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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561
(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2561)
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม
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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม

9

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์
4. พันเอก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดุสิต สถาวร
(แทน พลตรีนิมิตร์ สะโมทาน
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร
(แทน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลกั ษณ์
8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุพ์ ิมานมาศ
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
10. อาจารย์ นายแพทย์นิรนั ดร์ พิทกั ษ์วชั ระ
11. อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ ์ เพชรช่วย
12. ดร. ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล
(แทน รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ ยมสมบูรณ์
13. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
14. พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร
15. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร
16. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
17. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
18. ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิ ตเศรษฐ
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เก่งกาจ วินัยโกศล
(แทน รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา ชานิ ประศาสน์
21. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา อารีย ์
(แทน รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์

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

1

ประธานที่ประชุมฯ
เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ)
กรรมการอานวยการ)
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ)
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร)
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23. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
24. อาจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์
25. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร
26. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
27. อาจารย์ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธุค์ รุฑ
28. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
29. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
30. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม
31. อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรลดา อุทยั พิบลู ย์
32. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธญ
ั ญพงษ์ ณ นคร
33. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
34. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
35. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รายนามผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศกั ดิ์ พุทธวิบลู ย์
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ ศิริวงษ์
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
9. พันเอก รองศาสตราจารย์สุพิชยั เจริญวารีกุล
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพฒ
ั น์ ศรีสวัสดิ์
12. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน
13. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่ นเจริญ
14. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
15. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิ ต ศิลธรรม
16. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์
รายนามผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุ การ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูอ้ านวยการสานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับ
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561
(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2561)
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30-15.05 น.
ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ทาหน้าที่ประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.0 แนะนากรรมการใหม่
ประธาน ได้แนะนากรรมการใหม่ดงั นี้
กรรมการอานวยการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการบริหาร
1. อาจารย์แพทย์หญิงจิตรลดา อุทยั พิบลู ย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สานักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ติดราชการ)
4. อาจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา รองคณบดี สานักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์
ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย์ แจ้ง ให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า กลุ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สมบัติ ตรีประเสริฐสุ ข เป็ น
ผูแ้ ทนไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ประชุม
ได้มีมติให้การสนับสนุ นทุนบูรณาการเพื่อความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์สาหรับสถาบันต่างๆ โดย
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ได้ขยายเวลารับข้อเสนอการขอรับทุนบูรณาการเพื่อความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์สาหรับสถาบัน
ต่างๆ จากเดิ มหมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2561 ขยายเวลาจนถึ งวันที่ 15 ตุ ลาคม 2561 ทั้งนี้ ได้แ จ้งให้ทุ ก
สถาบันทราบทางอีเมลแล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 สรุปการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU Country) วัน
พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
1.3 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาลังคนด้านสุขภาพ (พ.ศ.
