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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2561 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์
ประธานที่ประชุม
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
กรรมการบริหาร
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
กรรมการบริหาร
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค
กรรมการบริหาร
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
(แทน ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิ ตเศรษฐ
กรรมการบริหาร)
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา ชานิ ประศาสน์
กรรมการบริหาร
8. พันเอก รองศาสตราจารย์สุพิชยั เจริญวารีกุล
กรรมการบริหาร
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ
กรรมการบริหาร
10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์
กรรมการบริหาร
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล
กรรมการบริหาร
12. อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
กรรมการบริหาร
13. อาจารย์ ดร. นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์
กรรมการบริหาร)
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
กรรมการบริหาร
15. อาจารย์ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
กรรมการบริหาร
16. อาจารย์ นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
กรรมการบริหาร)
17. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
กรรมการบริหาร
18. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม
กรรมการบริหาร
19. อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรลดา อุทยั พิบลู ย์
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภกร โรจนนิ นทร์
กรรมการบริหาร)
20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
กรรมการอานวยการ/กรรมการบริหาร
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. 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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รายนามผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ

รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
(แทน นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์
ผูอ้ านวยการสานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2561 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

10

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.0 แนะนากรรมการใหม่
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์
กรรมการบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
รองคณบดี สานักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.1 สรุ ปการประชุ ม เพื่อรับฟั งการนาเสนอข้อมู ลเกี่ ยวกับแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
Health Teach Startup และการพัฒนาบริการโทรเวชกรรมในประเทศไทย วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม
2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ และอ้างอิง 1 file
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า อาจารย์ นายแพทย์
ภาณุวฒ
ั น์ ชุติวงศ์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เป็ นผูแ้ ทนกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟั งการนาเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมาย Health Tech Startup และ
การพัฒนาบริการโทรเวชกรรม (telemedicine) ในประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 และได้ส่ง
รายงานสรุปสาระจากการปะชุมดังเอกสารที่แจกในการประชุม และ file ข้อมูลประกอบ สรุปได้ว่าสืบเนื่ อง
จากปั จจุบนั มีการพัฒนาและใช้ telemedicine ในภาคเอกชน โดยยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรง ยกเว้น
บางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิชาชีพ เท่านั้น หากสามารถผลักดันให้มีกฎหมายควบคุม ป้องปราม
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และป้องกันที่ดีได้ จะช่วยลดปั ญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สาหรับประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล และ
การรักษาพยาบาลในภาวะเร่งด่วนได้ ทั้งนี้ ยังคงมีความเสี่ยงต่อการฟ้ องร้องในกรณี ที่เกิดความเสียหาย
ขึ้ นกับผูป้ ่ วยด้วย ที่ประชุม จึงเห็นสมควรตั้งคณะทางานที่ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข แพทยสภา สภาการพยาบาล สภา
หอการค้าไทย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ เพื่อพิจารณาใน
ประเด็นต่อไปนี้
 สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนอกสถานพยาบาล เช่น ที่บา้ น
 สิ ท ธิ ใ นการเข้า ถึ ง บริ ก าร telemedicine:
สิ ท ธิ ก ารประกัน สุ ข ภาพ สิ ท ธิ ก ารเบิ ก ค่ า
รักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิประกันสังคม
 ขอบเขตของใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พเวชกรรม ในการให้บริ การ telemedicine นอก
ราชอาณาจักร
 แนวทางการพิจารณาความผิดอันอาจเกิดจากการให้และรับบริการ telemedicine
 ความสอดคล้องของการใช้ telemedicine กับบริบททางกฎหมายในปั จจุบนั
รายละเอียดดังเอกสาร รายงานการเข้าร่วมประชุม และ file ร่างแนวทางการพัฒนากฎหมาย Health Tech
Startup ในประเทศไทย ประกอบการประชุม
อนึ่ ง เนื่ องจากเรื่องดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการทางานของวิชาชีพแพทย์มาก โดยเฉพาะเรื่อง
การรักษาพยาบาลในภาวะเร่งด่วน หากคณะกรรมการท่านใดสนใจขอให้แจ้ง เมื่อได้รบั เชิญให้ส่งผูแ้ ทนเข้า
ประชุมครั้งต่อๆ ไป จะได้ส่งเรื่องต่อให้ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 สรุ ป การประชุ ม คณะท างานส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลว่ า ด้ว ยการขายยา
ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล ได้แจ้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (Rational Drug Use: RDU) ต่อที่ประชุม 2 ประเด็นหลักดังนี้
 กระทรวงสาธารณสุ ข เตรียมจัดทาประกาศ “เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้ อ จัดหา และการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” โดยตัวอย่างของ “เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาล เป็ นต้น โดยได้ร่างเกณฑ์การวัดซึ่งถ้าประกาศใช้จะส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลในวงกว้าง
คณะทางานฯ จึงได้มีมติให้นาเสนอเป็ นวาระพิจารณาในการประชุมอีกครั้งก่อนประกาศใช้ต่อไป
 ประธานคณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
ประสิทธิ์ วัฒนาภา) ได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ว่ามีความมุ่งมัน่ จะ
ยกระดับการจัดการสู่การเป็ น “ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (RDU country) ภายในปี 2565 โดยกาหนด
จะจัดประชุมระดมสมองเพื่อการจัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็ น
“ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (RDU country) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม
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สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช โดยมีทีมจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) เป็ นฐานงาน และจะได้เวียนขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ UHosNet
เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย
1.3 สรุปการอบรม Intensive Course for Patient Safety Trainer-MD Program รุ่นพิเศษ
วันที่ 14 สิง หาคม 2561 และหลักสู ตร TT044: Advance Patient Safety Training for
