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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
ประธานที่ประชุม
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
กรรมการบริหาร
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
กรรมการบริหาร
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค
กรรมการบริหาร
6. ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิ ตเศรษฐ
กรรมการบริหาร
7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข
กรรมการบริหาร
8. พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพิชยั เจริญวารีกุล
กรรมการบริหาร
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ
กรรมการบริหาร
10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์
กรรมการบริหาร
11. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน จินายน
กรรมการบริหาร
12. อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
กรรมการบริหาร
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์
กรรมการบริหาร)
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร
กรรมการบริหาร
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
กรรมการบริหาร
16. อาจารย์ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
กรรมการบริหาร
17. อาจารย์ นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
กรรมการบริหาร)
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพฒ
ั น์ ศรีสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
19. อาจารย์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
(แทน แพทย์หญิงเพ็ญนิ ภทั นภีรงค์
กรรมการบริหาร)
20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
กรรมการอานวยการ/กรรมการบริหาร
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธญ
ั ญพงษ์ ณ นคร
กรรมการบริหาร
22. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
กรรมการบริหาร
23. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
24. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
กรรมการและเลขานุ การ
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รายนามผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
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รายนามผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา ชานิ ประศาสน์
อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ ย้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภกร โรจนนิ นทร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่ นเจริญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์

1. นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล

2.

3.
4.
5.