2560 - 2569 ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิ งนั นทนา ศิ ริท รัพ ย์ รายงานให้ที่ประชุ มทราบว่า มูลนิ ธิเพื่อการ
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จดั ระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนและสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากาลังคนด้านสุ ขภาพของประเทศ ในทศวรรษ 2560-2569 มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบตั ิการในรูปแบบ World Café จานวน 3 ครั้ง ครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 3 เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ นาไปสังเคราะห์เพื่อนาเสนอต่อไป
อาจารย์ นายแพทย์นิรนั ดร์ พิ ทกั ษ์วชั ระ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า แผนแม่บทมี 4 แผน และในครั้งนี้
เป็ นแผนที่ 4 เกี่ยวกับ big data และเรื่องการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ จะนาเสนอในการประชุม
วิชาการประจาปี “การพัฒนาการศึกษาสาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็ นองค์ประธาน และจะเปิ ดรับฟั งความคิดเห็น
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเดือนธันวาคม 2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.4 มหาวิ ทยาลัยเวสเทอร์น ขอผู แ้ ทนเพื่อเป็ นคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรแพทยศาสตร
บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย เวสเทอร์น
จะเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 3 ที่จะเปิ ดคณะแพทยศาสตร์ โดยขณะนี้ กาลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนาหลักสูตร
และได้ข อผู ้แ ทนจาก กสพท ไปเป็ นคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต ร ดั ง นั้ น จึ ง ขอมอบหมายให้ ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์ รับไปเป็ นที่ปรึกษาให้ เนื่ องจากคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็ นสถาบันพี่เลี้ ยงให้อยูแ่ ล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
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1.5 เรื่องจาก UHosNet
1.5.1 สรุ ปการประชุ มคณะอนุ กรรมการกาหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุ ร ศั ก ดิ์ ลี ล าอุ ด มลิ ปิ แจ้ง สรุ ป ผลการประชุ ม จาก
คณะอนุ กรรมการกาหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ
วัน ที่ 7 สิ ง หาคม 2561 และวัน ที่ 2 ตุ ล าคม 2561 ได้มี ข อ้ ก าหนดให้ร ้า นยา เป็ นสถานบริ ก ารในระบบ
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ตามแผนยุ ทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ความเป็ นเลิศด้านที่ 2
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ primary care และ โครงการป้องกันและควบคุมการดื้ อยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และเรื่อง AMR: antimicrobial resistance ซึ่งจากข้อมูลปั จจุบนั มีรา้ นยา
แผนปั จจุบนั 15,359 แห่ง ผ่านการรับรองเป็ นร้านยาคุ ณภาพ 1,001 แห่ง (ร้อยละ 7) กระจายในทุกจังหวัด
ช่วยเสริมระบบบริการสาธารณสุข คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาของผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
สปสช. ได้มีมติว่า ร้านขายยาหรือสถานที่ที่ได้รบั อนุ ญาตให้จาหน่ ายยาตามกฎหมายว่า
ด้วยยา ไม่ถือเป็ นสถานบริการโดยอัตโนมัติ หากประสงค์ให้รา้ นยาที่มีผูร้ บั อนุ ญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
อยู่ปฏิบตั ิงานตลอดเวลาทาการ เป็ นสถานบริการ จะต้องเสนอคณะกรรมการกาหนดเพิ่มเติมตามมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จึงได้มีมติทางกฎหมายของ สปสช. ว่าต้องมีการ
พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4 มิติ ได้แก่ พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 กฎหมายของสภาเภสัชกรรม และกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข และได้มีการกาหนดบทบาท
ของร้านยาคุณภาพ 10 ด้าน ได้แก่ การคัดกรองโรคเรื้ อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การเลิกบุหรี่
การให้ยาต่อเนื่ อง การเติมยา การเยี่ยมบ้าน หรือ family pharmacist เป็ นต้น ทั้งนี้ ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา มี
ร้านยาคุณภาพกระจายทัว่ ประเทศ ผลการสารวจอนามัยและสวัสดิการ ปี 2560 สานักงานสถิติแห่งชาติ แสดง
ข้อมูลมีจานวนผูป้ ่ วยร้อยละ 1.7 หรือ 3.5 ล้านคน ที่ซื้อยากินเอง จึงเป็ นที่มาว่าจะพิจารณาเชิงกฎหมายในการ
ปรับร้านยาให้เป็ นหน่ วยบริการสุขภาพ
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.5.2 สรุ ปการประชุ มอนุ กรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนิ นงานและบริหารจัดการ