the Trainer Program รุ่น 2 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล ได้แจ้งสรุปการจัดอบรมเรื่อง Patient Safety ว่า
เป็ นความร่วมมือระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ
 สร้างความตระหนักให้ผูส้ อนเห็ นความสาคัญของ Patient Safety Concept และ Key
message
 สร้างความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ และการประเมินเรื่อง Patient Safety
ผ่าน Learning Modules ของ WHO Patient Safety Curriculum Guide
 บูรณาการเรื่อง Patient Safety ในการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตลอด
หลักสูตร
 ประยุกต์ใช้ non-technical skill
 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ Inter Professional Education ในอนาคต
 แบ่งการจัดอบรม เป็ น 2 หลักสูตรดังต่อไปนี้
 Intensive Course for Patient Safety Trainer-MD Program รุ่นพิเศษ เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2561 จานวน 66 คน
 TT044: Advance Patient Safety Training for the Trainer Program รุ่นที่ 2 เมื่อ
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 จานวน 134 คน
โดยผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้เ ข้า รับ การอบรมโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
รายละเอียดดังเอกสารที่แจกในการประชุม ทั้งนี้ เมื่อได้จดั ทาสื่อวิดิทศั น์การอบรมเสร็จแล้วจะได้เผยแพร่
ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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1.4 สรุปการอบรมเชิงปฏิบตั ิการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้ นฐาน (Basic Medical Education)
ครั้งที่ 4 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
อาจารย์ นายแพทย์ จิ โ รจน์ สู ร พั น ธุ ์ ได้แ จ้ง สรุ ป การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแพทย
ศาสตรศึกษาขั้นพื้ นฐาน (Basic Medical Education) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปได้ว่ามีผูเ้ ข้ารับการ
อบรม จานวน 60 คน จาก 16 สถาบัน มีผูเ้ ข้ารับการอบรมครบตามเงื่อนไข 59 คน คิดเป็ น 98.33% โดย
ผลการประเมิน กระบวนการจัดอบรมในมิติข องเวลา ความรู ้/ มุ มมอง/ทัก ษะที่ ไ ด้รับ และเทคนิ ค ของ
วิทยากร/รูปแบบกิจกรรม ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับดีมาก ดังปรากฏในเอกสารที่ แจกในการประชุม
ซึ่งผู จ้ ดั จะได้นาไปปรับปรุง กระบวนการจัด อบรมในรุ่น ต่อไป ทั้ง นี้ ในส่วนของการใช้จ่า ยงบประมาณ
เมื่อผูจ้ ดั สรุปแล้ว จะได้นาเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.5 ส รุ ป ก า ร อ บ ร ม เ รื่ อ ง ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ อ า จ า ร ย์ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์ ได้แจ้งสรุปการจัดอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
อาจารย์ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษา โดยกลุ่ ม สถาบัน แพทยศาสตร์แ ห่ ง ประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปได้วา่ มีคณาจารย์เข้ารับการอบรม จานวน 32 คน จาก
19 สถาบัน โดยผลการประเมินกระบวนการจัดอบรมในมิติของหัวข้อการบรรยาย การบรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการ และแนวคิด จะนากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึ ก ษาไปใช้ / ประยุ ก ต์ใ ช้
ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับดีมาก โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมประเมินตนเองเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้า
รับการอบรมว่าเพิ่มขึ้ น และร้อยละ 93 ระบุวา่ มีแนวคิดจะนากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
ไปใช้/ประยุกต์ใช้ ดังปรากฏในเอกสารที่แจกในการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.6 การเพิ่มค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์เกี ยรติ คุณ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศุก รี ได้แ จ้งต่ อที่ ประชุ มว่า ตามที่ กระทรวง
สาธารณสุขได้ขอความคิดเห็นต่อการเพิ่มค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ จานวน 400,000 บาท ซึ่งใช้
มาตั้งแต่ปี 2516 หากเห็นสมควรต่อการเพิ่มค่าปรับชดใช้ทุน จะมีขอ้ เสนอที่วงเงินเท่าใด พร้อมเหตุผล ซึ่ง
ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการร่ว มกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบต่อการเพิ่มอัตราค่าปรับชดใช้ทุน
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ของนักศึกษาแพทย์เป็ น 2,000,000 บาท โดยเป็ นตัวเลขประมาณร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของ
การผลิตบัณฑิตแพทย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิ ริธนะวุฒิชัย ได้แจ้งเพิ่มเติ มว่า จากการเข้าร่วม
ประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่มค่าปรับชดใช้ทุนเป็ น
เงิน 2.5 ล้านบาท โดยเพิ่ม 500,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25 ของงบลงทุน 2,000,000 บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.7 สรุ ปสาระสาคัญของการประชุ มพัฒนากลไก การดาเนิ นงานมุ่ งสู่การปฏิรูป สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ และอ้างอิง 6 file
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
(แทน) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่ นเจริญ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รองเลขาธิการกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่ นเจริญ) ได้เป็ นผูแ้ ทนกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แ ห่ งประเทศไทย เข้าร่วมประชุ ม กับรัฐ มนตรี แ ละผู ้บริ ห ารระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุ ข ในการขับเคลื่ อนการพัฒ นากลไกการดาเนิ นงานมุ่งสู่ก ารปฏิรูป สานั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ได้สรุปสาระสาคัญดังเอกสารที่แจกในการประชุม และข้อมูล
ประกอบ ดังนี้
 เป้าหมายหลักของการปฏิรป
ู เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขเป็ นกลไกหลักในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และค่านิ ยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
6 ยุทธศาสตร์สาคัญ ซึ่งมีคณะทางานรับผิดชอบจัดทาร่างแนวทางและแผนยุทธศาสตร์ ปรับปรุงแก้ไขก่อน
ประกาศใช้ต่อไป
 การปฏิรป
ู โครงสร้างสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพ
 การปฏิรป
ู ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
 การปฏิรป
ู ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การปฏิรป
ู การบริหารจัดการกาลังคน
 การปฏิรป
ู ระบบบริการสุขภาพ
 การปฏิรป
ู การเงินการคลัง
 ความจาเป็ นเร่งด่วนต่อการปฏิรูปการบริหารจัดการและการวางแผนกาลังคนและการเงิน
การคลัง เพื่อรองรับการดูแลประชากรสูงอายุที่มีดว้ ยสัดส่วนสูงขึ้ น อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนตัวชี้ วัดที่สาคัญ
ให้ไวพอต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น จานวนวันนอนโรงพยาบาล จากเดิมที่กาหนดไว้ปีละ 5 วัน อาจ
ต้องขยายเป็ นปี ละ 30 วัน ในกลุ่มผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
 การปฏิรป
ู ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
 สนับสนุ นการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงสารสนเทศสุขภาพของประชากรไทย (National Health
System) กับระบบฐานข้อมูล Reimbursement ด้วยรหัสประจาตัว 13 หลัก
 สนั บสนุ นการวางกรอบโครงสร้างมาตรฐานของฐานข้อมูลกลาง และระบบ Hospital
Information System (HIS) กลาง
7