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาสารคาม
(ผูแ้ ทน ผูอ้ านวยการสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายแพทย์วิทยา จารุพนู ผล
ที่ปรึกษา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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1.1 รายงานการศึกษาดูงานโรงเรียนแพทย์ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 2-3 เมษายน 2561
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา ชานิ ประศาสน์
ศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ นาเสนอ การบริหารจัดการการศึกษา
แพทยศาสตร์ของสิ งคโปร์ที่ เข้มแข็ง มีก ารท างานเป็ นระบบ พบว่าการที่ สิงคโปร์ สามารถปรับเปลี่ ย น
หลักสูตรได้แบบ 21st century learning มี Critical success factor คือ Strong leadership และการ
สนั บ สนุ นที่ เพี ย งพอจากรัฐ บาลแต่ เนื่ องจากยัง ปรับเปลี่ ย นได้ไ ม่น าน จึ งยัง ต้อ งคอยดูผ ลของการปรับ
หลักสูตร ว่าจะได้บณ
ั ฑิตตามที่คาดหวังหรือไม่
มติที่ประชุม : รับทราบ
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1.2 สรุ ป การประชุ มปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาประเด็ น นโยบายสาธารณะ ส านั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25 เมษายน 2561
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นาเสนอ สรุปผลการประชุมปฏิบตั ิการเพื่อ
พัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
โดย กสพท ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เข้าร่ ว มประชุ ม กับสมัช ชา และได้น าเสนอประเด็ น “ก าลัง คนด้า นสุ ข ภาพที่ ต อบสนองการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ ” ทั้งนี้ กลุ่มสมัชชาฯ ได้รบั ข้อเสนอดังกล่าวแล้ว และจะ
นาเข้าที่ประชุมกลัน่ กรอง เพื่อพิจารณาให้เป็ นประเด็นการสัมมนา ในการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ต่อไป ผลการพิจารณาเป็ นอย่างไร จะนามารายงานให้ทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
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1.3 สรุปการประชุ มคณะทางานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยา ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
เลื่อนไปเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
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1.4 รายงานการประชุม SEARAME Executive committee วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ งนั นทนา ศิ ริท รัพ ย์ สรุ ป รายงานการประชุ ม SEARAME
Executive committee วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการแสดงความยินดีที่ Dr. Titi Savitri Prihatiningsih (Indonesia) รับตาแหน่ ง
President of SEARAME วาระ 2018-2020 และครั้งนี้ ได้จัดงานประชุมวิชาการ 5th SEARAME
International Conference ร่วมกับ WFME, Indonesian Association for the Study of Health
Professions Education (IASHE) ที่ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดี มีผเู้ ข้าร่วมประชุมราว 300 คน มีท้งั ชาว
อิ น โดนี เ ชี ย และชาวต่ า งประเทศ ส าหรับ ผู ้เข้า ร่ ว มประชุ ม จากประเทศไทย 2 คน เป็ นคณะกรรมการ
SEARAME และได้เป็ นวิทยากรรับเชิญบรรยาย ประกอบด้วย
- Prof. Dr. Khunying Kobchitt Limpaphayom บรรยายเรื่อง Improving the quality of
Health professions education for the better future health services: Experience from Thailand
- Clin. Prof. Dr. Suwat Benjaponpitak Thailand บรรยายเรื่อง Thailand experience of
national licensing examination
2. SEARAME-GMEx Exchange Programes ทาง ECFMG มาเสนอโครงการ Global
educational exchange in medicine and the health professions (GMEx) เป็ นระบบบริหารจัดการรับ
สมัครและแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรืออาจารย์ร ะหว่างสถาบันต่างๆ ที่เป็ นสมาชิกของ GMEx เพื่อตอบสนอง
Talent mobility ระหว่างกัน โดยทาง GMEx จะเปิ ดระบบและสอนให้สถาบันสมาชิก SEARAME เข้าใช้ฟรี
1 ปี โดยยกเว้นค่าสมาชิก หลังจากนั้นหากสถาบันใดสนใจ ทาง GMEx จะคิดราคาสมาชิกรายปี ที่เหมาะสม
กับ SEARAME ต่อไป
3. Publication of SEARAME โดย Prof. Indika Karunnatthilake (Sri Lanka) รายงานการ
จัดทาและตี พิมพ์วารสารของ SEARAME ว่ามีความคืบหน้าในการตีพิมพ์ได้ทันตามกาหนดในปลายปี
2561 นี้ และจะจัดทาเป็ น e-journal ส่วนการตีพิมพ์เป็ นรูปเล่มจะลดลงให้พอสาหรับสมาชิกที่ยงั ประสงค์
จะขอรับเป็ นรูปเล่ม ทั้งนี้ ได้ขอให้ทีม IT ของอินโดนี เซีย ช่วยจัดการเรื่อง website สาหรับวารสารนี้ โดย
ถ่ายโอนจากทีมงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่รบั ดูแลให้มาตลอดอย่างยาวนาน
4. Setting up FAIMER Regional Institute at Faculty of Medicine University of Gadjah
Mada เพื่อเป็ นการ Collaboration of FAIMER กับ SEAR
5. Developing Information System for Medical Schools in the SEAR เสนอโดย Dr. Titi
เพื่อเป็ นจุดเริ่มต้นในการรูจ้ กั กันและกันมากขึ้ นระหว่างโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ในภูมิภาค
6. Strengthening Accreditation System in member countries. Dr. Titi เสนอให้ Clin.
Prof. Suwat Benjaponpitak รับผิดชอบในการหาทางเพิ่มศักยภาพในการทา QA และการรับรองคุณภาพ
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ของโรงเรียนแพทย์ โดยให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อผูท้ ี่สนใจมาร่วมทีมในการผลักดันงานด้านนี้ ซึ่งอาจเป็ น
ในลักษณะแลกเปลี่ย นประสบการณ์ การฝึ กอบรม เป็ นที่ ปรึกษา หรือการจัด session ในงานประชุ ม
วิชาการ หรือวิธีการอื่นๆ ทั้งนี้ ในขณะนี้ มีประเทศไทย และประเทศอินโดนี เซีย ที่มีความคืบหน้าในการวาง
ระบบ QA อย่างชัดเจนแล้ว
7. การประชุม SEARAME Conference 2020 โดย Prof. Dr. Humayun Kabir Talukder
(Bangladesh) ได้เสนอโครงการขอจัดประชุมวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาที่ประเทศบังคลาเทศ และ
ขอรับการสนับสนุ นจาก SEARAME Executive Committee ให้ไปร่วมประชุมกรรมการที่บงั คลาเทศ ในปี
2563
8. การดาเนิ นงานของคณะกรรมการ SEARAME ในปี 2018-2020 Dr. Titi เสนอให้มี
คณะกรรมการที่มีสมาชิกจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกันทางาน ทั้งที่เป็ นกรรมการผูแ้ ทนประเทศ หรือเสนอ
เพิ่มเติมมาได้เพื่อเพิ่มจานวนเครือข่ายสมาชิกให้กว้างขวางขึ้ น สร้างคนรุ่นใหม่มาร่วมกันมากขึ้ น โดยได้
เสนอประธานคณะอนุ กรรมการต่างๆ ดังนี้
- Division of Journal and Publication : Prof. Indika Karunathilake (Sri Lanka)
- Division of Faculty Development : Prof. Dr. Thomas Chacko (India)
- Division of QA and Accreditation : Clin. Prof. Suwat Benjaponpitak (Thailand)
- Division of Educational Development and Exchanges : Dr. Mora Claramita
(Indonesia)
- Division of Website and IT : Dr. Widyandana (Indonesia)
9. การประชุม SEARAME Exective Council meeting 2019 ที่ประชุมได้สอบถามถึงประเทศ
สมาชิกที่ ประสงค์จะจัดประชุ มวิชาการระดับชาติ ในปี หน้า และประสงค์จะให้คณะกรรมการชุ ดนี้ ไปร่วม
ประชุมคณะกรรมการ และร่วมเป็ นวิทยากรรับเชิญด้วย แต่ในที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความจานง
และ Prof. Dr. Khunying Kobchit Limpaphayom ได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาเป็ นที่เข้าใจกันว่า
ประเทศเจ้าภาพจะต้องจัดหางบประมาณสนับสนุ นค่าเดินทาง ค่าที่พักของกรรมการที่ร่วมประชุมด้วย แต่
ในครั้งนี้ ทางอินโดนี เซียไม่ได้ดาเนิ นการตามนี้ ทั้งๆ ที่งานประชุมวิชาการก็มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียนของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ดังนั้นขอให้กรรมการที่รบั เป็ นเจ้าภาพรับไปปฏิบตั ิดว้ ย เพื่อให้สมาชิกได้มาร่วมประชุม
กันครบและต่อเนื่ อง และ Prof. Dr. Thomas Chacko ได้เสนอแนะว่า ทางประเทศภูฏาน เคยแจ้งว่าจะจัด
ประชุ มวิช าการระดับชาติ ในปี 2562 จึงขอให้สอบถามความเป็ นไปได้ที่ จะจัดเป็ นเจ้าภาพ และเชิ ญ
คณะกรรมการประชุมที่ประเทศภูฏาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
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1.5 การเพิ่มค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้งที่ประชุมว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท) ในคราวประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ
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ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
โดยสรุป ดังนี้
1. จานวนเงินค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ ปั จจุบนั ไม่เหมาะสม สมควรมีการ
ปรับเปลี่ยน
2. วงเงินควรปรับเพิ่มโดยคานวณตามค่าใช้จ่ายจริง สาหรับตัวเลขค่าใช้จ่ายจริงที่ กสพท ใช้
เป็ นข้อมูลในการคานวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาแพทย์ เป็ นจานวน 4,475,604.00 (สี่ลา้ นสี่แสนเจ็ดหมื่น
ห้าพันหกร้อยสี่บาทถ้วน) ต่อคน สาหรับหลักสูตร 6 ปี
ทั้งนี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอให้ขอ้ เสนอแนะ/ข้อสังเกต เพิ่มเติม ดังนี้
1. จานวนเงินค่าปรับอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการผูกพันให้แพทย์คงอยู่ในระบบปกติ แต่เป็ น
เพียงตัวเลขที่ต้งั ขึ้ นมาเพื่อให้เป็ นเกณฑ์ส่งเสริม professional integrity ควรพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขใน
ปั จจัยอื่นๆ ร่วมด้วย
2. อาจพิ จ ารณาเงิ นค่าปรับเพิ่ มขึ้ นเฉพาะกลุ่มที่ สอบตรงผ่ าน กสพท ตามค่าใช้จ่ายที่ ท าง
กสพท กาหนดให้ และหรือพิจารณาจานวนค่าปรับที่ สูงพอที่จะไม่มีการชดใช้เงิน หรือเพิ่มค่าธรรมเนี ยม
การศึ ก ษาวิช าแพทยศาสตร์ให้มากพอหรื อเกื อบพอในการผลิ ต แพทย์ และผู ้รับ ทุ นต้องใช้ทุ นคื นตาม
ข้อกาหนด
3. อาจพิจารณาจัดระบบการกูย้ ืมเพื่อการศึกษา โดยคานวณตามราคาต่อหน่ ว ย (unit cost)
จริง
4. จัดทางเลือกให้นิสิตนั กศึ กษาตัดสินใจก่อนหรือขณะเข้าศึ กษาว่า จะเลือกรับทุนจากทาง
รัฐบาลโดยให้ทาสัญญากับภาครัฐโดยตรง หรือเลือกจ่ายค่าธรรมเนี ยมการศึกษา กรณีไม่ขอรับทุน
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2

