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ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั10 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 11 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ  12 

 1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 13 

ประธาน ไดแ้นะน ากรรมการใหมด่งัน้ี 14 

กรรมการอ านวยการ 15 

 ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ีระพล  จนัทรดี์ยิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 16 
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 มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 19 
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 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 21 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  22 

 วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต (ติดราชการ) 23 

4. อาจารยน์ายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา  รองคณบดี  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 24 

 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์25 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 26 

1.1  สรุปการประชุมคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีทางการแพทย ์27 

ครั้งที่ 1/2561 วนัจนัทรท์ี่ 10 กนัยายน 2561  28 

 เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 29 
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กลุ่มสถาบัน31 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ไดม้อบหมายให ้ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยส์มบัติ ตรีประเสริฐสุข เป็น32 

ผูแ้ทนไปเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุนบรูณาการเพ่ือความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ ท่ีประชุม33 

ไดม้ีมติใหก้ารสนับสนุนทุนบรูณาการเพ่ือความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีทางการแพทยส์ าหรบัสถาบนัต่างๆ โดย34 
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ไดข้ยายเวลารบัขอ้เสนอการขอรบัทุนบรูณาการเพ่ือความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีทางการแพทยส์ าหรบัสถาบนั1 

ต่างๆ จากเดิมหมดเขตวันท่ี 30 กันยายน 2561 ขยายเวลาจนถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ีไดแ้จง้ใหทุ้ก2 

สถาบนัทราบทางอีเมลแลว้  3 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

1.2  สรุปการประชุมเรื่องการขบัเคล่ือนสู่ประเทศใชย้าอย่างสมเหตุสมผล (RDU  Country)  วนั5 

พฤหสับดีที่ 20 กนัยายน 2561 6 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 7 

1.3  สรุปการประชุมเชิงปฏิบตักิาร การยกร่างแผนยุทธศาสตรท์ศวรรษก าลงัคนดา้นสุขภาพ (พ.ศ. 8 

2560 - 2569 ครั้งที่ 3/2561 ในวนัพฤหสับดี ที่ 4 ตลุาคม 2561 9 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์11 

รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า มูลนิธิเพ่ือการ12 

พฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  ไดจ้ดัระดมความคิดเห็นเพ่ือทบทวนและสงัเคราะหแ์ผนยุทธศาสตร ์13 

เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพของประเทศ ในทศวรรษ 2560-2569 มีการจดัประชุม14 

เชิงปฏิบติัการในรูปแบบ World Café จ านวน 3 ครั้ง ครั้งน้ีเป็นครั้งท่ี 3 เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากผูม้ีส่วนได้15 

ส่วนเสีย ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการประชุมในครั้งน้ี น าไปสงัเคราะหเ์พ่ือน าเสนอต่อไป 16 

อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า แผนแม่บทมี 4 แผน และในครั้งน้ี17 

เป็นแผนท่ี 4 เก่ียวกบั big data และเร่ืองการปรบัปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ จะน าเสนอในการประชุม18 

วิชาการประจ าปี “การพฒันาการศึกษาส าหรับบุคลากรดา้นสุขภาพ” ในวนัท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึง19 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองคป์ระธาน  และจะเปิดรบัฟังความคิดเห็น 20 

ในการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติในเดือนธนัวาคม 2561  21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

1.4 มหาวิทยาลัยเวสเทอรน์ ขอผูแ้ทนเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร23 

บณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเวสเทอรน์  24 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 26 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลยั เวสเทอรน์ 27 

จะเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งท่ี 3  ท่ีจะเปิดคณะแพทยศาสตร ์โดยขณะน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาหลกัสูตร 28 

และได้ขอผู ้แทนจาก กสพท  ไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ันจึงขอมอบหมายให้ ผู ้ช่วย29 

ศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์  รบัไปเป็นท่ีปรึกษาให ้เน่ืองจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 30 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  เป็นสถาบนัพ่ีเล้ียงใหอ้ยูแ่ลว้ 31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบ 32 

  33 
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1.5  เรื่องจาก UHosNet   1 

1.5.1  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของ2 

หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 4/2561 วนัที่ 7 สิงหาคม 2561 3 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  5 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  แจ้งสรุปผลการประชุมจาก6 

คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข ของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ7 

วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 และวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ได้มีขอ้ก าหนดให้ร ้านยา เป็นสถานบริการในระบบ8 

หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตรค์วามเป็นเลิศดา้นท่ี 2 9 

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ primary care และ โครงการป้องกนัและควบคุมการด้ือยาตา้นจุลชีพ10 

และการใชย้าอย่างสมเหตุผล (RDU) และเร่ือง AMR: antimicrobial resistance ซ่ึงจากขอ้มลูปัจจุบนัมีรา้นยา11 

แผนปัจจุบนั 15,359 แห่ง ผ่านการรบัรองเป็นรา้นยาคุณภาพ 1,001 แห่ง (รอ้ยละ 7) กระจายในทุกจงัหวดั 12 

ช่วยเสริมระบบบริการสาธารณสุข คดักรองกลุ่มเส่ียง ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการใชย้าของผูป่้วยเร้ือรงั 13 

สปสช. ไดม้ีมติว่า รา้นขายยาหรือสถานท่ีท่ีไดร้บัอนุญาตใหจ้ าหน่ายยาตามกฎหมายว่า14 

ดว้ยยา ไมถื่อเป็นสถานบริการโดยอตัโนมติั หากประสงคใ์หร้า้นยาท่ีมีผูร้บัอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรม15 

อยู่ปฏิบติังานตลอดเวลาท าการ เป็นสถานบริการ จะตอ้งเสนอคณะกรรมการก าหนดเพ่ิมเติมตามมาตรา 3 16 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  จึงไดม้ีมติทางกฎหมายของ สปสช. ว่าตอ้งมีการ17 

พิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ พรบ. หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  พระราชบญัญัติยา 18 

พ.ศ. 2510  กฎหมายของสภาเภสชักรรม และกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข และไดม้ีการก าหนดบทบาท19 

ของรา้นยาคุณภาพ 10 ดา้น ไดแ้ก่ การคดักรองโรคเร้ือรงั โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การเลิกบุหร่ี 20 

การใหย้าต่อเน่ือง การเติมยา การเยี่ยมบา้น หรือ family pharmacist เป็นตน้ ทั้งน้ีในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา มี21 

รา้นยาคุณภาพกระจายทัว่ประเทศ ผลการส ารวจอนามยัและสวสัดิการ ปี 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ แสดง22 

ขอ้มลูมีจ านวนผูป่้วยรอ้ยละ 1.7 หรือ 3.5 ลา้นคน ท่ีซ้ือยากินเอง จึงเป็นท่ีมาว่าจะพิจารณาเชิงกฎหมายในการ23 

ปรบัรา้นยาใหเ้ป็นหน่วยบริการสุขภาพ 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 25 

1.5.2  สรุปการประชุมอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ26 

กองทุน ครั้งที่ 6/2561 และครั้งที่ 7/2561 วนัที่ 16 สิงหาคมและ 12 กนัยายน 2561 27 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  29 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ รายงานสรุปการประชุมอนุกรรมการ30 

ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งท่ี 6/2561 และครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวนัท่ี 16 31 

สิงหาคม และวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 32 

1. ตามท่ีโรงพยาบาลและ UHosNet ไดร้บังบประมาณบริการผูป่้วยใน (IP) ทัว่ไป เพ่ิม33 

จ านวน 4 พันกว่าลา้นบาท เพ่ือแกปั้ญหาการขาดทุนจ านวนมากจาก IPD และเพ่ือประกันการจ่ายเงินต่อ 34 

adjusted RW ใหไ้ดอ้ตัราอย่างน้อย 8,000 บาท และเป็นงบประมาณท่ีกนัไว ้100 ลา้นบาท ส าหรบับริหาร35 
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จดัการประเทศกรณีเกิดภัยพิบติั หรือเกิดโรคติดต่ออุบติัใหม่ รวมถึงใหเ้ป็นงบฯ เสริมส าหรับโรงพยาบาลท่ี1 

ไดร้บัเงินน้อยกว่า 8,000 บาท ต่อ adjusted RW  ดงัท่ีทราบน้ัน การใชง้บประมาณในปี พ.ศ. 2561 มีผลสรุป2 

ว่า ไดจ้่ายงบประมาณเป็นค่าบริการผูป่้วย IPD ระดบัเขตจ านวนเงิน 53,392,569,410 บาท และ ในส่วนของ3 

งบประมาณ 100 ลา้นบาท ท่ีกันไว ้ ไดจ้่ายใหโ้รงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศส่วนใหญ่ เป็นเงินอัตราต่อ 4 

adjusted RW สงูกวา่ 8,000 บาท ตามรายละเอียดในเอกสาร ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผนท่ีก าหนดไว ้5 