1

 เสนอการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริการ เช่น การตรวจผูป้ ่ วยนอก
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(OPD) ที่บา้ น การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน (Admit /IPD) ที่บา้ น (home bed) เป็ นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ช่วย
ผูป้ ่ วยมากขึ้ นรวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายมวลรวมของระบบสุขภาพด้วย
 บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการกากับและควบคุมภาคเอกชน
 จากการที่ ภาคเอกชนลงทุ นสูงมากและสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ สูงมากขึ้ น
เรื่อยๆ แม้กลุ่มผูร้ บั บริการจะเป็ นคนละกลุ่มกับภาครัฐ แต่ส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวของธุ รกิจประกัน
ชีวิต
 กระทรวงสาธารณสุ ข ยังไม่สามารถควบคุ ม อัตราค่าใช้จ่ายพื้ นฐานของของภาคเอกชน
ซึ่งบางรายการอาจมีความแตกต่างจากอัตราของภาครัฐถึง 5 เท่า ส่งผลต่อการแย่งชิงผูเ้ ชี่ยวชาญ และอัตรา
ค่าตอบแทน
 การวางแผนผลิตกาลังคนต้องคานึ งถึ งข้อมูลอื่นที่ กระทบ เช่น บริบทที่ แพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ผนั ตัวเองสู่ภาคเอกชน และการรองรับการเป็ น Medical Hub ที่จะมีผูป้ ่ วยต่างชาติเข้ามารับ
การรักษาพยาบาลปี ละจานวนมาก
มติที่ประชุม : รับทราบ
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รับรองสรุปผลการประชุ มคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 4/2561 เมื่ อวันศุกร์ที่ 8 มิ ถุนายน 2561 ณ ห้องประชุ ม ME1-0310 ชั้น 3
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รัพ ย์ ได้น าเสนอสรุ ป ผลการประชุ ม คณะ
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
ต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีขอ้ แก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การสอบคัดเลือกบุ คคลเข้าศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต หลั กสูตรทัน ตแพทย
ศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสั ต ว แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ตรเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต
ระบบรั บ ตรง
(Direct
Admissions) ของกลุ่ ม สถาบัน แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ปี การศึกษา 2562
เอกสารประกอบ : 5 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ ได้นาเสนอระบบการสอบคัดเลือก
บุ ค คลเข้า ศึ ก ษาหลัก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต หลัก สู ต รสัต ว
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบัน
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แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2562 ตามเอกสารที่ได้รบั จากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สรุปได้วา่
 รับสมัคร 5 รอบ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิม คือเพื่อให้ผูเ้ รียนอยู่ในระบบห้องเรียน
จนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตร จัดให้มีการสอบคัดเลือกภายหลังจากที่นักเรียน
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บริหารจัดการให้ผูส้ มัครแต่ละคนได้รบั สิทธิ์ เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพียงสถาบันเดียว โดยรอบที่ 1-3 ใช้เกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชา รอบที่ 4 ใช้เกณฑ์ของ ทปอ. และรอบที่ 5
ใช้เกณฑ์ของสถาบัน
 ระยะเวลาดาเนิ นการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 18 มิถุนายน 2562
 Clearing house ดาเนิ นการเฉพาะรอบที่ 1,2,5 เท่านั้น ส่วนรอบที่ 3 และ 4 เป็ น Auto
Clearing ไปยืนยันสิทธิในวันสอบสัมภาษณ์
 เพื่ อ รัก ษาระดับ คุ ณ ภาพของผู ้เ รี ย นให้ไ ด้ต ามเป้ าหมาย แนะนาให้ส ถาบันก าหนดและ
ประกาศคะแนนขัน้ ตา่ ที่จะรับตั้งแต่แรก
 รอบที่ 1 Portfolio กาหนดให้ส่งไม่เกิน 10 หน้า โดยรายละเอียดอื่นให้นามาวันสัมภาษณ์
 รอบที่ 2 โควตา กรณีที่มีที่นัง่ เหลือ สถาบันอาจพิจารณาเพิ่มจากรายชื่อสารองที่มีอยู่แล้ว
(มิใช่การรับสมัครใหม่) เพื่อให้สามารถรับผูเ้ รียนได้เต็มตามโควตา โดยต้องให้ผูส้ มัครลงนามยืนยันสิทธิ์
เข้ารับการศึกษา และยินยอมให้ตดั รายชื่อตนเองออกจากรอบที่ 3 เป็ นต้นไป แม้จะสมัครไว้แล้ว
 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันของ กสพท กาหนดให้
 เลือกได้ 6 สาขาวิชา แบบมีลาดับ โดยมีสาขาของ กสพท เป็ นตัวเลือก 1 ใน 6 อันดับ
และเลือกสาขาของ กสพท กี่อนั ดับก็ได้
 ประกาศผลเพียง 1 อันดับ
 รอบที่ 4 หากสถาบันประสงค์จะรับรอบนี้ ต้องประกาศตั้งแต่ตน
้ โดยต้องใช้เงื่อนไขและ
วิธีการเช่นเดียวกับ กสพท คือมีวิชาเฉพาะ วิชาสามัญ ส่วนการกาหนดขั้นตา่ ต้องตกลงกับมหาวิทยาลัยต้น
สังกัด เนื่ องจากรอบนี้ มหาวิทยาลัยเป็ นผูด้ าเนิ นการ
 การสละสิ ท ธิ์ ห ลั ง จากยื น ยั น สิ ท ธิ์ แ ล้ว เพื่ อ การสมั ค รคั ด เลื อ กในรอบใหม่ จ นสิ้ นสุ ด
กระบวนการ ทาได้เพียงครั้งเดียว
 กาหนดเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบเกณฑ์และจานวนการรับแต่ละรอบพร้อมกันภายในเดื อน
ตุลาคม 2561
 หลักสูตรนานาชาติ กาหนดให้มีช่วงเวลาการรับสมัครคัดเลือกอย่างอิสระ แต่ตอ้ งส่งรายชื่อ
ผูท้ ี่ได้รบั การคัดเลือก มาบริหารจัดการสิทธิ์ตามรอบ สาหรับรอบที่ 3 และรอบที่ 4 สามารถเข้าร่วมได้โดย
ต้องเป็ นตัวเลือกเหมือนกับสาขาอื่นๆ
 กาหนดวันสอบและวันประกาศผล
23-26 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ GAT/PAT
ประกาศผล 1 เมษายน 2562
2-3 มีนาคม 2562
สอบ ONET
ประกาศผล 31 มีนาคม 2562
9 มีนาคม 2562
สอบวิชาเฉพาะของ กสพท ประกาศผล 25 มีนาคม 2562
16-17 มีนาคม 2562
สอบ 9 วิชาสามัญ
ประกาศผล 5 เมษายน 2562
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รายละเอียดดังแผนภูมิสรุปข้อมูลระบบ TCAS 2562 ช่วงเวลา และคาอธิบายการรับแต่ละ
รอบที่แจกในการประชุม สรุปได้ดงั นี้
รอบที่
ระยะเวลารับสมัคร
1 ใช้ Portfolio
1-15 ธ.ค. 61
2 โควตา ๏
4 ก.พ.–23 มี.ค. 62
3 รับตรง กสพท ๏ 17-29 เม.ย. 62
4 Admission ๏
9-19 พ.ค. 62
5 รับตรงอิสระ
30 พ.ค.-10 มิ.ย. 62
๏ ใช้คะแนน * ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ
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ประกาศผล ยืนยันสิทธิ์
สละสิทธิ์
28 ม.ค. 62 30-31 ม.ค. 62
* 2-3 ก.พ. 62
24 เม.ย. 62 24-25 เม.ย. 62
* 26-27 เม.ย. 62
9 พ.ค. 62 10-14 พ.ค. 62**
** 17-18 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 62 ** 7-8 มิ.ย. 62
17 มิ.ย. 62 17-18 มิ.ย. 62
* ** เป็ น Auto Clearing ให้ยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์