รับรองสรุปผลการประชุ มคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2/2561 เมื่ อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ และรับทราบสรุ ป ผลการประชุ มคณะกรรมการอ านวยการร่ ว มกับ
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมคณะฯ ตึกอานวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้นาเสนอสรุปผลการประชุม ดังนี้
1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. สรุปผลการประชุ มคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอานวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
มติที่ประชุม :
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- มติที่ประชุ มรับทราบและรับรอง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดยมีการแก้ไขปรับปรุงดังนี้
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 8 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา ชานิ ประศาสน์ แก้ไขเป็ น ให้
ตัดชื่อ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา ชานิ ประศาสน์ ออก เนื่ องจากซ้ากันกับบรรทัดที่ 7
หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 21 วันที่ 19 มีนาคม 2561 จัด workshop 3 เรื่อง วันที่ 20-21 มีนาคม
2561 แก้ไขเป็ น วันที่ 19 ธันวาคม 2561 จัด workshop 3 เรื่อง วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
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3.2 การปรับระดับหัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
เอกสารประกอบ : 3 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่ ง นิ รั น ดร์ ประดิ ษ ฐสุ ว รรณ แจ้ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่
คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุ มครั้งที่ 10/2560 วันที่ 12 ตุ ลาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะทางาน
พัฒนาหัตถการสาหรับแพทย์เพิ่ มพูนทัก ษะ เพื่อพิจารณาทบทวนหัตถการสาหรับแพทย์เพิ่ มพูนทักษะ
เสนอแนะหัตถการสาหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเรื่องอื่นๆ เพื่ อ
นาเสนอต่อคณะอนุ กรรมการพิจารณาสนับสนุ นการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมการฯ ในการประชุ ม ครั้ง ที่ 2/2560 วัน ที่ 9 มี น าคม 2561 ได้พิ จ ารณาข้อ สรุ ป ของ
คณะทางานฯ แล้วมีความเห็นว่า การกาหนดทักษะหัตถการเป็ นระดับ 1-4 ที่ใช้ในปั จจุบนั มีปัญหาเรื่อง
ความสับสนเกิดขึ้ นทั้งในส่วนสถาบันผลิตแพทย์และในส่วนของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ในเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้ในการจัด
ระดับ 1-4 ว่าสุดท้ายแล้วบัณฑิตแพทย์ควรมีทกั ษะหัตถการที่สาคัญและต้องทาได้จริงอย่างไรบ้าง และควร
เพิ่มทักษะหัตถการใดบ้างในระหว่างการเป็ นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ดังนั้น จึงเสนอให้มีการพิจารณาทบทวน
ใหม่เป็ นแบบที่ใช้ในเกณฑ์มาตรฐานสากล คือ Entruatable Professional Activities (EPA) ซึ่งกาหนด
เป้ าหมายผลการเรี ย นรูช้ ัด เจนว่า เมื่อ สาเร็ จ การศึ ก ษาเป็ นบัณ ฑิ ตแพทย์แ ล้ว ต้องรับ รองได้ว่ามี EPA
หัตถการที่สาคัญและจาเป็ นอะไรบ้างระดับที่ตอ้ งสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง แล้วมาต่อด้วย EPA ของการเข้า
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะว่าต้องมีหตั ถการที่สาคัญและจาเป็ นอะไรบ้าง ระดับที่ตอ้ งสามารถทาได้ดว้ ย
ตนเองเพิ่มขึ้ น ส่วนที่ เหลื อก็เป็ นทักษะที่ มารับการฝึ กอบรมระดับแพทย์ประจ าบ้านต่อไป ที่ ประชุ มได้
มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ รับไปประสานงานในกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพื่อพิจารณาดาเนิ นการในเรื่องของการจัดทาข้อเสนอ EPA ระดับ
บัณฑิตแพทย์และระดับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยใช้เวลาดาเนิ นการประมาณไม่เกิน 6 เดือน และมอบให้
เป็ นผูแ้ ทนคณะอนุ กรรมการฯ ชุดนี้ ประสานดาเนิ นการนาข้อสรุปของคณะทางานพัฒนาหัตถการสาหรับ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะเสนอต่อ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อดาเนิ นการสอบถามสถาบัน
ผลิตแพทย์ทุกแห่ง ทาประชาพิจารณาให้ได้ขอ้ สรุป แล้วจึงนาเสนอต่อคณะอนุ กรรมการฯ ชุดนี้ ต่อไป

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 แผนยุทธศาสตร์การวิจยั แพทยศาสตรศึกษา (MedResNet)
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
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เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปโดยเรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุ วรรณ จะขอตัวแทนกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยเป็ นผูแ้ ทนจาก
คณะแพทย์ต่างๆ คณะละ 1 ท่าน และจาก สบพช. จานวน 2-3 ท่าน จากสาขาวิช า สูติ ศาสตร์-นรีเวช
กรรม, ศัลยศาสตร์, ออร์โธปิ ดิกส์, อายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อเข้ามาร่วม
เป็ นคณะท างาน และขอนั ด ประชุ ม ในวั น ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยจะหารือเรื่องงบประมาณในการประชุม คาดว่าจะมีการประชุมประมาณ
2-3 ครั้ง สาหรับค่าเดินทาง ค่าที่พกั ขอหารือในที่ประชุมนี้ ว่าจะดาเนิ นการอย่างไร
มติที่ประชุม : พิจารณา และให้ความเห็นดังนี้
1. ร่างหนั งสื อถึ งแพทยสภา ให้แพทยสภามอบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ดาเนิ นการจัดประชุม
2. ค่าเดินทาง ค่าที่พกั เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่แพทยสภามอบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็ นผูด้ าเนิ นการ
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4.2 การดาเนินการของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (IMEAc)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นาเสนอการดาเนิ นการของสถาบันรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (IMEAc) ดังนี้