2. การวางแผนด าเนินการดา้น minimally invasive surgery (MIS) เพ่ือสนับสนุน day 6 

care surgery ไดม้ีการก าหนดแนวทางและเง่ือนไขการจ่ายค่าบริการผ่าตดัผ่านกลอ้งแบบ MIS โดยเร่ิมตน้ท่ี7 

โรค 6 โรค ไดแ้ก่ (1) symptomatic gall stone / cholecystitis, (2) colorectal cancer, (3) lumbar disc 8 

herniation, (4) anterior cruciate ligament (ACL) injury, (5) myoma uteri, (6) ovarian cyst  ทั้งน้ีจะจ่าย9 

ชดเชยค่าบริการส่องกล้องในกลุ่มของ laparoscopic cholecystectomy  ในอัตราเดียวกับ open 10 

cholecystectomy  11 

3.  การพิจารณาเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในปี พ.ศ. 2562 ส าหรบัวคัซีนรวม 5 ชนิด คือ คอตีบ 12 

บาดทะยกั  ไอกรน  ไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี  และโรคจากเช้ือ Haemophilus influenzae type B: Hib (DTP-HB-13 

Hib) และเพ่ิมยาในบญัชี จ2 จ านวน 2 รายการ คือ Raltegravir และยา Bevacizumab  14 

มตทิี่ประชุม:  รบัทราบ 15 

1.5.3  สรุปการประชุมหารือแนวทางปฏิบตัิเรื่องการใหค้  าแนะน าและ informed consent 16 

ในการเลือกใชย้านอกบญัชียาหลกัแห่งชาต ิวนัองัคารที่ 25 กนัยายน 2561 17 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  19 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  รายงานการประชุมหารือแนวทาง20 

ปฏิบติัเร่ืองการใหค้ าแนะน า และ informed consent ในการเลือกใชย้านอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ เมื่อวนัท่ี 25 21 

กนัยายน 2561 มีขอ้สรุปคือ สืบเน่ืองจากท่ีมีการรอ้งเรียนกรณีมีผูป่้วยเป็นมะเร็งล าไสใ้หญ่ระยะท่ี  4  ไดร้บัยา22 

เคมีบ าบดัสตูรหน่ึงแลว้ต่อมามีการด้ือยา แลว้ใหข้อ้มลูญาติเลือกหยุดการรกัษา หรือรกัษาต่อดว้ยยานอกบญัชี23 

ยาหลกั โดยใหผู้ป่้วยรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเอง  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่ใช่การรกัษาท่ีมีขอ้บ่งช้ีถึง24 

ความจ าเป็น และผูป่้วยไดร้บัการอธิบายใหต้วัเลือกแลว้ ดงัน้ันหน่วยบริการจึงเก็บค่าบริการได ้ ท าใหเ้ป็นท่ีมา25 

ของการจดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางปฏิบติัเร่ืองการใหค้ าแนะน า และ informed consent ในการเลือกรกัษาดว้ย26 

ยานอกบญัชียาหลกั ซ่ึงไดม้ีการน าเสนอร่างแนวทางฯ และเชิญผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียร่วมพิจารณาเมื่อวนัท่ี 25 27 

กนัยายน 2561 โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางส าหรบักรณีการรกัษาท่ีมีความจ าเป็นหรือไม่มียาในบญัชี28 

ทดแทนหรือแพทยร์ะบุตอ้งใช ้และ แนวทางส าหรบัการรกัษาท่ีไม่จ าเป็น ตอ้งมีการแจง้ขอ้มลูใหผู้ป่้วยตดัสินใจ29 

และใหม้ีการลงนามในแบบฟอรม์ informed consent ท่ีมีเน้ือหาขอ้ความท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย ทั้งน้ีไดม้ี30 

การศึกษากฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สิทธิการใชย้า การคุม้ครองผูป่้วย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข31 

ต่างๆ  32 

ท่ีประชุมรับทราบขอ้เสนอแนวทางปฏิบัติ และมีความเห็นว่า ควรขยายไปในหมวดอ่ืน33 

ด้วย เช่น อวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบัน และเห็นชอบให้กองทุน สปสช. 34 

ด าเนินการปรบัแนวทางปฏิบติัและแบบบนัทึกความยินยอมการเลือกรกัษาดว้ยยานอกบญัชียาหลกั และการ35 
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ใหค้ าแนะน า informed consent  แลว้เสนอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมพิจารณาหลงัการประชุมน้ันอีก 2 สปัดาห ์เมื่อ1 

ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานแลว้ จะเสนอไปยงัสภาวิชาชีพ และ2 

หน่วยงานตน้สงักดัของโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อส่ือสารท าความเขา้ใจต่อไป 3 

1.5.4 สรุปการประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑก์ารด าเนินงาน และการบริหารกองทุนหลกัประกนั4 

สุขภาพแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2562 วนัศุกรท์ี่ 5 ตลุาคม 2561 5 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  รายงานสรุปผลการประชุม เมื่อวนัท่ี 8 

5 ตุลาคม 2561 เร่ืองการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562  มีงบฯ ค่าใชจ้่าย9 

จ านวนเงิน 1.8 แสนลา้นบาท แบ่งออกเป็น 7 กอง  งบประมาณท่ีมากท่ีสุด คือ งบฯ เหมาจ่ายรายหัว10 

จ านวน 1.6 แสนลา้นบาท  นอกจากน้ัน ไดจ้ดัสรร งบฯ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส ์ งบฯ ผูป่้วยไตวาย11 

เร้ือรงั  งบฯ ควบคุมป้องกนัความรุนแรงของโรคเร้ือรงั  งบฯ เพ่ิมเติมโรงพยาบาลพ้ืนท่ีกนัดารเส่ียงภัยและ12 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ งบฯ เพ่ิมเติมบริการปฐมภูมิท่ีมีแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั (primary care) และงบฯ13 

ผูส้งูอายุ   14 

ท่ีประชุม ไดม้ีประเด็นดงัน้ี  15 

- งบประมาณ มีการจดัสรรเพ่ิมขึ้ น โดยเป็น งบฯ ส าหรบัผูป่้วยในจ านวนมากท่ีสุด คือ16 

ประมาณเกือบรอ้ยละ 8  รองลงมาเป็น งบฯ สรา้งเสริมสุขภาพ เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 3.8  ประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเล็กนอ้ย  17 

- นโยบายการท างาน ไดจ้ัดใหส้อดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 18 

2560  ร่างยุทธศาสตรช์าติ 20 ปีของรฐับาล โดยเนน้การเสริมสรา้งสุขภาพทุกช่วงอายุวยั และการพฒันาความ19 

เสมอภาค 20 

- หลักการส าคัญของการบริหารจัดการกองทุนคือ การเขา้ถึงบริการสาธารณสุขของ21 

ประชาชนท่ีจ าเป็น สนับสนุนการบริการของหน่วยบริการ และความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ22 

ภาคีเครือขา่ยต่างๆ ในระดบัพ้ืนท่ี   23 

- การบริการผูป่้วยนอกทัว่ไป มีการปรับปรุงค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยนั24 

มะเร็งล าไสใ้หญ่ จ่ายตามผลงานจริงแบบ fee schedule แยกจาก IPD 25 

- การบริการผูป่้วยในทัว่ไป ใช ้DRG version 5  ซ่ึงปกติของกองทุนอ่ืนใช ้version 6.3 26 

เพ่ิมรายการ minimal invasive surgery ส าหรบัการท า laparoscopic cholecystectomy 27 

- การบริการสรา้งเสริมป้องกันโรค ปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในวัคซีน 5 โรค ปรับ28 

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี เนน้การบรูณาการ 29 

- การบริการเฉพาะ มีหน่วยบริการวคัซีนพิษสุนัขบา้แทนการเหมาจ่ายในงบฯผูป่้วยนอก 30 

เพ่ิมสิทธิประโยชน์รายการยาใน จ.2 จ านวน 2 รายการ คือยา raltegravir และยา bevacizumab และปรบัปรุง31 

การบริการ เช่น บริการผูป่้วยไตวายเร้ือรงั มีโครงการน าร่องจดับริการลา้งไตทางช่องทอ้งดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั 32 

(automated peritoneal dialysis: APD) ควบคุมภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 1 และปรบั33 

สดัส่วนการจ่ายชดเชยในการบริการระดบัปฐมภมูิท่ีมีแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั  34 

 35 
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1.6  สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนากฎหมาย 1 

Health Tech startup รวมถึงการพฒันาบริการเวชกรรมในประเทศไทย วันจนัทรท์ี่ 6 สิงหาคม 2561 2 

(วาระเพิ่มเตมิ) 3 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั  4 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ไดม้ีการประชุมรบัฟัง6 

