได ้โดยจะขอเชิญทั้งในส่วนของโรงเรียนพทย ์และศูนยแ์พทย์8 
เขา้ร่วมอบรมคู่กนัไปเพื่อรบัทราบและเชา้ใจตรงกนั โดยจะจดัอบรม 2 รุ่น รุ่นท่ี 1 ช่วงวนัท่ี 13-14 มิถุนายน 9 
2561 และรุ่นท่ี 2 วนัท่ี 27-28 มิถุนายน 2561  10 
 11 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 12 
 13 
 14 
 15 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั) 16 
 สรุปผลการประชุม 17 
 18 
 19 
 20 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 21 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
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