วาระที่ 4 ความก้าวหน้าของงานต่อเนื่อง
4.1 การสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับ
ตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2561
เอกสารประกอบ : 3 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ นาเสนอ ความคืบหน้าของการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2561 การรับบุคคลเข้าศึกษาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ปี การศึกษา 2561นี้ เป็ นปี แรกที่นักเรียนรูผ้ ลคะแนนก่อนที่จะเลือกสมัคร นักเรียนที่สมัครรับ
ตรงกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จะมีสิท ธิ์ เลื อกได้ 4 อันดับ แบบเรียงลาดับ พบว่ามี
ผูส้ มัครจานวน 6,937 คน เมื่อตรวจสอบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เหลือจานวนผูผ้ ่านเกณฑ์ 5,699 คน ซึ่งจะรอ
ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายต่อไป สาหรับผูท้ ี่จะสมัครในรอบ 3.5 จะต้องสละสิทธิ์ 3/1 และ 3/2
ก่อน ใช้สิทธิซอ้ นกันไม่ได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
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1. สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมิน
1.1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอรับการตรวจ
ประเมินเปิ ดดาเนิ นการหลักสูตรใหม่ กาหนดวันตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561
1.2 วิท ยาลัย แพทยศาสตร์พ ระมงกุ ฎ เกล้า ขอรับ การตรวจประเมิ น หลัก สูต รแ ละเพิ่ ม
ศักยภาพ กาหนดวันตรวจประเมิน ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561
1.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอรับการตรวจประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพ
1.4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตรปรับปรุง
2. การส่งรายงานประจาปี
รายชื่อสถาบันที่ส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขแล้ว (ครั้งที่ 1 ปี 2561)
1. สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายชื่อสถาบันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าประจาแล้ว (ครั้งที่ 1 ปี 2561)
1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อสถาบันที่มีกาหนดส่งรายงานความก้าวหน้าประจาปี (ครั้งที่ 1 ปี 2561)
1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
2. สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2561)
3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)
รายชื่อสถาบันที่มีกาหนดส่งรายงานความก้าวหน้าประจาปี (ครั้งที่ 3 ปี 2561)
1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 13 มิถุนายน 2561)
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561)
3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 13 มิถุนายน 2561)
4. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 27 สิงหาคม 2561)
5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วันที่ 27 สิงหาคม 2561)
6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันที่ 21 ตุลาคม 2561)
รายชื่อสถาบันที่มีกาหนดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข (ครั้งที่ 1 ปี 2561)
1. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561)
2. สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วันที่ 25 สิงหาคม 2561)
ขอให้สถาบันที่จะส่งรายงานประจาปี ใช้แบบฟอร์ม Template for Annual Progress
Report หรือ Template for Corrective Action Report (แล้วแต่กรณี ) ซึ่งสามารถ download ได้จาก
website www.imeac.org โปรดศึกษาคู่มือการเขียนรายงานและวิธีการส่งได้จากเอกสาร template
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3. หลักสูตรและสถาบันที่ผ่านการตรวจประเมิน
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการรับรอง
มาตรฐานจากคณะกรรมการบริหารในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
4. หลักสูตรและสถาบันที่อยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560 แผนการศึ ก ษาการผลิ ต แพทย์แ นวปฎิ รู ป อยู่ใ นระหว่า งการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหาร
5. สมพ. ดาเนิ นการจัดการจัดทาเกณฑ์ก ารเปิ ดโรงเรีย นแพทย์ใหม่ โดยอิ งจากเกณฑ์ของ
WFME และข้อกาหนดของแพทยสภาโดยเชิญผูแ้ ทนจากกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียจัดทาร่า งเกณฑ์ วันที่ 1819 มิถุนายน 2561 จากนั้นจะนาร่างดังกล่าวประชาพิจารณาจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 3 สิงหาคม
2561 แล้วนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร สมพ. ต่อไป
6. สมพ. รับการตรวจประเมินเพื่อรับการรับรองจาก WFME หลังจากที่คณะกรรมการผูต้ รวจ
ประเมินจาก WFME ได้ดาเนิ นการมาตรวจประเมินระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ไปแล้ว
นั้น มีผูต้ รวจประเมินทั้งหมด 3 คน โดยมีการประเมินที่สานักงาน ประเมินกระบวนการ Site visit ที่คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองผลการตรวจประเมิน ((Ad hoc
committee meeting) ของหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีมผูต้ รวจประเมินจาก WFME ได้ส่งร่างรายงานผลการตรวจประเมินมาแล้วในเกณฑ์ 41
ข้อ เป็ นไปตามข้อกาหนด 40 ข้อ และเป็ นไปตามข้อกาหนดบางส่วน (partially compliant) 1 ข้อ ทาง สมพ.
ได้ตอบกลับรับรองร่างรายงานดังกล่าวกลับไปแล้ว ขณะนี้ รอการพิจารณาจาก Recognized committee
ของ WFME
7. ส าหรับ สถาบัน ที่ จ ะรับ การตรวจประเมิ น การขอเปิ ดด าเนิ น การ/ปรับ ปรุ ง หลัก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต การขอเพิ่มศักยภาพ การขอเพิ่มสถาบันร่วมผลิต จากนี้ ไปต้องใช้เกณฑ์ใหม่ สามารถ
download เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารที่ใช้สาหรับการขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ที่ www.imeac.org โดยขอให้สถาบันผลิตแพทย์ดาเนิ นการดังนี้
7.1 ส่งหนังสือแจ้งความจานงขอรับการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา
7.2 ส่งสาเนาหนั งสือแจ้งความจานงดังกล่าวพร้อมทั้งใบสมัครขอรับการตรวจ และเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จานวน 1 เล่ม หลักสูตร 1 เล่ม และ flash
drive (ประกอบด้วย PDF file ของ SAR และไฟล์เอกสารหลักฐาน) จานวน 1 ชุด (ดังรายละเอียดในข้อ
6.3) ถึ งผู ้อ านวยการ สมพ. ส่ง สถาบันรับรองมาตรฐานการศึ ก ษาแพทยศาสตร์ ฝ่ ายวิ ช าการ ชั้น 4
ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
7.3 ส่งเล่ม SAR ที่เขียนตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME.Standards 2007 โดยใช้ template
ของ สมพ. ใช้ตวั อักษร font TH Sarabun New ขนาด 14
7.4 การเตรียมหลักฐานสนับสนุ นที่จดั เก็บใน flash drive ขอให้ดาเนิ นการดังนี้
- เตรียมเอกสารหลักฐานในรูป PDF file โดยระบุหน้าและ highlight ส่วนที่อา้ งอิง
- ใส่รหัสเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2 เป็ นต้น
- เก็บเป็ น folder-subfolder ตามองค์ประกอบ-องค์ประกอบย่อย
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- ทา hyperlink จากเล่ม SAR
7.5 ชาระค่าธรรมเนี ยมการขอรับการตรวจประเมิน เป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่ ง
หมื่นบาทถ้วน) หลังจากชาระแล้วเงินนี้ จะรวมอยู่ในค่าธรรมเนี ยมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนแม้ว่า
ภายหลังพบว่าสถาบันไม่พร้อมและไม่เกิดการตรวจขึ้ นจริง
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 คณะทางานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
4.3.1 ติด ตามการดาเนิ น งานตามข้อ เสนอแนะจากการประชุ ม แพทยศาสตรศึ ก ษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 9
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
อาจารย์ นายแพทย์จิ โ รจน์ สูรพันธุ ์ นาเสนอ การติ ดตามการดาเนิ นงานตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ความคืบหน้า
1.การจัดการระบบบริการสุ ขภาพของประเทศไทยให้ ผูแ้ ทนของผูอ้ านวยการ สบพช. จะเป็ นผูน้ าเสนอในที่
เกิดประสิทธิภาพสูงสุ ดจาเป็ นต้องมีแพทย์ปฏิบัติงาน ประชุม
อยูใ่ นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยคุณสมบัติ
ที่สอดคล้องกับบริบทของการให้บริการได้แก่ แพทย์ผู้
ให้บริการสุ ขภาพระดับต้นและระดับกลาง แพทย์ผูใ้ ห้
การบริ บ าลผู้ป่ วยซั บ ซ้อ นและแพทย์ผู้ พั ฒ นาองค์
ความรู ้ การศึ ก ษาแพทยศาสตร์ เ พื่ อ ผลิ ต แพทย์ที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายนี้
2.การจัดการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต รายงานในวาระที่ 5.2.1
ควรดาเนิ นการตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล
ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและคานึ งถึง
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และศักยภาพของสถาบันโดย
กาหนดเป้าหมายบัณฑิตแพทย์ให้มีสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะอื่นที่สาคัญ ดังนี้
2.1 สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะทางวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภาและมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
2.2 สมรรถนะอื่นที่สาคัญ หมายถึง สมรรถนะที่ตอ้ ง
เสริมสร้างให้ผเู้ รียนตามความสนใจและศักยภาพของ
ตนเอง ทั้งนี้ สถาบันอาจเลือกส่งเสริมสมรรถนะ
ดังกล่าวในแนวทางที่แตกต่างกันได้ตามความพร้อมที่
ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของระบบ
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บริการสุขภาพและการดาเนิ นชีวติ
3.โครงการเพิ่ ม พูน ทัก ษะพึ ง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของระบบ
การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ จัดประสบการณ์การเรียนรู ้
และประเมินผล ภายใต้การประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมี หน่ วยงานรั บ ผิ ดชอบด าเนิ นการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