การน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางในการพฒันากฎหมาย Health Tech startup รวมถึงการพฒันาบริการ7 

เวชกรรมในประเทศไทย เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 6 สิงหาคม 2561  หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 8 

โดยคณะกรรมการธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพ แจง้ความประสงคม์ายงักระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหม้ีการพฒันา9 

กฎหมาย Health Tech startup และการบริการโทรเวชกรรมในประเทศไทย เน่ืองจากในอนาคตมีแนวโน้มว่า10 

จะมีผูสู้งอายุทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ มาใชบ้ริการในสถานพยาบาลจ านวนมากขึ้ น จึงเห็นควร11 

พฒันากฎหมายในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ตามท่ีระบุในเอกสารประกอบการประชุม หาก12 

ท่านใดสนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมจะจดัส่งใหท้างอีเมล 13 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 14 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 15 

ครั้งที่ 3/2561  เม่ือวันศุกรท์ี่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งดุสิตธานี  ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ16 

เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ และรับทราบผลการประชุม17 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 7 กนัยายน 2561 ณ ชั้น 8 อาคาร18 

เรียนรวมราชนครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 19 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั  20 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์21 

ท่ีประชุมพิจารณาสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่ม22 

สถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 20 กรกฎาคม 2561 และรบัทราบผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่ม23 

สถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 7 กนัยายน 2561  24 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองโดยไมม่ีขอ้แกไ้ข 25 

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา  26 

3.1 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต27 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 28 

(Direct Admission) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  29 

3.1.1 การแตง่ตั้งคณะท างาน/อนุกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกฯ ปีการศึกษา 2562  30 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั  31 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์32 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า 1 

ไดม้ีประกาศ 2 ฉบบั เมื่อวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561  คือ  2 

1. ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยฉบบัท่ี 1:  หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก3 

บุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตร4 

บณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2562 แลว้ ตามรายละเอียดในเอกสาร ประกอบดว้ย5 

คุณสมบติัของผูส้มคัร ขั้นตอนการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา จ านวนการรบัเขา้ของแต่ละสาขาวิชา ในจ านวน6 

ทั้งหมด 49 คณะ (ซ่ึงผูส้มคัรสามารถสมคัรเรียงตามล าดบัความตอ้งการ โดยสาขาวิชาใน กสพท เป็น 1 ใน 6  7 

อนัดับ) เกณฑก์ารคดัเลือก กระบวนการคดัเลือก โดย กสพท จะด าเนินการจดัสอบวิชาเฉพาะเอง ก าหนดไว ้8 

ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2562  ซ่ึง กสพท จะเป็นผูป้ระกาศผลการสอบวิชาเฉพาะเอง  ส่วนการสอบ 7 วิชาสามญั 9 

และการสอบ O-NET  ใหผู้ส้มคัรไปสมคัรสอบเองกบั สทศ.    10 

2. ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยฉบบัท่ี 2:  หลกัเกณฑก์ารสมคัร11 

และสอบวิชาเฉพาะ ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  ตามรายละเอียดใน12 

เอกสาร ประกอบดว้ย วิธีการสมคัรสอบวิชาเฉพาะ  เอกสารประกอบการสมคัรสอบ  การช าระค่าสมคัรสอบ 13 

และสนามสอบวิชาเฉพาะ 14 

เน่ืองจากเพ่ิงได้รับทราบจาก คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  15 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลยั ไดม้ีความเห็น เมื่อวนัท่ี 5-6 ตุลาคม 16 

2561 ว่า จะไม่เขา้ร่วมระบบการสอบ TCAS  แต่เน่ืองจาก กสพท ยงัไม่ไดร้บัเร่ืองแจง้อย่างเป็นทางการ และ17 

ไดป้ระกาศอย่างเป็นทางการไปก่อนแลว้ โดยเฉพาะในประกาศฉบบัท่ี 1 ไดร้ะบุจ านวนการรบัสมคัรสาขาวิชา18 

การบริบาลทางเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และเลขาธิการ สกอ. ไดแ้ถลงข่าว19 

ประกาศออกไปแลว้ ดังน้ัน จึงขอใหม้หาวิทยาลยัอุบลราชธานี ยืนยนัอย่างเป็นทางการ และหาทางแกไ้ขใน20 

กรณีท่ีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีไมเ่ขา้ร่วมจริง  21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และมีความเห็นเร่ืองของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่า ใหห้ารือ22 

ไปทาง สกอ. ในประเด็นดงักล่าว 23 

3.1.2 ความกา้วหนา้ TCAS62  24 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั  25 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์26 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ท่ี27 

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไดอ้อกประกาศฉบับท่ี 1/2561 เร่ืองการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการ28 

คดัเลือกกลางบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปี 2562  ประกาศเมื่อ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มี29 

คณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบดว้ย  30 

-  คณะกรรมการอ านวยการ  มีองค์ประกอบจ านวน 12 คน โดย ประธานท่ีประชุม31 

อธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธาน  และอธิการบดีในมหาวิทยาลยัต่างๆ เป็นกรรมการ  รองศาสตราจารย์32 

เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร เป็นเลขานุการและกรรมการ และ ดร.พีระพงษ์  ตริยเจริญ เป็นกรรมการและ33 

ผูช้่วยเลขานุการ   34 
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-  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีองค์ประกอบ 18 คน  โดย รองศาสตราจารย ์ดร. ชูศักด์ิ 1 

ล่ิมสกุล เป็นประธานกรรมการ  รองศาสตราจารยเ์พ็ญรตัน์  หงษ์วิทยากร เป็นเลขานุการและกรรมการ และ 2 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ เป็นกรรมการด าเนินงาน 3 

-  คณะอนุกรรมการระบบสารสนเทศ TCAS62  มีองค์ประกอบ 9 คน โดย รอง4 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั  จากคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นประธาน และ 5 

ดร. พีระพงศ ์ ตริยเจริญ  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 6 

-   อนุกรรมการระบบบริหารจดัการ TCAS62  มีองคป์ระกอบ 12 คน โดย ศาสตราจารย ์7 

ดร. วิไล  รงัสาดทอง เป็นประธาน  รองศาสตราจารยเ์พ็ญรตัน์  หงษ์วิทยากร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 8 

และ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ เป็นอนุกรรมการ   9 

ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฉบับท่ี 4/2561 ระบบการคัดเลือกกลาง10 

บุคคลเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เร่ือง ก าหนดการคดัเลือกกลางบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 11 

ประจ าปีการศึกษา 2562  มีประกาศขั้นตอนการด าเนินงานและก าหนดการคดัเลือกกลางบุคคลเขา้ศึกษาใน12 

สถาบนัอุดมศึกษา และปฏิทินการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 13 

รอบท่ี 1:  Portfolio ระยะเวลา 1 ธนัวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 14 

รอบท่ี 2:  โควตา ระยะเวลา 4 กุมภาพนัธ ์– 25 เมษายน 2562 15 

รอบท่ี 3:  รบัตรงร่วมกนั ระยะเวลา 17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562 16 

รอบท่ี 4:  Admission ระยะเวลา 9 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 17 

รอบท่ี 5:  รบัตรงอิสระ ระยะเวลา 30 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2562 18 

ไดมี้ประกาศการยืนยนัสิทธ์ิ การสละสิทธ์ิ การไม่ยืนยนัสิทธ์ิ ไวช้ดัเจน กล่าวคือผูส้มคัร19 

สามารถยืนยนัสิทธ์ิได ้2 ครั้ง สละสิทธ์ิได ้1 ครั้ง ในจ านวนทั้งหมด 5 รอบ และ หากใครยงัไม่ผ่าน ไม่ว่าจะ20 

เป็นการตรวจร่างกาย หรือการตรวจสุขภาพจิต ตอ้งมีเหตุผลท่ีชดัเจนแลว้รายงานส่งให ้ทปอ. รบัทราบ ซ่ึงการ21 

ไม่ไดม้าสมัภาษณ ์หรือไปแจง้ใหส้าขาวิชาทราบว่าไม่ตอ้งการเขา้ศึกษา จะถือว่ายงัไม่ไดย้ืนยนัสิทธ์ิ สามารถ22 

เขา้สู่กระบวนการคดัเลือกรอบถดัไปได ้ 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  24 

3.1.2 เกณฑข์ั้นต  า่คะแนนรวมเขา้ศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร ์ 25 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั  26 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์27 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ท่ีประชุมทราบการพิจารณา28 

ก าหนดเกณฑ์ขั้นต า่เขา้ศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ โดยไดน้ าขอ้มูลคะแนนในประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบ29 

สมัภาษณ์ ตรวจร่างกาย ของปีท่ีแลว้ ในประกาศของ กสพท ปีการศึกษา 2561 พบว่าคะแนนต า่สุดของคณะ30 