อนึ่ ง เนื่ องจากคณะท างานจัด การคัดเลื อ กบุ คคลเข้า ศึ ก ษาหลัก สูต รแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี
การศึ กษา 2562 ระบบรับตรงของ กสพท ประกอบด้วยผูแ้ ทนคณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน คณะทันต
แพทยศาสตร์ 9 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 10 สถาบัน เพื่อความ
คล่องตัวในการดาเนิ น งาน จึ ง กาหนดให้คณะท างานจาก 4 สถาบันในส่ว นกลาง ท าหน้าที่ ขับเคลื่ อ น
กระบวนการรับเข้า ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาลรามาธิ บดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะทัน ต
แพทยศาสตร์ 2 ท่าน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ท่าน และคณะเภสัชศาสตร์ 2 ท่าน จัดทาร่างประกาศ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งการสมัครและสอบวิชาเฉพาะ ส่วนจานวนรับเท่าที่ได้รบั ข้อมูล ดังเอกสารที่
แจกในการประชุม แต่ละสถาบันต้องเสนอต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก การสมัครและสอบวิชา
เฉพาะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะ/สถาบัน เพื่อพิจารณาให้การเห็นชอบระหว่างวันที่
10-28 กันยายน 2561 เพื่อนาเสนอ สกอ. ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ โดยได้พิจารณากาหนดให้ใช้สตั ยาบันไม่รบั ผูเ้ รียนซ้าซ้อนที่เคยทาไว้
ร่วมกันเฉพาะในรอบที่ 2
3.2 การจัดสนามสอบ(ซ้อม) เพื่อประเมิ นและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ด้วยระบบ e-testing
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศรว. เตรียมจะ
จัดซ้อมสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ
2 ด้วยระบบ e-testing ให้แก่นักศึกษาแพทย์จานวน 600 คน แบ่งเป็ น 3 สนามสอบๆ ละ 200 คน ได้แก่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 โดยได้นาเสนอร่างจานวนผูเ้ ข้าซ้อมสอบ
จาแนกตามสถาบัน ดังเอกสารที่แจกในการประชุม ทั้งนี้ จะได้รายงานผลการจัดซ้อมสอบในการประชุมครั้ง
ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 4 ความก้าวหน้าของงานต่อเนื่อง
4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทัน ตแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสู ตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct
Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ ได้แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึ กษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิ ต และหลัก สูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ด้วยระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แ ห่งประเทศไทย ปี การศึ ก ษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ต่ อที่ ประชุ ม สรุ ปได้ว่า
ตามที่แต่ละสถาบันได้เสนอขอรับสมัครเกินศักยภาพการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่แพทยสภาอนุ มตั ิประมาณร้อย
ละ 10 และไม่เกิ น 10 คน ซึ่ งแพทยสภาได้กาหนดให้ กสพท จัดส่งรายงานผลการดาเนิ นงานและสรุ ป
จานวนรับ ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ข้อมูลผลการคัดเลือกทุกรอบจาแนกตามสถาบัน ดังเอกสาร
ประกอบการประชุ ม ทั้งนี้ ยังรอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิท ยาลัยอุ บลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงขอความร่วมมือให้แจ้งผลการดาเนิ นงานให้ กสพท โดยด่วน ซึ่ ง
กรรมการผูแ้ ทนสถาบันได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม และวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่าได้จดั ส่งข้อมูลต่อ กสพท แล้ว
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแก้ไขตัวเลขจานวนรับจาก 192 คน
เป็ น 200 คน
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่าขอแก้ไขตัวเลขศักยภาพฯ จาก 324 คน เนื่ องจาก
ศัก ยภาพของคณะฯ ที่ แ พทยสภาประเมินไว้ จ านวน 292 คน จึ งขอตรวจสอบข้อมูลศัก ยภาพของศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จาก สบพช. เพื่อจะได้ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ กสพท อีก
ครั้ง
มติ ที่ ป ระชุ ม : รับ ทราบ
โดยขอให้ต รวจสอบการรับ ข้อ มูล ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม และวิทยาลัยแพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิท ยาลัย อุ บลราชธานี
ติ ดตามข้อมูลของมหาวิ ท ยาลัย นราธิ วาสราชนคริ นทร์ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และขอให้แสดงตัวเลขแยกระหว่าง
สถาบันหลักกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
4.2 การด าเนิ น การของเครื อ ข่ า ยวิ จั ย กลุ่ มสถาบั น แพทยศาสตร์แ ห่ ง ประเทศไทย
(MedResNet)
ขอถอนวาระ
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 การดาเนินการของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (IMEAc)
4.3-1 รายงานการดาเนินการของ สมพ. ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ อ้างอิง 3 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง นั นทนา ศิ ริ ท รัพ ย์ ได้ร ายงานการด าเนิ นการของ
สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 ต่อที่ประชุม สรุปได้
ดังนี้ ...
สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมิน
หลักสูตร
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง 2562
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

กาหนดลงพื้ นที่ตรวจ
29-31 ต.ค. 61
14-16 พ.ย. 61

8

สถาบันที่มีกาหนดส่งรายงานความก้าวหน้าประจาปี
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ครั้งที่/ปี
1/2561
1/2561
3/2561