กองทุน ครั้งที่ 6/2561 และครั้งที่ 7/2561 วันที่ 16 สิงหาคมและ 12 กันยายน 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุร ศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รายงานสรุปการประชุมอนุ กรรมการ
กาหนดหลักเกณฑ์การดาเนิ นงานและบริหารจัดการกองทุ น ครั้งที่ 6/2561 และครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม และวันที่ 12 กันยายน 2561 ดังนี้
1. ตามที่โรงพยาบาลและ UHosNet ได้รบั งบประมาณบริการผูป้ ่ วยใน (IP) ทัว่ ไป เพิ่ม
จานวน 4 พันกว่าล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดทุ นจานวนมากจาก IPD และเพื่อประกันการจ่ายเงินต่ อ
adjusted RW ให้ได้อตั ราอย่างน้อย 8,000 บาท และเป็ นงบประมาณที่กนั ไว้ 100 ล้านบาท สาหรับบริหาร
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จัดการประเทศกรณีเกิดภัยพิบตั ิ หรือเกิดโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ รวมถึ งให้เป็ นงบฯ เสริมสาหรับโรงพยาบาลที่
ได้รบั เงินน้อยกว่า 8,000 บาท ต่อ adjusted RW ดังที่ทราบนั้น การใช้งบประมาณในปี พ.ศ. 2561 มีผลสรุป
ว่า ได้จ่ายงบประมาณเป็ นค่าบริการผูป้ ่ วย IPD ระดับเขตจานวนเงิน 53,392,569,410 บาท และ ในส่วนของ
งบประมาณ 100 ล้านบาท ที่ กัน ไว้ ได้จ่ ายให้โ รงพยาบาลต่ างๆ ทัว่ ประเทศส่ วนใหญ่ เป็ นเงิ น อัต ราต่ อ
adjusted RW สูงกว่า 8,000 บาท ตามรายละเอียดในเอกสาร ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กาหนดไว้
2. การวางแผนดาเนิ นการด้าน minimally invasive surgery (MIS) เพื่อสนับสนุ น day
care surgery ได้มีการกาหนดแนวทางและเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ MIS โดยเริ่มต้นที่
โรค 6 โรค ได้แก่ (1) symptomatic gall stone / cholecystitis, (2) colorectal cancer, (3) lumbar disc
herniation, (4) anterior cruciate ligament (ACL) injury, (5) myoma uteri, (6) ovarian cyst ทั้งนี้ จะจ่าย
ชดเชยค่ า บริ ก ารส่ อ งกล้อ งในกลุ่ ม ของ laparoscopic
cholecystectomy ในอั ต ราเดี ย วกั บ open
cholecystectomy
3. การพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในปี พ.ศ. 2562 สาหรับวัคซีนรวม 5 ชนิ ด คือ คอตีบ
บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบชนิ ดบี และโรคจากเชื้ อ Haemophilus influenzae type B: Hib (DTP-HBHib) และเพิ่มยาในบัญชี จ2 จานวน 2 รายการ คือ Raltegravir และยา Bevacizumab
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.5.3 สรุปการประชุมหารือแนวทางปฏิบตั ิเรื่องการให้คาแนะนาและ informed consent
ในการเลือกใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลี ลาอุดมลิปิ รายงานการประชุมหารือแนวทาง
ปฏิบตั ิเรื่องการให้คาแนะนา และ informed consent ในการเลือกใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2561 มีขอ้ สรุปคือ สืบเนื่ องจากที่มีการร้องเรียนกรณีมีผูป้ ่ วยเป็ นมะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะที่ 4 ได้รบั ยา
เคมีบาบัดสูตรหนึ่ งแล้วต่อมามีการดื้ อยา แล้วให้ขอ้ มูลญาติเลือกหยุดการรักษา หรื อรักษาต่อด้วยยานอกบัญชี
ยาหลัก โดยให้ผูป้ ่ วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่การรักษาที่มีขอ้ บ่งชี้ ถึง
ความจาเป็ น และผูป้ ่ วยได้รบั การอธิบายให้ตวั เลือกแล้ว ดังนั้นหน่ วยบริการจึงเก็บค่าบริการได้ ทาให้เป็ นที่มา
ของการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิเรื่องการให้คาแนะนา และ informed consent ในการเลือกรักษาด้วย
ยานอกบัญชียาหลัก ซึ่งได้มีการนาเสนอร่างแนวทางฯ และเชิญผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพิจารณาเมื่อวันที่ 25
กันยายน 2561 โดยแบ่งเป็ น 2 แนวทาง คือ แนวทางสาหรับกรณีการรักษาที่มีความจาเป็ นหรือไม่มียาในบัญชี
ทดแทนหรือแพทย์ระบุตอ้ งใช้ และ แนวทางสาหรับการรักษาที่ไม่จาเป็ น ต้องมีการแจ้งข้อมูลให้ผูป้ ่ วยตัดสินใจ
และให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม informed consent ที่ มีเนื้ อหาข้อความที่ สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้ ได้มี
การศึกษากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการใช้ยา การคุม้ ครองผูป้ ่ วย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ต่างๆ
ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนวทางปฏิบัติ และมีความเห็นว่า ควรขยายไปในหมวดอื่น
ด้ว ย เช่ น อวัย วะเที ย มและอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ที่ เ ป็ นปั ญหาในปั จจุ บัน และเห็ น ชอบให้ก องทุ น สปสช.