แพทยศาสตร ์อยู่ในเกณฑเ์กิน 50% ของคะแนนรวมทั้งวิชาเฉพาะและวิชาสามญัของ สทศ. ในการน้ีท่ีประชุม31 

อภิปรายถึงการก าหนดเกณฑข์ั้นต า่มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย และตอ้งพิจารณาในหลายดา้น ทั้งเร่ืองการเลือกสาขา32 

อ่ืนๆ ของผูส้มคัร การพิจารณาคะแนนรวมของวิชาเลือก วิชาสามญั หรือหากตั้งเกณฑส์ูงเกินไปก็อาจเป็นการ33 

จ ากดัในระดบัหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหร้บัผูเ้รียนไดจ้ านวนไมค่รบเต็มศกัยภาพ เพราะตอ้งแขง่ขนักับสาขาอ่ืนๆ 34 
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ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ในปีน้ียังไม่ไดด้ าเนินการขอเพ่ิมจ านวน1 

รบัเขา้ 10% ไปยงัแพทยสภา  เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้สรุปในเร่ืองน้ีในการประชุมแพทยสภาครั้งล่าสุดในเดือน2 

ธนัวาคม 3 

มตทิี่ประชุม :  มีความเห็นวา่  4 

1.  ใหเ้สนอขอเพ่ิมจ านวนการรับเขา้เท่าปีท่ีแลว้ คือ ไม่เกิน 10% หรือ 10 คน โดย5 

พิจารณาตามศกัยภาพของสถาบนั เพ่ือทดแทนจ านวนผูส้ละสิทธ์ิภายหลงัได ้ 6 

2.   ในการสอบปี 2562 น้ี จะไม่มีการก าหนดเกณฑข์ั้นต า่คะแนนรวมเขา้ศึกษาสาขาวิชา7 

แพทยศาสตร ์เพ่ือไมใ่หเ้ป็นการปิดกั้นสิทธิของผูส้มคัรสอบมากเกินไป 8 

3.2   เครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) ของบประมาณการ9 

ด าเนินการโครงการแพทยศาสตรศึกษาปี 2561-2564 (เอกสาร ขอเสนอโครงการวิจยัแพทยศาสตร10 

ศึกษา กสพท เพื่อผลิตงานวิจยัที่สอดคลอ้งกับบริบทของประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก11 

ระยะที่ 2  ปี พ.ศ. 2561-2564  ส  านักงานกลุ่มสถาบนัฯ ด าเนินการจดัส่งใหค้ณะกรรมการอ านวยการ12 

กลุ่มสถาบนัฯ เพ่ือพิจารณาทางอีเมล ์เม่ือวนัที่ 14 กนัยายน 2561) 13 

เอกสารประกอบ :   6 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์15 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์ ประธานคณะกรรมการอ านวยการวิจัย16 

แพทยศาสตรศึกษา รายงานใหท่ี้ประชุมทราบถึงความเป็นมาของโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท 17 

ด าเนินการโดยไดร้ับการสนับสนุนจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือใหม้ี18 

งานวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาท่ีท าใหเ้กิดการจัดการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับบริบทของประเทศและการ19 

เปล่ียนแปลงของสงัคมโลก เน่ืองจากการท างานน้ีไมม่ีหน่วยงานของตนเอง จึงไดข้อความร่วมมือจาก เครือข่าย20 

วิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) ในการบริหารจดัการ และการใชส้ถานท่ีจัด21 

ประชุม  22 

ผลการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไวใ้นปี พ.ศ. 2558-2560  มีดงัน้ี  23 

-  แผนงานท่ี 1 การพฒันาผลงานวิจยั:  มีงานวิจยัรวม 10 เร่ือง ด าเนินการเสร็จแลว้ 7 เร่ือง และ24 

ขณะน้ีก าลงัอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเร่ืองการตีพิมพ ์ ส่วนงานวิจยัอีก 3 เร่ือง อยู่ระหว่างการด าเนินการซ่ึง25 

คาดวา่จะแลว้เสร็จเร็วๆ น้ี 26 

-  แผนงานท่ี 2 การพฒันาองคค์วามรูว้ิจัยแพทยศาสตรศึกษา:  มีการจดัท าหนังสือ ซ่ึงได้27 

แจกจ่ายใหค้ณะกรรมการทุกท่านแลว้ รวมทั้งไดม้ีการจดัท าฐานขอ้มลูงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา โดย 28 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 29 

-  แผนงานท่ี 3 การสรา้งเครือข่ายนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษา:  ปัจจุบนัมีนักวิจยัอยู่ประมาณ 100 30 

คน  มีความร่วมมือระหวา่งสถาบนัทั้ง CPIRD  และมหาวิทยาลยัต่างๆ  ไมน่อ้ยกวา่ 12 สถาบนั  31 

-  แผนงานท่ี 4 การส่งเสริมงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา:  ยงัไมม่ ี32 

-  แผนงานท่ี 5 การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา:  ยงัไมม่ี 33 

  34 
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การใชง้บประมาณโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา จากงบประมาณท่ีไดร้บั ปี พ.ศ. 2558 – 2560 1 

จ านวน 10,880,000 บาท (สิบลา้นแปดแสนแปดหมื่นบาท) และใชจ้่ายไปจ านวน 7,600,221.84 บาท (เจ็ด2 

ลา้นหกแสนสองรอ้ยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบส่ีสตางค์) จะขอคืนเงินงบประมาณส่วนท่ีเหลือ 3,279,778.16 บาท 3 

(สามลา้นสองแสนเจ็ดหมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบแปดบาทสิบหกสตางค)์  4 

ส าหรบัการด าเนินงานในระยะต่อไป ระหวา่ง ปีพ.ศ. 2561-2564  ขอเสนอโครงการวิจยัแพทยศาสตร5 

ศึกษา ซ่ึงทางคณะกรรมการด าเนินงานฯ ไดจ้ดัท าประเด็นการวิจยัมาเพ่ือท่ีประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 6 

(รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม) จ านวน 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 7 

ประเด็นวิจยัท่ี 1:   Community engaged medical education 8 

ประเด็นวิจยัท่ี 2:   Inter-professional education 9 

ประเด็นวิจยัท่ี 3:   Student development 10 

ประเด็นวิจยัท่ี 4:   Faculty development   11 

ประเด็นวิจยัท่ี 5:   Medical professional assessment 12 

ประเด็นวิจยัท่ี 6:   Simulation-based medical education 13 

ประเด็นวิจยัท่ี 7:   HA related issues: Patient Safety/Rational Drug Use (RDU)/  14 

Complementary and Alternative Medicine (CAM)   15 

โดยงบประมาณส าหรบัการด าเนินงานระยะ 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 ไดแ้ก่ งบประมาณ16 

ส าหรบัการส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดงานวิจยั จ านวนเงิน 8 ลา้นกว่าบาท และงบประมาณในการบริหาร17 

จดัการ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนผูป้ระสานงาน  ค่าอุปกรณ์  ค่าเช่าหอ้งประชุม  และค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงิน18 

ประมาณ 2 ลา้นกว่าบาท รวมงบประมาณท่ีจะขออนุมติั 11 ลา้นบาท ทั้งน้ีคณะท างานส่วนมากเป็นอาสาสมคัร19 

มาร่วมท างานโครงการ 20 

มตทิี่ประชุม : 21 

1. เพ่ือใหก้ารด าเนินงานต่อเน่ือง ท่ีประชุมขอให ้ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม วราวิทย ์22 

ดแูลการบริหารจดัการส านักงานดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูป่ระมาณ 3 ลา้นบาท น้ัน ไปก่อน 23 

2. การอนุมัติโครงการวิจัยท่ีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์จะจัดสรรทุนให ้จะต้องสอดคลอ้งกับ24 

แนวคิดของกลุ่มสถาบันฯ คือใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นงานวิจยัในลักษณะสหสถาบันหรือเป็นความ25 

ตอ้งการของกลุ่มสถาบันฯ ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของแต่ละองค์กร/สถาบัน/คณะ/26 

หน่วยงาน  โดยในการด าเนินงานวิจยั หากจ าเป็นอาจจะท าเป็น subcontract หรือจา้งนักวิจยัท างานให ้27 

3. ประเด็นการวิจยัท่ีเสนอ อาจใหเ้ป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบั theme ของการประชุมแพทยศาสตร28 

ศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 ในอนาคต ท่ีอาจจะตอ้งมีการศึกษาวิจยัเพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการจดัท าขอ้เสนอแนะ  29 

4. ผูข้อทุนวิจยัตอ้งเป็นสมาชิกของ กสพท 30 

5. เน่ืองจากเงินของ กสพท เป็นของทุกคณะ ดงัน้ันค่าใชจ้่ายท่ีเป็นค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าเดินทาง 31 