กาหนดส่ง
20 ส.ค. 61
16 พ.ย. 61
13 มิ.ย. 61
27 ส.ค. 61
 เลยกาหนด

9

รายนามสถาบันที่มีกาหนดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่/ปี
1/2561

กาหนดส่ง
15 ส.ค. 61

10

หลักสูตรและสถาบันที่ได้รบั การตรวจประเมินในเดือนที่ผ่านมา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
มติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
 ไม่ให้การรับรอง และไม่เห็นชอบให้เพิ่มศักยภาพ และเพิ่มสถาบันร่วมผลิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรปู
มติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
 ให้การรับรองหลักสูตร
11

หลักสูตรและสถาบันที่อยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อยูใ่ นระหว่างการพิจารณากลัน่ กรองผลการตรวจประเมิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนการสรุปผลการตรวจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเมินเบื้ องต้น
12

การอบรมของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อัตราค่าลงทะเบียนดังระบุในเอกสารประกอบการประชุม
Lead Assessor development
15-16 ส.ค. 61 มีผตู้ รวจประเมินเข้าอบรม 16 คน
Criteria training & SAR writing course 8–12 ต.ค. 61
28-30 พ.ย. 61 ผูเ้ ข้าอบรมต้องเป็ นผูท้ ี่ผ่านการอบรม Criteria training & SAR
Assessor training 
writing course แล้ว
 non-MD สามารถเข้ารับการอบรมได้ แต่จะไม่ได้รบั เชิญให้ทาหน้าที่ผปู้ ระเมิน
1
2
3

ผลรับการตรวจประเมิ นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ จาก
WFME

4

ขณะนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าจาก WFME

5

การใช้เกณฑ์ TMC.WFME.BME. Standards (2017) เพื่อรับการรับรองจาก สมพ.

6

เพื่อขอ
 เปิ ดดาเนิ นการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 เพิ่มศักยภาพ
 เพิ่มสถาบันร่วมผลิต

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

โดยขอให้สถาบันผลิตแพทย์ดาเนิ นการดังนี้
1. ส่งหนังสือแจ้งความจานงขอรับการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา
2. ส่งรายการต่อไปนี้ ถึงผูอ้ านวยการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
 สาเนาหนังสือแจ้งความจานงขอรับการตรวจประเมิน
 ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน
 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ จานวน 1 เล่ม โดยใช้ตัวอักษร TH
Sarabun New ขนาด 14 และ template ที่กาหนด
 หลักสูตร 1 เล่ม
 flash drive ที่บรรจุ PDF file ของ รายงานการประเมินตนเองพร้อมหลักฐาน
ประกอบ จานวน 1 ชุด
3. เตรียมหลักฐานสนับสนุ นที่จดั เก็บใน flash drive โดย
 เตรียมเอกสารหลักฐานในรูปแบบ PDF file ที่ระบุหน้า และ highlight ส่วนที่
อ้างอิง
 แสดงรหัสหลักฐานตามเกณฑ์แต่ละข้อ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2 เป็ นต้น
 จัดเก็บ file แยกเป็ น folder-subfolder ตามองค์ประกอบ - องค์ประกอบย่อย
 ทา hyperlink จากรายงานการประเมินตนเอง



download เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารที่ใช้สาหรับการขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอื่นๆ ที่ http://www.imeac.org/
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4. ชาระค่าธรรมเนี ยมการขอรับการตรวจประเมิ น เป็ นจ านวน 10,000 บาท (หนึ่ ง
หมื่นบาทถ้วน) โดยเงินจานวนนี้ จะรวมอยู่ในค่าธรรมเนี ยมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนแม้ว่าภายหลัง
พบว่าสถาบันไม่พร้อมและไม่เกิดการตรวจประเมินขึ้ นจริง
สอบถามเพิ่มเติ มได้ทาง email: contact@imeac.org หรือติ ดต่อ ศาสตราจารย์
นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์ ได้ที่ pongsak@imeac.org
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3-2 ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ อ้างอิง 3 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ป ระกาศแนวทางการบริ ห ารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึ กษา กาหนดให้สถาบันอุ ดมศึ กษามีห น้าที่ ตอ้ งรับผิ ดชอบการพัฒนา
หลัก สูตรระดับอุดมศึ ก ษาให้มีมาตรฐานและคุ ณภาพการศึ กษาสูงขึ้ น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดตัวบ่งชี้ ด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยส่งหลักสูตรที่พฒ
ั นา/ปรับปรุง
แล้วให้ สกอ. รับทราบ นั้น
บัดนี้ สกอ. ได้พัฒ นาระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึ กษา
(CHE Curriculum Online : CHECO) สู่ระบบ online เพื่อใช้เผยแพร่ขอ้ มูลหลักสูตรสู่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อ
เป็ นกลไกก ากับการจัดการศึ ก ษาของสภาสถาบัน ที่ มีประสิ ท ธิ ภ าพและทันเวลา สอดคล้องกับแนวคิ ด
การศึกษาไทย 4.0 โดย สกอ. มีบทบาทหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบรายการข้อมูลหลักสูตรให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบ CHECO ซึ่งจะแสดงผลการพิจารณา
หลักสูตรเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนี้
 หากผลการพิจารณาพบว่าหลักสูตรสอดคล้อง เผยแพร่ว่า “หลักสูตรสอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”
 หากผลการพิ จ ารณาพบว่า หลัก สู ต รไม่ส อดคล้อ ง เผยแพร่ ว่ า “หลัก สู ต รไม่
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และไม่แนะนาให้ผูเ้ รียน
เข้าศึกษา” โดยเสนอให้สภาสถาบันชะลอการรับนักศึกษาและเร่งปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ที่มีผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 “ผ่าน”
และหลักสูตรปรับปรุงที่มีผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 “ผ่าน” 2 ปี ติดต่อกัน
สกอ. จะดาเนิ นการ
 แจ้ง ส านั ก งานคณะกรรมการข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(สานักงาน ก.ค.ศ.) เพื่อให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษา
 แจ้งสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) เพื่อกาหนด
อัตราเงินเดือน
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 เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน
 หลักสูตรที่มีผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 “ไม่ผ่าน” ในปี การศึกษา