ดาเนิ นการปรับแนวทางปฏิบตั ิและแบบบันทึกความยินยอมการเลือกรักษาด้วยยานอกบัญชียาหลัก และการ
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ให้คาแนะนา informed consent แล้วเสนอให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาหลังการประชุมนั้นอีก 2 สัปดาห์ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุ มคุ ณภาพและมาตรฐานแล้ว จะเสนอไปยังสภาวิช าชี พ และ
หน่ วยงานต้นสังกัดของโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจต่อไป
1.5.4 สรุปการประชุมชี้ แจงหลักเกณฑ์การดาเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ 2562 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รายงานสรุปผลการประชุม เมื่อวันที่
5 ตุลาคม 2561 เรื่องการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ 2562 มีงบฯ ค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน 1.8 แสนล้านบาท แบ่งออกเป็ น 7 กอง งบประมาณที่ มากที่สุด คือ งบฯ เหมาจ่ายรายหัว
จานวน 1.6 แสนล้านบาท นอกจากนั้น ได้จดั สรร งบฯ ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ งบฯ ผูป้ ่ วยไตวาย
เรื้ อรัง งบฯ ควบคุ มป้องกันความรุ นแรงของโรคเรื้ อรัง งบฯ เพิ่มเติ มโรงพยาบาลพื้ นที่กนั ดารเสี่ยงภั ยและ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบฯ เพิ่มเติมบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (primary care) และงบฯ
ผูส้ งู อายุ
ที่ประชุม ได้มีประเด็นดังนี้
- งบประมาณ มีการจัดสรรเพิ่มขึ้ น โดยเป็ น งบฯ สาหรับ ผูป้ ่ วยในจานวนมากที่สุด คือ
ประมาณเกือบร้อยละ 8 รองลงมาเป็ น งบฯ สร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มขึ้ นร้อยละ 3.8 ประเภทอื่นๆ เพิ่มเล็กน้อย
- นโยบายการทางาน ได้จัดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล โดยเน้นการเสริมสร้างสุขภาพทุกช่วงอายุวยั และการพัฒนาความ
เสมอภาค
- หลักการสาคัญของการบริ หารจัดการกองทุ นคือ การเข้าถึ งบริ การสาธารณสุ ขของ
ประชาชนที่จาเป็ น สนับสนุ นการบริการของหน่ วยบริการ และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในระดับพื้ นที่
- การบริการผูป้ ่ วยนอกทัว่ ไป มีการปรับปรุ งค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน
มะเร็งลาไส้ใหญ่ จ่ายตามผลงานจริงแบบ fee schedule แยกจาก IPD
- การบริการผูป้ ่ วยในทัว่ ไป ใช้ DRG version 5 ซึ่งปกติของกองทุนอื่นใช้ version 6.3
เพิ่มรายการ minimal invasive surgery สาหรับการทา laparoscopic cholecystectomy
- การบริ ก ารสร้า งเสริ ม ป้ องกัน โรค ปรับ เพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นวัค ซี น 5 โรค ปรับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับท้องถิ่นหรือพื้ นที่ เน้นการบูรณาการ
- การบริการเฉพาะ มีหน่ วยบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้าแทนการเหมาจ่ายในงบฯผูป้ ่ วยนอก
เพิ่มสิทธิประโยชน์รายการยาใน จ.2 จานวน 2 รายการ คือยา raltegravir และยา bevacizumab และปรับปรุง
การบริการ เช่น บริการผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง มีโครงการนาร่อ งจัดบริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ
(automated peritoneal dialysis: APD) ควบคุมภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 1 และปรับ
สัดส่วนการจ่ายชดเชยในการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
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1.6 สรุ ปผลการประชุ ม เพื่อรับฟั งการนาเสนอข้อมู ลเกี่ ยวกับแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
Health Tech startup รวมถึงการพัฒนาบริการเวชกรรมในประเทศไทย วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
(วาระเพิ่มเติม)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุม รับฟั ง
การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนากฎหมาย Health Tech startup รวมถึงการพัฒนาบริการ
เวชกรรมในประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ แจ้งความประสงค์มายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีการพัฒนา
กฎหมาย Health Tech startup และการบริการโทรเวชกรรมในประเทศไทย เนื่ องจากในอนาคตมีแนวโน้มว่า
จะมีผูส้ ูงอายุ ท้ังในประเทศและจากต่างประเทศ มาใช้บริก ารในสถานพยาบาลจานวนมากขึ้ น จึ งเห็นควร
พัฒนากฎหมายในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 6 ประเด็น ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการประชุม หาก
ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมจะจัดส่งให้ทางอีเมล
มติที่ประชุม : รับทราบ
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รับรองสรุปผลการประชุ มคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ
เกี ยรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และรับทราบผลการประชุ ม
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ชั้น 8 อาคาร
เรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
ที่ ประชุ มพิ จ ารณาสรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริห ารกลุ่ม
สถาบันฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 และรับทราบผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่ม
สถาบันฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีขอ้ แก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การดาเนิ นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง
(Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2562
3.1.1 การแต่งตั้งคณะทางาน/อนุกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ปี การศึกษา 2562
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
ได้มีประกาศ 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คือ
1. ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยฉบับที่ 1: หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2562 แล้ว ตามรายละเอียดในเอกสาร ประกอบด้วย
คุณสมบัติของผูส้ มัคร ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จานวนการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชา ในจานวน
ทั้งหมด 49 คณะ (ซึ่งผูส้ มัครสามารถสมัครเรียงตามลาดับความต้องการ โดยสาขาวิชาใน กสพท เป็ น 1 ใน 6
อันดับ) เกณฑ์การคัดเลือก กระบวนการคัดเลือก โดย กสพท จะดาเนิ นการจัดสอบวิชาเฉพาะเอง กาหนดไว้
ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ซึ่ง กสพท จะเป็ นผูป้ ระกาศผลการสอบวิชาเฉพาะเอง ส่วนการสอบ 7 วิชาสามัญ
และการสอบ O-NET ให้ผูส้ มัครไปสมัครสอบเองกับ สทศ.
2. ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยฉบับที่ 2: หลักเกณฑ์การสมัคร
และสอบวิชาเฉพาะ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2562 ตามรายละเอียดใน
เอกสาร ประกอบด้วย วิธีการสมัครสอบวิชาเฉพาะ เอกสารประกอบการสมัครสอบ การชาระค่าสมัครสอบ
และสนามสอบวิชาเฉพาะ
เนื่ องจากเพิ่ ง ได้รั บ ทราบจาก คณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ได้มีความเห็น เมื่อวันที่ 5-6 ตุ ลาคม
2561 ว่า จะไม่เข้าร่วมระบบการสอบ TCAS แต่เนื่ องจาก กสพท ยังไม่ได้รบั เรื่องแจ้งอย่างเป็ นทางการ และ
ได้ประกาศอย่างเป็ นทางการไปก่อนแล้ว โดยเฉพาะในประกาศฉบับที่ 1 ได้ระบุจานวนการรับสมัครสาขาวิชา
การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเลขาธิ การ สกอ. ได้แถลงข่าว
ประกาศออกไปแล้ว ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยืนยันอย่างเป็ นทางการ และหาทางแก้ไขใน
กรณีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่เข้าร่วมจริง
มติที่ประชุม : รับทราบ และมีความเห็นเรื่องของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า ให้หารือ
ไปทาง สกอ. ในประเด็นดังกล่าว