ค่าท่ีพกั ขอใหเ้บิกจ่ายจากตน้สงักดั เวน้แต่กรณีไมม่ีตน้สงักดั จึงจะเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางของ กสพท ได ้32 

6. หากเป็นงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษาท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะของสถาบนัตนเอง ควรขอทุนวิจยัจาก33 

สถาบนัตน้สงักดั 34 

  35 



13 

 

7. คณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ไดร้บัมอบใหพิ้จารณาประเด็นการวิจยัท่ีเสนอมาและ1 

มีขอ้สรุปว่า ควรสนับสนุนประเด็นการวิจยัท่ี 1 (community engaged medical education), ประเด็นท่ี 4 (faculty 2 

development)  และประเด็นท่ี 6 (simulation based medical education) เน่ืองจากผลการวิจยัน่าจะเป็นเร่ืองท่ี3 

สามารถขบัเคล่ือนใหเ้กิดการพฒันาในระดบัประเทศและนานาชาติได ้  4 

8. การประชุมครั้งน้ียงัไม่สามารถอนุมติังบประมาณใหม่ เน่ืองจากยงัไม่มีรายละเอียดโครงการ 5 

จึงขอใหจ้ัดท ารายละเอียดโครงการวิจัย ส่งมายัง กสพท ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เพ่ือส่งให้6 

คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาก่อน และจะตัดสินผลในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ7 

กรรมการบริหาร ครั้งต่อไปในวนัท่ี 18 มกราคม 2562 8 

วาระที่ 3   เรื่องพิจารณา 9 

3.3 สถาบนัเจา้ภาพการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20  10 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ :    รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์เสนอท่ีประชุมพิจารณาขอ้มูลการจัดประชุม13 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1-19  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2561 และขอความเห็นว่า 14 

สืบเน่ืองจากการประชุม ASEAN Medical Alliance  ไดม้ีขอ้ตกลงระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนว่าจะ15 

มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และเชิญผู ้เขา้ประชุมจากกลุ่มอาเซียนมาร่วมดว้ย  ดังน้ันการประชุม16 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 20  ขอใหเ้ป็นการประชุมนานาชาติ  ในการน้ี คณะ17 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเป็น18 

สถาบนัเจา้ภาพจดัการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 20  โดยจะแจง้ก าหนดวนั19 

ประชุมใหท้ราบในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการครั้งต่อไป 20 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบ 21 

3.4 ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์22 

แห่งประเทศไทยประจ  าปี พ.ศ. 2562  23 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 25 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ26 

อ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 และสถาบนั27 

เจา้ภาพจดัการประชุม ตามเอกสารประกอบการประชุม หากสถาบนัใดขดัขอ้งประการใด  ขอใหแ้จง้ในการ28 

ประชุมครั้งต่อไป  29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

  31 
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วาระที่ 4  ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต2 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 3 

(Direct Admission) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 4 

- รายงานผลการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตรปี์การศึกษา 2561  5 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ :    รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า กสพท ไดจ้ดัส่งขอ้มูล8 

จ านวนการรบันิสิต/นักศึกษาแพทย ์ปีการศึกษา 2561  ไปยงัแพทยสภาเรียบรอ้ยแลว้   9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 10 

4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศ์าสตร ์(IMEAc) 11 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย  ์ รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์14 

นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ แจง้มาว่า สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)  15 

ไดร้บัการรบัรองจาก WFME ใหเ้ป็น Recognition of Accrediting Agencies เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัท่ี 18 16 

ตุลาคม 2561  โดยจะมีประกาศขึ้ นในเว็บไซต์ของ WFME  ดงัน้ันสถาบนัท่ีไดร้บัการรบัรองโดย สมพ. ก็ถือว่า17 

ไดร้บัการรบัรองดว้ยมาตรฐานสากล  นอกจากน้ัน ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาสรุปการด าเนินงานของ สมพ. 18 

เอกสารรายงานโดย ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ดงัน้ี  19 

 - สถาบนัท่ีอยูร่ะหวา่งการขอรบัการตรวจประเมิน 3 สถาบนั ไดแ้ก่ 20 

  (1) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 21 

  (2) ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ 22 

  (3) วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต  23 

 - สถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (เลยก าหนดเวลา = *) มี 4 สถาบนั 24 

  (1) *ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 25 

  (2) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 26 

  (3) *คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 27 

  (4) *คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  28 

 - สถาบนัท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 3 สถาบนั 29 

  (1) วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 30 

  (2) วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 31 

  (3) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 32 

 - สมพ. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ criteria training & SAR writing course เมื่อวนัท่ี 8-12 ตุลาคม 33 

2561  มีผูเ้ขา้อบรมกว่า 90 คน และจะมีการอบรม assessor training ในวนัท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2561  โดย34 

ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งผ่านการอบรม criteria training & SAR writing มาก่อน  35 
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 - การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจประเมิน นอกจากจะตอ้งผ่านการอบรม assessor training แลว้ 1 

จะตอ้งเป็นอาจารยแ์ละเป็นแพทย ์และตอ้งไปร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินอย่างน้อยหน่ึงครั้ง ทั้งน้ี สมพ. ขอ2 

สงวนสิทธิในการจดัทีมผูต้รวจประเมินใหแ้ต่สถาบนัโดยความเห็นชอบของสถาบนั  3 

 - การขอรบัการตรวจประเมิน ขอใหส้ถาบนัจดัส่งเอกสาร และเตรียมหลกัฐานตามรายละเอียด 4 

download ไดท่ี้ www.imeac.org 5 

 - ค่าธรรมเนียมเบ้ืองตน้ในการขอรับการตรวจประเมิน 10,000 บาท  หลังจากช าระแลว้เงิน6 

จ านวนน้ีจะรวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไมคื่นใหแ้มว้่าภายหลงัพบว่าสถาบนัไม่พรอ้มและ7 

ไม่เกิดการตรวจขึ้ นจริง ส าหรบัสถาบนัท่ีส่งรายงานภายใน 31 ธนัวาคม 2561  โดยจะน าเสนออตัราใหม่ใน8 

การประชุมครั้งหนา้  9 

  สืบเน่ืองจากความส าเร็จท่ี WFME ได้ใหก้ารรับรอง สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา10 

แพทยศาสตร ์(สมพ.) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย ์11 

แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ท่ีด าเนินการจน12 

ประสบผลส าเร็จเรียบรอ้ย นับเป็นกา้วส าคญัของโรงเรียนแพทยไ์ทยท่ีหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ไดร้บัการ13 

รบัรองมาตรฐานระดบัสากล 14 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและแสดงความยินดี 15 

4.3   คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 16 

4.3.1 ตดิตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ17 

ครั้งที่ 9 18 

เอกสารประกอบ:  1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ:   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์20 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ขอ้เสนอแนะ21 

จากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  มีทั้งหมด 4 ขอ้ ปัจจุบนัมีผูร้บัผิดชอบช่วยด าเนินการแลว้ 22 

ไดแ้ก่ 23 

-   ขอ้เสนอแนะท่ี 1  การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพ24 

สงูสุด ท่ีเสนอในวาระการประชุมท่ี 5.1.2  โดยผูอ้ านวยการ สบพช.  25 

- ขอ้เสนอแนะท่ี 2  การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ท่ีเสนอในวาระ26 

การประชุม 5.2.2  โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 27 

- ขอ้เสนอแนะท่ี 3  โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษา28 

แพทยศาสตร ์ท่ีเสนอในวาระการประชุมท่ี 4.4   โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 29 

- ขอ้เสนอแนะท่ี 4  สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารย์สามารถปฏิบติัภารกิจดา้น30 

การศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  ไดม้ีการด าเนินการโดย คณะกรรมการวิชาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร ์31 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จดัโครงการอบรมเร่ืองกรอบ32 

มาตรฐานสมรรถนะอาจารยร์ะดับอุดมศึกษา เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 มีผูเ้ขา้อบรมจาก 19 สถาบนั รวม 33 

32 คน ผูเ้ขา้อบรมมีแนวคิดจะน ากรอบมาตรฐานฯ ไปใชห้รือประยุกตใ์ชก้บัสถาบนัของตน มีจ านวนรอ้ยละ 93  34 
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และมีความตั้งใจท่ีจะน าไปปรบัใชใ้นการพฒันาอาจารย ์ งบประมาณท่ีเสนอขอจดัอบรม 41,800 บาท ใชจ้ริง 1 

29,726 บาท   2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

4.3.2  การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ4 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 6 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์7 

อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า 8 

คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติประจ าปี 2561 ไดด้ าเนินการก าหนดหลักเกณฑ ์9 

กระบวนการ วิธีการตัดสินผล และพิจารณากลัน่กรองขอ้มลูประวติัและผลงานของบุคคลผูท่ี้สมควรไดร้บัการ10 