ล่าสุด สกอ. จะดาเนิ นการ
 เผยแพร่ผลการประเมินต่ อสาธารณชนผ่ านทาง website

และไม่แนะนาให้

ผูเ้ รียนเข้าศึกษาในหลักสูตร
 แจ้งสภาสถาบันให้ปรับปรุงเร่งด่วน
 ประกาศว่ า หากปี การศึ ก ษาถั ด ไปยัง มี ผ ลการประเมิ น “ไม่ ผ่ า น” จะแจ้ง
สานั กงาน ก.ค.ศ. และ สานั กงาน ก.พ. ให้ยกเลิก การรับรองคุ ณวุฒิการศึ กษาและการกาหนดอัตรา
เงินเดือน
 หลักสูตรที่ มีผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 “ไม่ผ่าน” 2 ปี ติ ดต่อกัน
สกอ. จะดาเนิ นการ
 ประกาศต่อสาธารณชนว่า หลักสูตรดังกล่าวไม่เป็ นไปตามมาตรฐานฯ
 ไม่ เพื่อขอรับรองคุ ณวุฒิการศึ กษาและกาหนดอัตราเงินเดื อน (กรณี หลักสูตร
ใหม่)
 แจ้งส านั ก งาน ก.ค.ศ. และ ส านั ก งาน ก.พ. ให้ย กเลิ ก การรับ รองคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาและกาหนดอัตราเงินเดือน (กรณีหลักสูตรที่ได้รบั การรับรองแล้ว)
สรุปข้อแตกต่างของระบบ CHECO จากแนวทางเดิมดังนี้
แนวทางเดิม
การส่งข้อมูล
ส่งเอกสาร ภายใน 30 วัน
ระยะเวลาที่ สกอ. ตรวจสอบ ภายใน 120 วัน
สกอ. ทักท้วงส่งคืนให้แก้ไข ส่งเอกสาร
สกอ. ส่งข้อมูลให้ ก.พ.
ส่งเอกสาร
การเผยแพร่ขอ้ มูลหลักสูตร ไม่ทนั เปิ ดเรียน

แนวทาง CHECO
ส่งข้อมูล electronic เข้าระบบ ภายใน 7 วัน
ภายใน 15 วัน
ผ่านระบบ online ทันที
ผ่านระบบ online
ก่อนเข้าศึกษา