คณะอนุ กรรมการพิจารณาสนับสนุ นการเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ ตามโครงการแพทย์เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะ มี ม ติ ใ ห้
ทบทวนหั ต ถการทั้ งระยะการส าเร็ จหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต และระยะเมื่อสาเร็จการเพิ่มพูน
ทักษะ โดยให้พิจารณาเฉพาะหัตถการระดับที่ 1 และ
2 ตามประกาศแพทยสภา พ.ศ. 2555 และจัดประเภท
ห รื อ ร ะ ดั บ ข อ ง หั ต ถ ก า ร ห รื อ เ ป็ น Entrustable
Professional Action วาระที่ 3.2 ....)
4.สถาบั น พึ ง มี ร ะบบสนั บ สนุ น ให้อ าจารย์ส ามารถ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
คณะทางานวิชาการ กลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ปฏิบตั ิภารกิจด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล
ประเทศไทย กาหนดจัดอบรมเรื่อ “กรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึ กษา” ในวันศุ กร์ที่ 17
สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. อยู่ในระหว่าง
การของบประมาณ และประสานงานสถานที่จดั ประชุม
ในกทม.

1

มติที่ประชุม : รับทราบ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4.3.2 กรอบสมรรถนะสาหรับอาจารย์มืออาชีพ
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์ นาเสนอ กรอบสมรรถนะสาหรับอาจารย์มือ
อาชีพ สถาบันพึงมีระบบสนับสนุ นให้อาจารย์สามารถปฏิบตั ิภารกิจด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล
โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และ คณะทางานวิชาการ กลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย กาหนดจัดอบรมเรื่อง “กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา” ในวันศุกร์ที่
17 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. รอการของบประมาณ และประสานงานสถานที่ จัดประชุ มใน
กรุงเทพมหานคร.
มติที่ประชุม : รับทราบ

12
13
14
15
16
17
18
19
20

4.3.3 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์ นาเสนอ จากมติ ที่ประชุมกลุ่มสถาบันแพทย์
แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัด ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 ซึ่งได้
ปรึกษาหารือในคณะทางานวิชาการกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวคิดในการจัดประชุ ม
ดังกล่าว แต่ยงั ไม่ได้ขอ้ เสนอแนะที่ตกผลึก แต่ก็ได้มีการปรึกษานอกรอบในเบื้ องต้น โดยจะนาเรื่องของทิศ
ทางการพัฒนาแพทยศาสตรศึ กษาต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึ งระบบการรับ
นิ สิต
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1