เสนอช่ือเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติประจ าปี 2561  คณะกรรมการฯ เห็นควรให ้ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทย์11 

จรสั สุวรรณเวลา เป็นผูส้มควรไดร้บัการยกย่องเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติประจ าปี 2561  จึงขอเสนอท่ีประชุม12 

คณะกรรมการอ านวยการ กสพท  พิจารณารบัรอง 13 

ส าหรบัการจัดท าโล่รางวลัเกียรติยศ “ครูแพทยแ์ห่งชาติ” คณะกรรมการประกวดและ14 

จดัท าโล่รางวลัเกียรติยศ ขอน าเสนอขอ้ความท่ีจะจารึกลงบนโล่รางวลัครแูพทยแ์ห่งชาติ ดงัน้ี 15 

 16 

 17 

 18 

ประธาน ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาขอ้ความในโล่เกียรติยศ และหากตอ้งการปรบัขอ้ความ 19 

ขอใหแ้จง้ภายใน 7 วนั โดยแจง้ท่ี e-mail คุณอรญัญา  ธรรมปัญญา ส านักงานกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง20 

ประเทศไทย: arayapanya@gmail.com   21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบนามผูร้บัรางวลัครแูพทยแ์ห่งชาติ  22 

4.3.3  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10  23 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 25 

อาจารย์ ดร. นายแพทยป์รัชญะพันธุ์  เพชรช่วย น าเสนอโครงการจัดท าประเด็นเพ่ือ26 

ประชาพิจารณก์ารประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10  ซ่ึงก าหนดจะจดัประชุมในปี พ.ศ. 2564  โดย27 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  
ขอมอบรางวลัเชิดชเูกียรติ ครแูพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 

                                                 แด่ 
 ................................................  

ในฐานะท่ีไดอุ้ทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่วงการแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทย 
ด ารงตนอยูใ่นจริยธรรม คุณธรรม และความเป็นครู 

 
………………………….              …………………………………………… 
 (เลขาธิการ กสพท) (ลายเซ็นคณบดีสถาบนัท่ีจดัการประชุม พศท) 
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ในช่วงระหว่าง 2 ปีน้ี คณะท างานวิชาการ กสพท และ ผูแ้ทนจากกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จะ1 

จดัท าประเด็นและประชาพิจารณ ์เพ่ือหาทิศทางการพฒันาดา้นการศึกษา การบริการวิชาการ และการสรา้ง2 

องคค์วามรู ้ ประเด็นท่ีจะพิจารณาไดแ้ก่  สงัคมผูสู้งอายุ  การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ (climate change) ท่ี3 

ส่งผลต่อสุขภาวะประชากร  เทคโนโลยีท่ีพลิกโฉม (disruptive technology)  การใชปั้ญญาประดิษฐ์ (artificial 4 

intelligence)  การใชข้อ้มลูขนาดใหญ่มาก (big data)  รวมทั้งการพฒันาเพ่ือรองรบัสงัคมในยุค generation 5  5 

ซ่ึงคณะท างานวิชาการไดห้ารือกบั ปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และไดแ้นวทางการจดัท าประชา6 

พิจารณ์ จะใชเ้วลา 1 ปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกนัยายน 2562  โดยจะมีหน่วยงาน 7 

สวทช. และ สวทน. ช่วยจดัท า forum  งบประมาณค่าใชจ้่าย 452,000 บาท (ส่ีแสนหา้หมื่นสองพนับาท)  และ8 

จะมีการติดตามเพ่ือน าไปสู่การยกร่างขอ้เสนอแนะเพ่ือการท าประชาพิจารณใ์นวาระท่ี 2  ต่อไป 9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  10 

4.4  การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 11 

เอกสารประกอบ :   5 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 13 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ เสนอรายงานความคืบหน้าของ14 

คณะท างานพิจารณาทกัษะหตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ไดม้ีการประชุมคณะท างาน15 

ครั้งท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2561  โดยไดท้บทวนแนวคิดตามหลกัของ entrustable professional activities 16 

(EPAs) และแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ หตัถการของบณัฑิตแพทย ์และหตัถการของแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 17 

EPAs ระดบัท่ี 1  หมายถึง  หตัถการท่ีบณัฑิตแพทยทุ์กคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งมีผู ้18 

ก ากบัดูแล ตั้งแต่วนัแรกของการไปท างานเพ่ิมพนูทกัษะ หมายความว่าโรงเรียนแพทยทุ์กแห่ง ตอ้งมีการสอบ19 

และมีการประเมินใหม้ัน่ใจวา่ทุกคนท าหตัถการได ้เป็นลกัษณะ outcome-based 20 

EPAs ระดับท่ี 2  หมายถึง  หตัถการท่ีแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะทุกคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่21 

จ าเป็นตอ้งมีผูก้ ากบัดแูล ภายหลงัการฝึกปฏิบติังานเป็นแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะครบ 1 ปี 22 

ขณะน้ีคณะท างานอยู่ระหว่างการเก็บขอ้มูลความคิดเห็น โดยใชแ้บบสอบถามความส าคญัความ23 

จ าเป็นของทักษะการท าหัตถการบัณฑิตแพทย์ และแพทย์เ พ่ิมพูนทักษะ โดยสอบถามบัณฑิตแพทย์ ท่ีจบ24 

การศึกษาไปเมื่อปีท่ีแลว้ ปีการศึกษา 2560  ซ่ึงก าลงัอยูใ่นฐานะแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ และผูบ้งัคบับญัชา แพทย์25 

พ่ีเล้ียง โรงพยาบาลในโครงการเพ่ิมพนูทกัษะแพทย ์ โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั ซ่ึงไดม้ีการก าหนดหตัถการส าหรบั26 

บณัฑิตแพทย ์22 หตัถการ และหตัถการส าหรบัแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 17 หตัถการ นอกจากน้ันจะมีการระดม27 

ความคิดเห็นจากทุกโรงเรียนแพทยด์ว้ย เพ่ือสรุปออกมาเป็น EPAs ของ 2 ระดบั ส่งต่อไปยงัแพทยสภาเพ่ือท า28 

เป็นเกณฑม์าตรฐานต่อไป  29 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ขอเปิดประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม30 

คณะกรรมการอ านวยการดว้ยวา่ เห็นควรจะมีแนวทางการทบทวนเกณฑม์าตรฐานแพทยสภา ซ่ึงออกมาตั้งแต่ 31 

ปี พ.ศ. 2555  ใหท้ันสมยัรดักุมไดอ้ย่างไรบา้ง ท่ีประชุมอภิปรายถึงความส าคญัท่ีตอ้งปรบัปรุงทบทวนให้32 

สอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21  เพ่ือจะไดน้ ามาเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งหน้า ซ่ึงการ33 

ด าเนินการอาจตอ้งใชเ้วลานานจึงจะไดข้อ้สรุป 34 
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มติที่ประชุม :  รบัทราบ และเห็นชอบเร่ืองการด าเนินงานของคณะท างานพิจารณาทักษะ1 

หตัถการส าหรบับัณฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ในเร่ืองการก าหนด EPAs  และเห็นควรเสนอขอตั้ง2 

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑม์าตรฐานแพทยสภา โดยคณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษาก่อนใน3 

เบ้ืองตน้ และติดตามเร่ืองประมาณ 3-4 เดือนต่อครั้ง   4 

4.5  จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 5 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล) 8 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าขณะน้ี9 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของทุกสถาบันภายใน กสพท  ไดพิ้จารณาเห็นชอบร่วมกันแลว้ อยู่10 

ระหว่างการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบนัในกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือ11 

พิจารณาดา้นจริยธรรมวิจยัในคนส าหรบังานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั คาดว่าจะแลว้12 

เสร็จก่อน 15 ธนัวาคม 2561 13 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  14 

วาระที่ 5  เรื่องสืบเน่ือง 15 

5.1 เพ่ือทราบ 16 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ17 

วิชาชีพเวชกรรมปีการศึกษา 2561 18 

- การซอ้มสอบ computer-based examination วนัที่ 15-16 กนัยายน 2561 19 

เอกสารประกอบ :   6 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ :    ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์21 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ได้22 

มีการซอ้มสอบ computer-based examination เมื่อวนัท่ี 15-16 กนัยายน 2561  โดยใชส้ถานท่ีสอบของ 23 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ มีผูเ้ขา้สอบ24 

วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  จ านวน 565  และ 578 คน 25 

ตามล าดบั มีผูข้าดสอบจ านวนมาก 127/273 คน และ 77/138 คน (เชา้/บ่าย)  อย่างไรก็ตาม พบปัญหาเพียง26 