3.1.2 ความก้าวหน้า TCAS62
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศฉบับที่ 1/2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี 2562 ประกาศเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2561 มี
คณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย
- คณะกรรมการอานวยการ มีองค์ป ระกอบจ านวน 12 คน โดย ประธานที่ ประชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็ นประธาน และอธิการบดีในมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็ นกรรมการ รองศาสตราจารย์
เพ็ ญรัตน์ หงษ์ วิท ยากร เป็ นเลขานุ ก ารและกรรมการ และ ดร.พี ร ะพงษ์ ตริ ย เจริ ญ เป็ นกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุ การ
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- คณะกรรมการดาเนิ นงาน มีองค์ประกอบ 18 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์
ลิ่มสกุล เป็ นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร เป็ นเลขานุ การและกรรมการ และ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ เป็ นกรรมการดาเนิ นงาน
- คณะอนุ กรรมการระบบสารสนเทศ TCAS62 มี อ งค์ ป ระกอบ 9 คน โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชยั เลิศ พิชิตพรชัย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็ นประธาน และ
ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ เป็ นอนุ กรรมการและเลขานุ การ
- อนุ กรรมการระบบบริหารจัดการ TCAS62 มีองค์ประกอบ 12 คน โดย ศาสตราจารย์
ดร. วิไล รังสาดทอง เป็ นประธาน รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร เป็ นอนุ กรรมการและเลขานุ การ
และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ เป็ นอนุ กรรมการ
ประกาศที่ ประชุ มอธิ ก ารบดี แ ห่งประเทศไทยฉบับที่ 4/2561 ระบบการคัดเลื อกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง กาหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึ กษาในสถาบันอุดมศึ กษา
ประจาปี การศึกษา 2562 มีประกาศขั้นตอนการดาเนิ นงานและกาหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา และปฏิทินการดาเนิ นงาน ได้แก่
รอบที่ 1: Portfolio ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562
รอบที่ 2: โควตา ระยะเวลา 4 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2562
รอบที่ 3: รับตรงร่วมกัน ระยะเวลา 17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 4: Admission ระยะเวลา 9 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562
รอบที่ 5: รับตรงอิสระ ระยะเวลา 30 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2562
ได้มีประกาศการยืนยันสิทธิ์ การสละสิทธิ์ การไม่ยืนยันสิทธิ์ ไว้ชดั เจน กล่าวคือผูส้ มัคร
สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ 2 ครั้ง สละสิทธิ์ ได้ 1 ครั้ง ในจานวนทั้งหมด 5 รอบ และ หากใครยังไม่ผ่าน ไม่ว่าจะ
เป็ นการตรวจร่างกาย หรือการตรวจสุขภาพจิต ต้องมีเหตุผลที่ชดั เจนแล้วรายงานส่งให้ ทปอ. รับทราบ ซึ่งการ
ไม่ได้มาสัมภาษณ์ หรือไปแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่ตอ้ งการเข้าศึกษา จะถื อว่ายังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ สามารถ
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบถัดไปได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.1.2 เกณฑ์ข้นั ต ่าคะแนนรวมเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ แจ้งที่ประชุมทราบการพิจารณา
ก าหนดเกณฑ์ข้นั ต า่ เข้าศึ ก ษาสาขาวิช าแพทยศาสตร์ โดยได้นาข้อมูล คะแนนในประกาศผลผู ้มีสิ ท ธิ์ ส อบ
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ของปี ที่แล้ว ในประกาศของ กสพท ปี การศึกษา 2561 พบว่าคะแนนตา่ สุดของคณะ
แพทยศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์เกิน 50% ของคะแนนรวมทั้งวิชาเฉพาะและวิชาสามัญของ สทศ. ในการนี้ ที่ประชุม