มติที่ประชุม : รับทราบ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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4.3.4 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแพทยศาสตรศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน (Basic Medical
Education) สานักการแพทย์ กทม
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์ นาเสนอความคืบหน้าว่า ตามที่สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร มีหนังสือถึงเลขาธิการกลุ่มสถาบันแห่งประเทศไทย เพื่อขอความอนุ เคราะห์จดั อบรมเชิง
ปฏิบตั ิการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้ นฐานให้อาจารย์ใหม่ สังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในการ
จัดการศึ ก ษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสานั กวิช าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้ าหลวง นั้ น
คณะทางานวิชาการฯ ได้ประสานกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สานักการแพทย์แล้ว กาหนดจัดการ
อบรมในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม : รับทราบ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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4.4 การคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์ นาเสนอว่า ตามที่กลุ่มสถาบันแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ ประจาปี 2561 และได้ออกหนังสือ ที่ กสพท 132/2561 ลงวันที่
11 พฤษภาคม 2561 ถึ งสถาบันผลิตแพทย์เพื่อเสนอชื่อผูส้ มควรได้รับการยกย่องเป็ นครูแพทย์แห่งชาติ
กสพท ประจาปี 2561 โดยเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานกลับมาที่เลขานุ การคณะกรรมการฯ ภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นั้น
ปฏิทินโครงการ หลังจากได้รายชื่อผูท้ ี่ถูกเสนอแล้ว มีดงั นี้
1. คณะกรรมการฯ พิจารณารายชื่อ และคัดเลือกระหว่างเดือนสิงหาคม –กันยายน 2561
2. คณะกรรมการฯ เสนอชื่อ (ถ้ามี) แก่คณะกรรมการอานวยการกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมวันที่ 19 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม : รับทราบ

26
27
28
29
30
31
32
33

4.5 จริยธรรมในการทาวิจยั แพทยศาสตรศึกษาสหสถาบัน
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล นาเสนอ ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ในคน ประเภทงานวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
1. ส่งขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมวิจยั ในคน ประเภทงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาใน
ลักษณะสหสถาบัน ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของแต่ละสถาบัน ภายใน กสพท ได้พิจารณา
เห็นชอบร่วมกัน
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2. คณบดีหรือผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จยั ในคนของแต่
ละสถาบันภายใน กสพท ลงนามร่วมกันใน บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ที่จะ
ยอมรับแนวทางการปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อรับรองโครงการวิจยั ในคนประเภทงานวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษาใน
ลักษณะพหุสถาบัน
3. ส าหรั บ โครงการวิ จั ย ที่ สนั บสนุ นโดยเครื อ ข่ า ยวิ จั ย กลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (MedResNet) หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอโครงร่างวิจัย ให้ (MedResNet) ตรวจ
พิจารณาคุณภาพโครงร่างงานวิจยั ก่อนส่วนโครงการวิจยั อื่ นๆ ขอให้อาจารย์ที่รบั ผิดชอบด้านแพทยศาสตร
ศึกษาของแต่ละสถาบัน ช่วยพิจารณา
4. ให้หัว หน้า โครงการวิ จัย ส่ ง ข้อเสนอโครงร่ า งวิ จัย ที่ ผ่ า นการตรวจพิ จ ารณาแล้ว โดยใช้
แบบฟอร์มของ IRB ต้นสังกัดรวมทั้งค่าธรรมเนี ยมในการดาเนิ นการ (ถ้ามี) ถึงประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนของสถาบันต้นสังกัด เพื่อติดต่อประธาน IRB ที่เกี่ยวข้อง (มีบุคลากรของสถาบัน
นั้นเข้าร่วมในการวิจยั หรือมีการดาเนิ นการวิจยั ในสถาบันนั้น ) ในการรับทราบข้อเสนอโครงร่างวิจยั และ
ตกลงเลือก Lead IRB ในการพิจารณาโดยพิจารณาให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบันของหัวหน้ า
โครงการเป็ น Lead IRB (ถ้าผ่าน SIDCER accreditation แล้ว)
5. Lead IRB พิจารณาตัดสินโครงการวิจยั (แบบ exemption, expedited หรือ full board
review ตามความเหมาะสม) แล้วส่งผลการพิ จ ารณา ให้ IRB ที่ เกี่ ย วข้องทุ ก แห่งร่วมพิ จ ารณาแบบ
expedited review (ในเวลาประมาณ 10 วันทาการ) ก่อนรวบรวมส่งผลการพิจารณาขั้นต้นให้หวั หน้า
โครงการวิจยั รับทราบ ในกรณีที่มีการขัดแย้งระหว่าง Lead IRB และ IRB ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาให้
Lead IRB ดาเนิ นการประเสานเพื่ อการปรึ ก ษาตามความเหมาะสม จนได้ขอ้ สรุ ป แล้วจึ งจะส่งผลการ
พิจารณาให้หวั หน้าโครงการวิจยั รับทราบ
6. หลัง จาก Lead IRB พิ จ ารณารับ รองโครงร่ า งวิ จัย แล้ว ให้อ อกหนั ง สื อ รับ รอง พร้อ ม
ประทับตราระบุ “งานวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน กสพท” และแจ้งแก่ IRB ที่
เกี่ยวข้องทุกแห่งร่วมรับทราบ
7. ผูว้ ิจยั ในแต่ละสถาบันเริ่มดาเนิ นการวิจยั หลังได้รบั การอนุ มตั ิ และได้รบั หนังสือรับรองแล้ว
8. หัว หน้ า สาขาโครงการวิ จัย รายงานเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ หรื อ การเบี่ ย งเบนจาก
โครงการวิจยั ต่อ Lead IRB และ IRB ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
9. หัวหน้าโครงการวิจยั รายงานความก้าวหน้าในการดาเนิ นการวิจยั ในกรณีที่สิ้นสุดแล้ว หรือ
มีการขอต่ออายุโครงการวิจยั ตามกาหนดของสถาบันที่ เป็ น Lead IRB และส่งผลการพิจารณาให้ IRB
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 5