เล็กน้อยท่ีสามารถแกไ้ขได ้จะมีการปรบัปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้หมาะสมขึ้ น  ทั้ งน้ี ศรว. มีมติว่าจะจดั27 

สอบขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2  ในวนัท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2561  ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส ์2 สนามสอบ 28 

และจัดสอบในรูปแบบกระดาษ 2 สนามสอบ โดยผู ้เขา้สอบดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเขา้ทดลอง29 

โปรแกรมสอบก่อนได ้ตาม link ท่ีประกาศไว ้30 

จ านวนผูส้มคัรสอบดงัท่ีแสดงในเอกสารประกอบการประชุม มีผูส้มคัรทั้งจากสถาบนัใน31 

ประเทศและต่างประเทศ สมคัรสอบท่ีสนามสอบ ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 540 คน จุฬาลงกรณ์32 

มหาวิทยาลยั 206 คน  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์190 คน เป็นการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส ์ส่วนการสอบ33 
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รูปแบบกระดาษ ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 367 คน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คน ส่วนขั้นตอนท่ี 2 มี1 

ผูส้มคัรสอบท่ีศึกษาจากต่างประเทศมากกวา่ในประเทศ  2 

จะมีการจดั workshop ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ใหอี้กครั้งหน่ึง โดยรบัผูเ้ขา้อบรม 50 3 

คน พิจารณาจากโควตา คอมพิวเตอร ์200 คน/2 คน (เจา้หน้าท่ี IT 1 คน และคนคุมแม่ข่าย 1 คน) ขอเชิญ4 

สถาบนัท่ีสนใจส่งบุคลากรมาเขา้อบรมได ้หรือหากยงัมีจ านวนคอมพิวเตอรไ์ม่ถึง 200 เคร่ือง และมีแนวทาง5 

พฒันา และอยากมาเขา้ร่วม ก็ใหแ้จง้ความประสงคม์าได ้ 6 

ส าหรับการสอบในเดือนเมษายน 2562 สนามสอบจะมีเพ่ิมขึ้ น เช่น มหาวิทยาลัย 7 

เชียงใหม ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลยันเรศวร 8 

การจดัสอบ MEQ ในขัน้ตอนท่ี 3  แพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ท่ีประสงคจ์ะ9 

สอบ ศรว. จะเปิดใหล้งทะเบียนไดร้ะหวา่งวนัท่ี 23-31 ตุลาคม 2561 และจะพิจารณาตามเกณฑล์ าดบัก่อนหลงั10 

ท่ีสมคัร ซ่ึงใหเ้ลือกสนามสอบไดเ้พียง 1 แห่ง เพราะมีผูส้มคัรสอบจ านวนมากรวมกบัผูส้อบผ่านขั้นตอนท่ี 1 11 

และ 2 ท่ีพรอ้มจะสอบดว้ย  และจะมีการ random จ านวนผูส้อบรอบ 1 - รอบ 2  และหากมีจ านวนเกิน จะ12 

พิจารณาจัดผู ้สอบลงสนามสอบตามถ่ินฐานของผู ้สอบท่ีมีท่ีว่างอยู่ และจะพิจารณาเพ่ิมจัดสอบรอบ 3  13 

ประมาณเดือนพฤษภาคม เพ่ือเก็บตกผูย้งัไม่ไดผ่้านการสอบ  ค่าใชจ้่ายในการจดัสอบ 250 บาท ต่อผูส้อบ 1 14 

คน สอบจ านวน 6 ขอ้ 15 

ศรว. จะจดัการสมัมนาเร่ืองแนวทางการจดัสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ดว้ยขอ้สอบกลาง 16 

และการจดัสอบประเมินความรูค้วามสามารถทางดา้นทกัษะและหตัถการทางคลินิก (OSCE) รูปแบบใหม่  ใน17 

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561  โดยเชิญบุคลากรผูร้บัผิดชอบในแต่ละสถาบนัรวมถึงศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาใน18 

สงักดั จ านวน 2-4 คน มาเขา้ร่วมสมัมนา และขอใหเ้บิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัจากตน้สงักดั  ศรว. ขอใหส้่ง19 

ช่ือมาภายในส้ินเดือนตุลาคมน้ี 20 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  21 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 22 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 23 

ผูน้  าเสนอ :   นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์   ผอก. สบพช. 24 

นายแพทย์ชวศักด์ิ  กนกกันฑพงษ์  ผู ้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต25 

แพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.)  รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ไดม้ีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันา26 

ความร่วมมือเครือข่ายการผลิตแพทยข์องกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 เพ่ือจดัท าเกณฑ์27 

การรบัและคุณสมบติัของนักเรียน CPIRD ในโครงการผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท เพ่ือเสนอไปยงั TCAS เพ่ือ28 

ประกาศรบัผูส้มคัรเขา้ศึกษา โดยไดศึ้กษาจากขอ้มลูความตอ้งการของเขตสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข ผูใ้ช ้29 

บณัฑิตโดยตรง ไดผ้ลสรุปในการพิจารณาคุณสมบติัรบัเขา้ โดยจดัแบ่งเป็นกลุ่มดงัน้ี 30 

1. กลุ่มแพทยเ์พื่อชุมชน (community track) ภูมิล าเนาของนักเรียนและผูป้กครอง 31 

ตอ้งอยูใ่นพ้ืนท่ีน้ันๆ ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนตอ้งอยูใ่นกลุ่มของเขตจงัหวดัในภาคน้ัน ยกเวน้เฉพาะ 3 จงัหวดั32 

ชายแดนภาคใต ้(นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) ใหย้กเวน้ใชเ้ฉพาะเกณฑใ์นขอ้แรกได ้33 

2. กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า (inclusive track) ภูมิล าเนาของนักเรียนและผูป้กครองอยู่34 

นอกเขตอ าเภอเมืองในจงัหวดัน้ันๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเวน้บางจงัหวดัท่ีเล็กมาก โรงเรียนตอ้งอยู่ในกลุ่มของ35 

เขตจงัหวดัในภาคน้ัน  36 
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3. กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีลาเรียน (strengthening track)  ส าหรบัผู ้1 

จบปริญญาตรีท่ีเป็นขา้ราชการในสงักดักระทรวงสาธารณสุข และจะตอ้งมีภูมิล าเนานอกเขตกรุงเทพมหานคร 2 

และปริมณฑล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  3 

ในส่วนของพ้ืนท่ีการรับ และโควตาการรับนิสิต/นักศึกษาแพทย์ กลุ่มต่างๆ ในปี4 

การศึกษา 2562  จะใชข้อ้มลูโควตาเหมือนเช่นปีท่ีผ่านมา โดยจดัแบ่งตามรายช่ือจงัหวดั ในเขตพ้ืนท่ีแต่ละภาค 5 

คือเครือขา่ยพื้ นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้6 

กระทรวงสาธารณสุขไดแ้บ่งการดแูล เป็นเขตสุขภาพ โดยมีกรมทั้งหมด 12 กรม แยกเพ่ือ7 

ดแูลเบ็ดเสร็จในเขตสุขภาพน้ันๆ เป็นกลุ่มจงัหวดั ไดม้ีการประชุมรบัฟังขอ้มลูจากผูใ้ชบ้ณัฑิตแพทยใ์นโครงการ8 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท รวมถึงแพทยจ์าก กสพท ท่ีไปท างานในกระทรวงสาธารณสุข  และสืบเน่ืองจาก9 

การประชุมคณะกรรมการจดัการและพฒันาทรพัยากรบุคคล (CHRO) เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 ไดม้ีมติ 3  10 

ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 11 

ประเด็นท่ี 1:  การรับนักศึกษาแพทย์ตามมติ ครม.   รับนักศึกษาโควตาแบ่งเป็นราย12 

จังหวดัตามสัดส่วนประชากร ตามมติ ครม. แต่ในบางจังหวดัมีจ านวนแพทยจ์ านวนค่อนขา้งมาก เช่นเขต13 

สุขภาพท่ี 4 และ 6  อาจตอ้งพิจารณาปรบัลดในจงัหวดัอยุธยาและจงัหวดัชลบุรี   14 

ประเด็นท่ี 2:  การจดัสรรแพทย ์(ท่ีปฎิบติังานชดใชทุ้น) เน่ืองจากการจดัสรรแต่เดิมเมื่อ 15 

20 ปีท่ีแลว้ ไดก้ าหนดว่าผูเ้รียนมาจากจงัหวดัใดเมื่อจบแล้วใหก้ลบัไปเป็นแพทยจ์งัหวดัน้ันๆ  แต่ในปัจจุบัน16 

พบว่าเมื่อเรียนแพทยจ์บในอีก 6 ปีต่อมา ความตอ้งการของจังหวดัเปล่ียนไป และกระทรวงสาธารณสุขได้17 