18
19
20
21
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อนึ่ ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าได้มีประกาศ
เรื่ อ ง มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ซึ่ ง อยู่ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบับ วัน ที่ 17 สิ ง หาคม 2561
ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
 มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผูเ้ รียน
 มาตรฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรม
 มาตรฐานด้านบริการวิชาการ
 มาตรฐานด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
พร้อ มทั้ ง มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2558 และประกาศการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการในการสืบค้นอ้างอิง ดัง file ที่แจกในการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.4 คณะทางานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามข้อ เสนอแนะจากการประชุ ม แพทยศาสตรศึ ก ษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 9
 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10
 การคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า
 การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9
 ปรับ เปลี่ ย นการศึ ก ษาแพทยศาสตร์เ พื่ อ ผลิ ต แพทย์ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการที่หลากหลาย : ยังไม่มีความคืบหน้า
 จัดการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ตามมาตรฐานระดับสากลที่สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศและคานึ งถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และศักยภาพของสถาบัน : ได้จดั ทามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ (มคอ.1) แล้ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม ในวาระที่ 5.2.2 ขณะนี้ รอประกาศใช้อย่างเป็ นทางการในราช
กิจจานุ เบกษา
 โครงการแพทย์เพิ่ มพูนทักษะ พึ งเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบการศึ กษาแพทยศาสตร์ โดย
กาหนดเป้าหมาย วางระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ จัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละประเมินผลภายใต้
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีหน่ วยงานรับผิดชอบดาเนิ นการอย่างมีประสิทธิภาพ : แพทยสภามีมติ
เห็นชอบให้ทบทวนและปรับปรุงทักษะหัตถการสาหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์
มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยได้มอบหมายให้ก ลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ผิดชอบกระบวนการพิจารณาปรับปรุง ดังเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ 4.6
 สถาบันพึงมีระบบสนั บสนุ นให้อาจารย์สามารถปฏิบตั ิ ภารกิจด้านการศึ กษาได้อย่างมี
ประสิทธิผล : ได้จดั อบรมเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ตาม Professional Standard Framework (PSF)
แก่คณาจารย์ที่สนใจแล้ว (ในวาระที่ 1.5) จะได้ติดตามผลการจัดอบรมและนาข้อเสนอแนะที่ได้รบั ไป
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ นต่อไป
 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 : ขณะนี้ ยังไม่มีความคืบหน้า
 การคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ : ขณะนี้ เป็ นช่วงเวลาลงคะแนนคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ ปี
2561 และคาดว่าจะนาเสนอผลการลงคะแนนคัดเลื อกเป็ นวาระพิ จ ารณาในการประชุ ม คณะกรรมการ
อานวยการฯ ร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.5 จริยธรรมในการทาวิจยั แพทยศาสตรศึกษาสหสถาบัน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัย รัตน์ ฉายากุ ล แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่า สื บเนื่ องจากกระบวนการ
พิจารณาจริยธรรมในการทาวิจยั ในคน ซึ่งรวมถึงการทาวิจยั แพทยศาสตรศึกษา มีหลักเกณฑ์และข้อกาหนด
ที่ แ ตกต่ า งกันตามบริ บ ทของแต่ ล ะสถาบัน อี ก ทั้งการเสนอพิ จ ารณาจริ ย ธรรมในการท าวิจัย ของศูน ย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ก็มีความแตกต่างกันตามสถาบันที่ร่วมจัดการศึกษาด้วย ซึ่ง เป็ นอุปสรรคต่อ
การทาวิจัยร่วมกันในลักษณะสหสถาบัน ที่ ตอ้ งเสียเวลาเสนอขอจริยธรรมวิจัยทุกสถาบันที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจยั นั้นๆ เพื่อให้กระบวนการขอจริยธรรมในการทาวิจยั ในลักษณะนี้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น จึงมีแนวคิดที่ จะจัดให้มีศูนย์กลางในการพิจารณา (Single Institutional Review Board: Single
IRB) ขึ้ น โดยอาจต้องของบประมาณสนับสนุ นจาก กสพท ผ่ านช่องทางของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical
Schools : MedResNet)
โดยในเบื้ องต้นจาเป็ นต้องใช้หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของทุกสถาบันสมาชิก มาประกอบการ
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และข้อกาหนดกลางที่ เข้าได้กบั ของทุ กสถาบัน จึงได้ขอความร่วมมือสถาบัน
สมาชิกส่งหลักเกณฑ์และข้อกาหนด ขณะนี้ ยังรอข้อมูลจากสถาบัน ดังต่อไปนี้
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทั้งนี้ หากได้ขอ้ สรุ ปหลัก เกณฑ์และข้อกาหนดแล้ว จะได้นาเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
อานวยการฯ ร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และเรียนเชิญผูบ้ ริหารสูงสุดของทุกสถาบันลงนามในบันทึ ก
ข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Agreement : MOA) ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 การปรับหัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่ องจากมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบในการทบทวนทักษะ
หัตถการสาหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานผู ้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภานั้น แพทยสภาได้ส่งหนังสือมอบหมายให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รับผิดชอบ
พิ จ ารณาปรับ ปรุ ง ทั ก ษะหัต ถการส าหรับ แพทย์เ พิ่ ม พูน ทัก ษะ และพิ จ ารณาปรับ ปรุ ง เกณฑ์ค วามรู ้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พเวชกรรม ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับสากล Entrustable Professional Activities (EPA) โดยกาหนดเป้าหมายผลการเรียนรูท้ ี่ชดั เจนว่า
เมื่อจบการศึ กษา/ฝึ กอบรม บัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะต้องสามารถทาหัตถการที่สาคัญและ
จาเป็ นรายการใดบ้างด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็ นเกณฑ์การรับเข้าฝึ กอบรมโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ได้ดว้ ย ดังสาเนาหนังสือจากแพทยสภาและมติที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาที่แจกในการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง
5.1 เพือ่ ทราบ
5.1.1 เรื่ องจาก ศูนย์ประเมิ นและรับรองความรู ค้ วามสามารถในการประกอบวิ ชาชี พ
เวชกรรม (ศรว.)
 การดาเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ปี การศึกษา 2560
 การจัดสอบเพื่อประเมิ นความรู ค้ วามสามารถในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ในรูปแบบใหม่
 การสอบ OSCE รูปแบบใหม่
เอกสารประกอบ : 4 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิ งบุญมี สถาปั ตยวงศ์ ได้รายงานการดาเนิ นงาน
ของศูนย์ประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ต่อที่ประชุม สรุปได้
ดังนี้
 การปรับระบบการบริหารจัดการฐานข้อมู ลผูส้ มัครสอบให้มีประสิทธิ ภาพ เอื้ อ
ประโยชน์ต่อทั้งผูส้ มัครและสถาบันผูร้ บั รองคุณวุฒิของผูส้ มัคร เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการสมัครสอบขั้นตอนต่างๆ
โดยได้เปิ ดระบบให้นักศึกษาแพทย์ช้นั ปี ที่ 3 ทุกคน ของทุกสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย ลงทะเบียนให้
ข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทาง website www.cmathai.org ระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2561 มีผูล้ งทะเบียน
ให้ขอ้ มูลแล้วจานวน 2,885 คน จาแนกตามสถาบัน ดังเอกสารประกอบการประชุม
 การจัดสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม :
 การจัดสอบ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
– ขัน้ ตอนที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 จานวน 1,546 คน ชาระเงินแล้ว 1,500 คน
– ขัน้ ตอนที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 จานวน 1,066 คน ชาระเงินแล้ว 1,013 คน
– จาแนกจานวนตามสนามสอบ (5 สถาบัน) ดังเอกสารประกอบการประชุม
– ขอความร่วมมือทุกสถาบันรับรองสิทธิ์ ผูส้ มัครสอบตามกาหนด
 การจัดสอบ ขั้นตอนที่ 3 ทักษะและหัตถการทางคลินิก
– รับสมัครสอบวันที่ 24 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2561
– ขอให้ทุกสถาบันรับรองสิทธิ์สอบของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของ ศรว.
ตั้งแต่วนั ที่ 24 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป
– เชิญชวนคณาจารย์สมัครเป็ นอาจารย์คุมสอบในสาขาวิชาหลัก
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ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Question : MEQ) ในรูปแบบใหม่
 ศรว. ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) โดยใช้ขอ้ สอบจาก
ส่วนกลาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศ ศรว. ฉบับที่ 7/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผูเ้ ข้าสอบทุกสถาบัน กาหนดจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 และ
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์สอบ และวิธีสมัครสอบดังเอกสารประกอบการประชุม
 สาหรับผูท้ ี่ศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้สมัครสอบผ่าน ศรว. เพื่อ
เป็ นการให้สิทธิ์ทุกคนได้มีโอกาสในการสอบ โดย ศรว. จะจัดสรรสถาบันสอบให้ตามที่ผูส้ มัครต้องการ และ
จะประสานส่งชื่อไปยังสถาบันก่อน หลังจากนั้นให้ผูส้ มัครจึงจะดาเนิ นการตามขั้นตอนด้วยตัวเอง ทั้งนี้ วัน
เปิ ดรับสมัคร สถาบัน และจานวนที่เปิ ดรับ จะประกาศให้ทราบต่อไป
 การจัดสอบ OSCE รูปแบบใหม่
 เริ่มดาเนิ นการสอบรูปแบบใหม่ตน้ ปี พ.ศ. 2563 (ปี การศึกษา 2562)
 จัดสอบวงละ 10 สถานี
 การจัดสอบ Clinical skill (focused history, focused physical examination,