เรื่องสืบเนื่อง

5.1 เพื่อทราบ
5.1.1 เรื่องจาก ศูนย์ประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (ศรว.)
เอกสารประกอบ : 10 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
 การดาเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ปี การศึกษา 2560
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ แจ้งผลการสอบเพื่อประเมิน
และรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี การศึกษา 2560 ดังนี้
การสอบขัน้ ตอนที่ 1 จานวนผูเ้ ข้าสอบในประเทศ 3,156 คน สอบผ่าน จานวน 2,339
คน และสถาบันการศึ กษาต่ างประเทศ จ านวนผู ้เข้าสอบ 576 คน สอบผ่ าน จ านวน 52 คน ในภาพรวม
จานวนผูเ้ ข้าสอบทัว่ ประเทศ 3,732 คน สอบผ่าน จานวน 2,391 คน
การสอบขัน้ ตอนที่ 2 จานวนผูเ้ ข้าสอบในประเทศ 2,806 คน สอบผ่าน จานวน 2,425
คน และสถาบันการศึ กษาต่ างประเทศ จ านวนผู ้เข้าสอบ 435 คน สอบผ่ าน จ านวน 42 คน ในภาพรวม
จานวนผูเ้ ข้าสอบทัว่ ประเทศ 3,241 คน สอบผ่าน จานวน 2,467 คน
การสอบขัน้ ตอนที่ 3 (รอบพิเศษ เก็บตก) จานวนผูเ้ ข้าสอบในประเทศ 80 คน สอบ
ผ่าน จานวน 58 คน และสถาบันการศึ กษาต่างประเทศ จานวนผูเ้ ข้าสอบ 61 คน สอบผ่าน จานวน 33 คน
ในภาพรวมจานวนผูเ้ ข้าสอบทัว่ ประเทศ 141 คน สอบผ่าน จานวน 91 คน
สรุปจานวนผูส้ อบผ่าน 3 ขัน้ ตอน รวมทุกคณะ ผ่านทั้งสิ้ น จานวน 2,540 คน
มติที่ประชุม : รับทราบ
 การจัดสอบเพื่อประเมิ นความรู ค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ในรูปแบบใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ แพทย์หญิ งบุญมี สถาปั ตยวงศ์ แจ้งว่า การจัดสอบเพื่อ
ประเมินความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ในรูปแบบใหม่ นั้ น
การออกข้อสอบ โดยส่วนกลาง คือ ศรว. เป็ นผูด้ าเนิ นการออกข้อสอบเพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน แต่ให้
แต่ละคณะ/สถาบันจัดสอบเองได้ กาหนดการจัดสอบในวันและเวลาเดียวกัน ดังนี้
รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
การกาหนดคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์สอบ ดังนี้
1. จะต้องเป็ นผูท้ ี่สอบผ่าน NL1 และ NL2 แล้ว เป็ นเวลาไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่
แพทยสภาอนุ มตั ิผลการสอบจนถึงวันทาการสมัครสอบ
2. คณะ/สถาบัน สามารถกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้
ที่ประชุม ได้สรุปว่าการสอบ MEQ การจัดทาข้อสอบจะทาจาก ศรว. งบประมาณ และ
การดาเนิ นการ จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะดาเนิ นการอย่างไร และมีประเด็นว่าถ้านักศึกษาสอบ NL2 ผ่านใน
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เดื อนเมษายน 2562 จะต้องรอสอบ MEQ ในเดื อนมกราคม 2563 หรือไม่ หรือจะมีรอบพิเศษสาหรับ
นักศึกษากลุ่มดังกล่าว
ศรว. ขอเชิ ญ เข้า ร่ ว มสัม มนาการสอบขั้น ตอนที่ 3 เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ ในด้า นการ
เตรียมการพร้อมทั้งให้ขอ้ คิดเห็น เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ OSCE ในปี การศึกษา 2562 ซึ่งจะ
ดาเนิ นการสอบในต้นปี 2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเบต้า ชั้น 2 โรงแรมพูล
แมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยทาง ศรว. จะส่งหนังสือเชิญและขอให้แต่ละคณะ/สถาบัน
ได้สารวจสถานที่ในการจัดสอบ OSCE รูปแบบใหม่ ซึ่งแต่ละจานวนวงมีจานวน 15-17 สถานี แต่ใช้หอ้ งที่
เป็ นสัดส่วนเพียง 10 ห้อง (ที่เหลือเป็ นสถานี พกั ) ว่าทางคณะของท่านจะสามารถเป็ นสนามสอบได้จานวนกี่
วง และแจ้งกลับมายัง ศรว. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
 การเตรียมการจัดสอบเพื่อประเมิ นและรับรองความรู ค้ วามสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ด้วยระบบ e-testing
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ แจ้งว่า แผนการจัดสอบ
MCQ ด้วยใช้ระบบ Computer based examination จะมีการทดสอบใช้งานระบบ ในวันที่ 15 กันยายน
2561 สาหรับสอบ NL1 และวันที่ 16 กันยายน 2561 สาหรับสอบ NL2 ซึ่ งถ้าระบบสาเร็จในเดื อน
พฤศจิกายน 2561 จะนามาใช้จริง สาหรับการทดลองใช้งานระบบ ศรว. จะจัดส่งหนังสือไปยังแต่ละคณะอีก
ครั้งเพื่อขอรายชื่อนิ สิตที่จะสมัครเข้ารับการทดสอบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
ผูอ้ านวยการศูนย์แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้นคลิ นิก โรงพยาบาล
มหาสารคาม
นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รบั มอบหมายจาก นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ ผูอ้ านวยการสานักงาน
บริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แจ้งการคาดการณ์ความต้องการแพทย์ในอนาคตโดยใช้
วิธีพลวัตรระบบ (System dynamic modeling) ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2600 โดยสรุปมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการด้านนโยบายด้านสาธารณสุข จากสิ่งที่
เป็ นอยูใ่ นปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยจะมีความขาดแคลนกาลังคนด้านสาธารณสุขลดลงในทุกสาขาวิชาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาแพทย์และพยาบาล ยกเว้นนักวิชาการสาธารณสุข ยังมีความจาเป็ นที่จะคงการผลิต
กาลังคน ได้แก่ แพทย์และสาขาวิชาชีพอื่น ในอัตราการผลิตปั จจุบนั ยกเว้นวิชาชีพสาธารณสุ ขที่ ควรลด
จานวนการผลิตลง
2) การลดจานวนการผลิตแพทย์จากอัตราปั จจุบนั โดยแบบจาลองได้ทดลองลดการ
ผลิตแพทย์จากอัตราปั จจุบัน 3,000 คนต่อปี เหลือเพียง 1,000 คนต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