เปล่ียนการดแูลรกัษาเป็นเขตสุขภาพแลว้ ดงัน้ันจึงใหท้ าสญัญาชดใชทุ้นเป็นเขตสุขภาพ ไมใ่ช่ทุนจงัหวดั 18 

ประเด็นท่ี 3:  การแกไ้ขปัญหาความขาดแคลนแพทยใ์นเขตสุขภาพท่ี 8 และ 10  ซ่ึงเป็น19 

เขตสุขภาพท่ีขาดแคลนแพทยจ์ านวนมาก เขต 8 คือ อีสานส่วนบน สกลนคร อุดรธานี และเขต 10 ไดแ้ก่ 20 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อาจตอ้งขอความร่วมมือจากเขตสุขภาพใกลเ้คียง 21 

นอกจากน้ัน เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ยังได้มีข ้อเสนอมายังกลุ่มสถาบัน22 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 4 ขอ้ ดงัน้ี 23 

1. การรบันักศึกษาแพทยแ์ละการพฒันาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ควรค านึงถึงการ24 

ท างานชดใชทุ้นในเขตสุขภาพ แพทยท่ี์ผลิตควรเอ้ือใหท้ างานในชุมชนใหไ้ดม้ากขึ้ น 25 

2. ใหร้ับนักศึกษาแพทย์เป็นรายจังหวัด ตามสัดส่วนประชากร ตอ้งค านึงผลสัมฤทธ์ิ26 

ทางการศึกษาดว้ย ถา้นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑก์ารรบัเขา้ ใหส้ามารถเรียกนักเรียนท่ีขึ้ นทะเบียนส ารองจาก27 

จงัหวดัอ่ืนในเขตมาทดแทนได ้28 

3. ขอความร่วมมือในเร่ืองก าลังการผลิตแพทย์ในแต่ละศูนย์แพทย์ฯ ควรปรับความ29 

ตอ้งการของเขตสุขภาพ โดยใชห้ลกัสตูร community engagement (CEME) ท่ีเหมาะกบัเขตสุขภาพ   30 

4. คุณสมบัติของนักศึกษาแพทยท่ี์จะเขา้เรียน ควรจะตอ้งเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย 31 

ไมใ่หม้ีความแตกต่างกนัมากเหมือนในปัจจุบนั 32 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและน าไปพิจารณาต่อไป 33 

  34 
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5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 1 

5.2.1 โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาล 2 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ืองการ5 

เสนอโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือเขา้ ครม. ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเ้สนอเร่ืองไปยงั6 

ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีแลว้ แต่ยงัไม่ไดร้บัการเสนอเขา้วาระการพิจารณาของคณะรฐัมนตรี  เน่ืองจาก7 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดม้ีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/27980 ลงวนัท่ี 12 กันยายน 2561 เร่ือง 8 

โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ด าเนินการเฉพาะในระยะท่ี 1 พ.ศ. 2561-9 

2564) แจ้งว่า  นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสั ่ง ให้ส่ ง เ ร่ือง น้ี คืนกระทรวงศึกษาธิการ เ พ่ือให้10 

กระทรวงศึกษาธิการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย11 

ก าลงัคนภาครฐั เพ่ือเร่งรดัการด าเนินการจดัท าแผนการบริหารจดัการก าลงัคนของกระทรวงสาธารณสุข และ12 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการดา้นสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ เพ่ือใหม้ีขอ้มูล13 

ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์สอดคลอ้งกับความจ าเป็น และมีสัดส่วนต่อประชากรท่ีเหมาะสม 14 

สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยไมเ่ป็นภาระงบประมาณจนเกินควร  15 

ในการน้ี กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือไปยังส านักงาน16 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561  ขอใหช้่วยด าเนินการเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ17 

หารือแนวทางการเสนอขออนุมติังบประมาณโครงการ แต่ในขณะเดียวกนั ไดม้ีหนังสือลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 18 

เช่นเดียวกนัจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจง้ว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่นายกรฐัมนตรี จึงขอ19 

ส่งคืนโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2570 (ด าเนินการเฉพาะระยะท่ี 1 พ.ศ. 20 

2561-2564) ใหก้บักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  21 

ท่ีประชุมอภิปรายและมีความเห็นสรุปเป็นประเด็น ดงัน้ี  22 

- นายกรัฐมนตรีตอ้งการใหก้ระทรวงสาธารณสุข ยืนยนัว่ามีต าแหน่งให้ ซ่ึงการเสนอ23 

โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมท่ีเคยปฏิบติัมาแต่ดั้งเดิมน้ัน ด าเนินการเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขมาตลอด แต่24 

เน่ืองจากครั้งน้ี ไดม้ีการรวมกบักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จึงไดเ้สนอผ่าน สกอ. ขึ้ นไป ท าให้25 

ถูกมองวา่ตอ้งประสานกบักระทรวงสาธารณสุขอีก 26 

-  ในอดีตท่ีเคยปฏิบติั ตอ้งมีการยืนยนัจากหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข 27 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั ส านักงาน ก.พ. เป็นตน้ 28 

-  ขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณพรอ้มท่ีจะจ่าย และผ่านการพิจารณาอนุมติั29 

จากคณะกรรมาธิการแลว้ แต่ยงัจ่ายออกไม่ไดเ้พราะไม่มีมติของ ครม. ซ่ึงเงินจะคา้งรออยู่เกิน 1-2 ปีไม่ได ้30 

เพราะตอ้งน าส่งคืนคลงั 31 

-  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัหลายแห่ง ตอ้งการขอ้สรุปเพ่ือเป็นแนวทางการก าหนดอตัรา32 

จดัเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ไดอ้ย่างสอดคลอ้งเหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงขณะน้ียงัท าประกาศ33 

ออกไปไมไ่ด ้34 

-  จะตอ้งมีการยืนยนัจากกระทรวงสาธารณสุขในเร่ือง อตัราต าแหน่งว่าง อตัราต าแหน่ง35 

ท่ีตอ้งการ จึงจะด าเนินการต่อได ้ดงัน้ันตอ้งมีการประสานงานเจรจากบัรฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 36 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและน าไปพิจารณาประสานงานต่อไป 37 
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5.2.2  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตรต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ1 

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

เอกสารประกอบ :   ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ขณะน้ี5 

ไดเ้สนอมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน มคอ. ไปถึงรฐัมนตรีแลว้ 6 

และอยูร่ะหวา่งรอการลงนามในราชกิจจานุเบกษา 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

5.2.3   โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 9 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์11 

อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทัยพิบูลย์ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า จะมีการประชุม12 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 19  วนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2561 ท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 13 

ตามรายละเอียดในเอกสาร และไดส้่งหนังสือเชิญไปยงั คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร14 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรียบรอ้ยแลว้ รวมทั้งยกเวน้ค่าลงทะเบียนให ้คณะกรรมการ15 

อ านวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะท างานวิชาการ กสพท นักวิชาการแพทยศาสตรศึกษา (2 ท่าน ต่อ16 

สถาบนั) และนักศึกษา (4 คน ต่อสถาบนั)  และขอแจง้ขยายเวลาการรบับทคดัยอ่ จนถึง 31 ตุลาคม 2561  17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

5.2.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 19 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ 21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าจะมีการประชุม22 

เชิงปฏิบติัการเร่ือง Patient Safety in Undergraduate Curriculum ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 ท่ีมหาวิทยาลยั23 

แมฟ้่าหลวง จึงขอเชิญผูส้นใจเขา้ร่วมดว้ย นอกจากน้ันมีกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการขบัเคล่ือน WHO Patient Safety 24 

ท่ีผ่านมาดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 25 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 26 

5.2.5  ASEAN Medical Education Alliance 27 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ASEAN 30 

Medical Education Alliance ประกอบดว้ยผูแ้ทนประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน มีการประชุมไป 2 ครั้ง เมื่อ31 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 และวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้ีขอ้ตกลงระหว่างประเทศ (The Constitution for 32 

ASEAN Medical Alliance) ตามรายละเอียดในเอกสาร ซ่ึงก าหนดว่าประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนเป็นเจา้ภาพ33 



23 

 

จดัการประชุมวิชาการ ดังน้ันเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม Constitution หากมีการจัดประชุมวิชาการ สามารถเชิญ1 

ประเทศสมาชิกเขา้ประชุม และจดัการประชุม Executive ดว้ย 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 4 

5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 5 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ขณะน้ีมีสถาบนั8 

ขอตรวจประเมิน EdPEx (TQA) อีก 1 แห่ง คือ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ซ่ึงอยู่ระหว่าง9 

การพิจารณาเอกสาร   10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

 12 

วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 13 

- 14 

เลิกประชุมเวลา 15.05 น. 15 

 16 

   17 

 18 

  (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี) 19 

  สรุปผลการประชุม 20 

 21 

 22 

 23 

  (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย)์ 24 

  ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 31 
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