อภิปรายถึงการกาหนดเกณฑ์ข้นั ตา่ มีท้งั ข้อดีและข้อเสีย และต้องพิจารณาในหลายด้าน ทั้งเรื่องการเลือกสาขา
อื่นๆ ของผูส้ มัคร การพิจารณาคะแนนรวมของวิชาเลือก วิชาสามัญ หรือหากตั้งเกณฑ์สูงเกินไปก็อาจเป็ นการ
จากัดในระดับหนึ่ ง ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้รบั ผูเ้ รียนได้จานวนไม่ครบเต็มศักยภาพ เพราะต้องแข่งขันกับสาขาอื่นๆ
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ ป ระชุ มทราบเพิ่ มเติ มว่า ในปี นี้ ยังไม่ได้ดาเนิ นการขอเพิ่ มจ านวน
รับเข้า 10% ไปยังแพทยสภา เนื่ องจากยังไม่มีขอ้ สรุปในเรื่องนี้ ในการประชุมแพทยสภาครั้งล่าสุดในเดือน
ธันวาคม
มติที่ประชุม : มีความเห็นว่า
1. ให้เสนอขอเพิ่มจานวนการรับเข้าเท่าปี ที่ แล้ว คือ ไม่เกิน 10% หรื อ 10 คน โดย
พิจารณาตามศักยภาพของสถาบัน เพื่อทดแทนจานวนผูส้ ละสิทธิ์ภายหลังได้
2. ในการสอบปี 2562 นี้ จะไม่มีการกาหนดเกณฑ์ข้นั ตา่ คะแนนรวมเข้าศึกษาสาขาวิชา
แพทยศาสตร์ เพื่อไม่ให้เป็ นการปิ ดกั้นสิทธิของผูส้ มัครสอบมากเกินไป
3.2 เครือข่ายวิจยั กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ของบประมาณการ
ดาเนิ นการโครงการแพทยศาสตรศึกษาปี 2561-2564 (เอกสาร ขอเสนอโครงการวิจยั แพทยศาสตร
ศึกษา กสพท เพื่อผลิตงานวิจยั ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2561-2564 สานักงานกลุ่มสถาบันฯ ดาเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการอานวยการ
กลุ่มสถาบันฯ เพื่อพิจารณาทางอีเมล์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561)
เอกสารประกอบ : 6 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
ศาสตราจารย์กิ ต ติ คุ ณ นายแพทย์เ ฉลิ ม วราวิ ท ย์ ประธานคณะกรรมการอ านวยการวิ จัย
แพทยศาสตรศึ กษา รายงานให้ที่ประชุ มทราบถึ งความเป็ นมาของโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึ กษา กสพท
ดาเนิ นการโดยได้รับการสนั บสนุ นจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้มี
งานวิจัย ด้านแพทยศาสตรศึ ก ษาที่ ท าให้เ กิ ดการจัดการศึ ก ษาที่ สอดคล้องกับบริ บทของประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เนื่ องจากการทางานนี้ ไม่มีหน่ วยงานของตนเอง จึงได้ขอความร่วมมือจาก เครือข่าย
วิจยั กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ในการบริหารจัดการ และการใช้สถานที่จัด
ประชุม
ผลการดาเนิ นงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2558-2560 มีดงั นี้
- แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจยั : มีงานวิจยั รวม 10 เรื่อง ดาเนิ นการเสร็จแล้ว 7 เรื่อง และ
ขณะนี้ กาลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเรื่องการตีพิมพ์ ส่วนงานวิจยั อีก 3 เรื่อง อยู่ระหว่างการดาเนิ นการซึ่ง
คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้
- แผนงานที่ 2 การพัฒนาองค์ความรูว้ ิจัยแพทยศาสตรศึกษา:
มีการจัดทาหนั งสือ ซึ่งได้
แจกจ่ายให้คณะกรรมการทุ กท่านแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดทาฐานข้อมูลงานวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษา โดย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- แผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจยั แพทยศาสตรศึกษา: ปั จจุบนั มีนักวิจยั อยู่ประมาณ 100
คน มีความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้ง CPIRD และมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่นอ้ ยกว่า 12 สถาบัน
- แผนงานที่ 4 การส่งเสริมงานวิจยั แพทยศาสตรศึกษา: ยังไม่มี
- แผนงานที่ 5 การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั แพทยศาสตรศึกษา: ยังไม่มี
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การใช้งบประมาณโครงการวิจยั แพทยศาสตรศึกษา จากงบประมาณที่ได้รบั ปี พ.ศ. 2558 – 2560