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พบว่าอัตราที่ลดลงนี้ จะทาให้ผลิตแพทย์ได้เพียงสาหรับชดเชยการสูญเสียแพทย์จากระบบบริการเท่านั้น แต่
ไม่สามารถทาให้มีแพทย์เพียงพอตามความต้องการของระบบบริการในภาพรวมของประเทศ
3) การเพิ่มกาลังการผลิตแพทย์จากอัตราปั จจุบนั 3,000 คนต่อปี ยังไม่มีความจาเป็ น
เนื่ องจากมีแนวทางอื่นๆ ในการพัฒนารูปแบบระบบบริการที่ให้ผลลัพธ์ต่อภาพรวมระบบสุขภาพได้คุม้ ค่า
และดีกว่าการพิจารณาเพิ่มจานวนแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นจัดการปั ญหาเรื่องการกระจายของ
แพทย์ระหว่างพื้ นที่เมืองกับชนบท เพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชากรอย่างยัง่ ยืน ในการนี้ ควรคงการจ้าง
แพทย์จบการศึกษาใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขในอัตราคงเดิมเช่นกัน คือ 2,100 คนต่อปี
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
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5.2.1 มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ แจ้งว่า ได้ดาเนิ นการส่ง
มคอ.1 ไปยัง สกอ. แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ก่อนหน้านี้ สอบถามไปยัง สกอ. ทราบว่าหาเอกสารไม่
พบ เนื่ องจากทาง สกอ. มีการย้ายสานักงาน ล่าสุดได้ติดตามกับทาง สกอ. ไปอีกรอบและได้รบั ทราบว่าพบ
เอกสารแล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณา ทั้งนี้ สกอ. ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติม คือ ขอสรุป
ความเป็ นมาของ มคอ.1 สาขาแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ตน้ คือตั้งแต่ปี 2554 คาดการว่าจะดาเนิ นการสาเร็จ
ภายในปี งบประมาณ 2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.2.2 โครงการอบรมผูบ้ ริหารสถาบันผลิตแพทย์ ครั้งที่ 19
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
มติที่ประชุม : ขอข้ามวาระนี้
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5.2.3 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภกร โรจนนิ นทร์
มติที่ประชุม : ขอข้ามวาระนี้
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5.2.4 การขับเคลื่อน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบันการศึกษา
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล แจ้งว่าจะทาหนังสือ พร้อมส่ง CD ข้อมูล
ส่งไปยังทุกคณะ ทุกสถาบัน เพื่อพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.2.5 มาตรการติดตามการชดใช้ทุนของบัณฑิตแพทย์
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์
อรุ ชา ตรีศิริโชติ แจ้งว่า ที่ ผ่านมามีแพทย์ใช้ทุนลาออก แล้วทางต้นสังกัด /สถาบัน ไม่รับทราบ เพราะ
กระบวนการทุกอย่างสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็จ/อนุ มตั ิให้ลาออกได้โดยนายแพทย์ สสจ.
แนวปฏิบตั ิ ใหม่ จะขอเพิ่มขั้นตอน คือแพทย์ใช้ทุนที่ จะลาออกจะต้องไปขอใบรับรอง
การลาออกจากต้นสังกัด/สถาบัน ก่อน เพื่อให้ทางต้นสังกัด/สถาบันรับทราบ แล้วจึงนาใบรับรองนั้นไป
ประกอบการยื่ นขอลาออกที่ สสจ. ได้ หากไม่มีใบรับรองจากต้นสังกัด /สถาบัน สสจ. จะไม่อนุ มตั ิ ก าร
ลาออก โดยมีคณะกรรมการจัดสรรนั กศึ กษาแพทย์เป็ นเจ้าภาพหลักในการติ ดตามให้มีการดาเนิ นการ
ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ และเสนอให้ถอนเรื่องนี้ จากการติดตามในวาระการประชุม
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5.3 เรื่องที่ยงั ไม่มีความก้าวหน้า
5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้งว่า ยังไม่มีสถาบันใดขอรับการ
ตรวจประเมิน และได้เสนอให้ที่ประชุมทบทวนการทา Benchmarking ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
มติที่ประชุม : เห็นชอบการทา Benchmarking ร่วมกัน
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม สถาบัน แพทยศาสตร์แ ห่ ง ประเทศไทย และประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้ อาจจะขอนัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการจัด Work shop
เกี่ยวกับ EdPEx ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 อีกครั้งหนึ่ ง
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6.2 รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รัพ ย์ แจ้ง เรี ย นเชิ ญ เข้า ร่ ว มการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั ิการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในวันที่ 20-22
มิถุนายน 2561 ที่ Rama Gardens Hotel Bangkok สาหรับรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมฯ จะขอส่งเวียน
ทางอีเมล์ หรือไลน์ของกลุ่ม กสพท หากท่านใดยังไม่มีไลน์กลุ่มขอให้แอดไลน์กลุ่ม กสพท ด้วย
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6.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั แจ้งเรื่องเชิญเข้าร่วม Work shop
เกี่ ยวกับแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปั จจุ บันและแพทย์แ ผนไทย ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายผูเ้ ข้าร่วมอบรม คือแพทย์แผนปั จจุบนั เพื่อให้แพทย์แผนปั จจุบนั รู ้ เข้าใจ และเห็นศักยภาพ
ของแพทย์แผนไทย และสามารถทางานร่วมกันได้ โดยจะขอเชิญทั้งในส่วนของโรงเรียนพทย์ และศูนย์แพทย์
เข้าร่วมอบรมคู่กนั ไปเพื่อรับทราบและเช้าใจตรงกัน โดยจะจัดอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ช่วงวันที่ 13-14 มิถุนายน
2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั )
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจและแก้ไขสรุปผลการประชุม
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