initial diagnosis / initial investigation / patient education) เป็ นแบบ multi station คล้ายกับการ
ปฏิบตั ิงานจริงที่ OPD โดยเพิ่มเวลาเป็ นสถานี ละ 10 นาที
 การจัดสอบ Manual skills 4 หัตถการที่ จาเป็ นต่อชีวิตและต้องปฏิบตั ิ แข่งกับ
เวลา ได้แก่ CPR, Basic life support, Endotracheal intubation, Neonatal resuscitation
ให้ สถาบันเป็ นผูป้ ระเมินผูเ้ รียนเองจนผ่านแล้วจึงให้ certificate โดย ศรว. จะทาการรับรองสถาบันที่
สามารถดาเนิ นการเป็ นศูนย์สอบได้
 การจั ด สอบหั ต ถการอื่ น ๆ ให้ส ถาบั น ด าเนิ นการประเมิ น ตามหลั ก การ
Workplace-Based Assessment
 ผูท
้ ี่ สาเร็จการศึ กษาจากสถาบันต่างประเทศให้สอบ 4 หัตถการ กับสถาบันที่
สามารถเป็ นศูนย์สอบได้ ส่วนหัตถการอื่นๆ จะให้ดาเนิ นการในขัน้ ตอนปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นแพทย์ฝึกหัด
 เตรียมจะเชิญทุกสถาบันร่วมประชุมพิจารณาวางแนวทางการจัดสอบร่วมกัน ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ
รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
ขอเลื่อนไปนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งผลต่อที่ประชุมว่า อ้างถึง
 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิ ต
แพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547 หมวด 3 การรับรองมาตรฐานการศึกษา
 มติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 กาหนดให้ประเมินรอบที่ 3 โดยใช้เกณฑ์การตรวจ
ประเมินตามแนวทางของ TQA
 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 กาหนดให้สถาบันรับการตรวจประเมินทุก 3 ปี
 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กาหนดรอบเวลาของการตรวจประเมินเป็ นทุก 5 ปี
 เกณฑ์มาตรฐานการศึ กษาแพทยศาสตร์ (ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) พ.ศ. 2560
ซึ่งมีที่มาจากเกณฑ์มาตรฐานสากลสาหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) ระบุเรื่องการพัฒนาสถาบันโดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิ นการที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :
EdPEx) ไว้ในข้อ ม 9.0.4
การขอรับการตรวจประเมินตามรอบเวลาในปี 2560-2561 ของแต่ ละสถาบัน ดัง
เอกสารประกอบการประชุม สรุปได้ดงั นี้
 สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมินและผ่านการประเมินตามโครงการ EdPEx 300 :
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมินและผ่านการประเมินตามโครงการ EdPEx 200 :
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 สถาบันที่ล่วงพ้นกาหนดเวลา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครนครราชสีมา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
 สถาบันที่ขอให้เร่งดาเนิ นการ
มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม ด าเนิ น การขอรับ การตรวจประเมิ น ทั้ง EdPEx และ
WFME
มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสอบว่า ได้สมัครใช้ EdPEx เป็ นเกณฑ์ประกันคุ ณภาพ
ภายในแล้วหรือไม่
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่ตอ้ งการรับการประเมิน ประสานผ่าน สบพช.
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.2 เรื่องที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
5.2.1 โครงการผลิตแพทย์ตามนโยบายรัฐบาล
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้
ข้อมูลจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ว่า
ขณะนี้ เรื่องผ่ านจาก สกอ. รอเสนอต่อที่ ประชุ มคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะได้รับอนุ มตั ิ จัดสรรงบประมาณ
เท่ า กับ ปี ที่ ผ่ า นมา โดยได้เ สนอของบประมาณระยะ 4 ปี ไว้ แบ่ ง เป็ นงบด าเนิ น การในการผลิ ต แพทย์
300,000 บาทต่อคนต่อปี และ งบลงทุน (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็ นงบจัดหาอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์พื้นฐาน สาหรับ
การเรียนการสอน) 2,000,000 บาทต่อคน และสัปดาห์หน้า ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
จะทาหนังสือรายงานความคืบหน้าต่อคณบดีทุกสถาบันต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2.2 มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้เป็ นผูแ้ ทนเข้าประชุมเพื่อชี้ แจงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิ ช าแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ 1) ต่ อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของ สกอ. ซึ่ ง ขณะนี้ ผ่ า น
กระบวนการพิจารณากลัน่ กรองทุกขั้นตอนแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ร่าง มคอ.1 ฉบับสมบูรณ์
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2.3 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรลดา อุทยั พิบลู ย์
อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรลดา อุทยั พิบลู ย์ นาเสนอต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามที่สานัก
วิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ได้เป็ นเจ้าภาพจัดประชุ มวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 19 : เฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “Leadership Towards Medical
Education Excellence” ขึ้ นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 โดยจะจัดให้มี proceedings สาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษาด้วย ข้อมูลรายละเอียดการประชุมและการ
สมัครได้เผยแพร่ผ่านทาง website http://www.mfumededcon2018.org
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.3 เรื่องที่ยงั ไม่มีความก้าวหน้า
5.3.1 ASEAN Medical Education Alliance
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิ งจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ อยู่ใน
ขั้นตอนนัดหมายการประชุมเรื่อง ASEAN Medical Education Alliance Constitution จึงยังไม่มีความ
คืบหน้าในการดาเนิ นงานในขณะนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3.2 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์
แทน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ยังไม่มี
ความคืบหน้าในการปฏิรปู แพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
เอกสารประกอบ
: ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์เกี ย รติ คุณ นายแพทย์อาวุ ธ ศรี ศุก รี ได้แจ้ง เปลี่ย นแปลงกาหนดวันประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งต่อไป จาก
เดิมวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็ นวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม และ รองศาสตราจารย์
แพทย์ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รัพ ย์ ได้แ จ้ง เพิ่ ม เติ ม ว่า ก าหนดวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2561 ที่กาหนดไว้ 7 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นคนละช่วงเวลา
กับการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 19-21
ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
6.2 การประชุ ม วิ ช าการ Thai- Charité Medical Education Conference 2018 :
Disruptive Medical Education in the New Era
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา ชานิ ประศาสน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิ งกันยิกา ช านิ ประศาสน์ ได้นาเสนอต่ อที่ ประชุ มว่า คณะ
แพทยศาสตร์ในส่ วนภูมิภ าคสามแห่ง (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้ทา MOU กับ Charité
University ประเทศเยอรมัน กาหนดจะจัดประชุมวิชาการ Thai- Charité Medical Education Conference
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2018 : Disruptive Medical Education in the New Era ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ กระบี่รีสอร์ท
จังหวัดกระบี่ หัวข้อการประชุมที่สาคัญ ได้แก่ Entrustable Professional Activities (EPAs) และ High
Global Standard in Medical Education นาโดย Professor Dr. Harm Peters และ Professor Peter
Dieter จากประเทศเยอรมัน และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ อัตราค่าลงทะเบียน
ภายในเดื อ นกั น ยายน 2561 คนละ 2,500 บาท และคนละ 3,000 บาทหลั ง จากนั้ น ขอเชิ ญ ชวน
คณะกรรมการฯ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการตามรายละเอียดใน Poster ที่ได้แจกในการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
6.3 การประชุ มวิชาการ 2019 World Federation for Medical Education Conference:
Quality Assurance in Medical Education in the 21st Century
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้เชิญชวนคณะกรรมการฯ สมัครเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 2019 World Federation for Medical Education Conference: Quality Assurance in
Medical Education in the 21st Century ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 เมษายน 2562 ณ กรุงโซล ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดในเอกสารที่ได้แจกในการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
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(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค)
สรุปผลการประชุม

23
24
25
26
27

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจและแก้ไขสรุปผลการประชุม
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