จานวน 10,880,000 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาท) และใช้จ่ายไปจานวน 7,600,221.84 บาท (เจ็ด
ล้านหกแสนสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) จะขอคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือ 3,279,778.16 บาท
(สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบหกสตางค์)
สาหรับการดาเนิ นงานในระยะต่อไป ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561-2564 ขอเสนอโครงการวิจยั แพทยศาสตร
ศึกษา ซึ่งทางคณะกรรมการดาเนิ นงานฯ ได้จดั ทาประเด็นการวิจยั มาเพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม) จานวน 7 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นวิจยั ที่ 1: Community engaged medical education
ประเด็นวิจยั ที่ 2: Inter-professional education
ประเด็นวิจยั ที่ 3: Student development
ประเด็นวิจยั ที่ 4: Faculty development
ประเด็นวิจยั ที่ 5: Medical professional assessment
ประเด็นวิจยั ที่ 6: Simulation-based medical education
ประเด็นวิจยั ที่ 7: HA related issues: Patient Safety/Rational Drug Use (RDU)/
Complementary and Alternative Medicine (CAM)
โดยงบประมาณสาหรับการดาเนิ นงานระยะ 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 ได้แก่ งบประมาณ
สาหรับการส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดงานวิจยั จานวนเงิน 8 ล้านกว่าบาท และงบประมาณในการบริหาร
จัดการ ได้แก่ ค่าตอบแทนผูป้ ระสานงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม และค่าสาธารณูปโภค จานวนเงิน
ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท รวมงบประมาณที่จะขออนุ มตั ิ 11 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะทางานส่วนมากเป็ นอาสาสมัคร
มาร่วมทางานโครงการ
มติที่ประชุม :
1. เพื่อให้การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง ที่ประชุ มขอให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
ดูแลการบริหารจัดการสานักงานด้วยจานวนเงินที่เหลืออยูป่ ระมาณ 3 ล้านบาท นั้น ไปก่อน
2. การอนุ มัติ โ ครงการวิจัย ที่ ก ลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์ จ ะจัด สรรทุ น ให้ จะต้องสอดคล้องกับ
แนวคิดของกลุ่มสถาบันฯ คือให้เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม เป็ นงานวิจยั ในลักษณะสหสถาบันหรือเป็ นความ
ต้องการของกลุ่ม สถาบัน ฯ ซึ่ ง แตกต่ างจากงานวิจัย แพทยศาสตรศึ ก ษาของแต่ ละองค์ก ร/สถาบัน /คณะ/
หน่ วยงาน โดยในการดาเนิ นงานวิจยั หากจาเป็ นอาจจะทาเป็ น subcontract หรือจ้างนักวิจยั ทางานให้
3. ประเด็นการวิจยั ที่เสนอ อาจให้เป็ นเรื่องที่สอดคล้องกับ theme ของการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในอนาคต ที่อาจจะต้องมีการศึกษาวิจยั เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการจัดทาข้อเสนอแนะ
4. ผูข้ อทุนวิจยั ต้องเป็ นสมาชิกของ กสพท
5. เนื่ องจากเงินของ กสพท เป็ นของทุกคณะ ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เป็ นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง
ค่าที่พกั ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด เว้นแต่กรณีไม่มีตน้ สังกัด จึงจะเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางของ กสพท ได้
6. หากเป็ นงานวิจยั แพทยศาสตรศึกษาที่เป็ นเรื่องเฉพาะของสถาบันตนเอง ควรขอทุนวิจยั จาก
สถาบันต้นสังกัด
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7. คณะทางานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ได้รบั มอบให้พิจารณาประเด็นการวิจยั ที่เสนอมาและ
มีขอ้ สรุปว่า ควรสนับสนุ นประเด็นการวิจยั ที่ 1 (community engaged medical education), ประเด็นที่ 4 (faculty
development) และประเด็นที่ 6 (simulation based medical education) เนื่ องจากผลการวิจยั น่ าจะเป็ นเรื่องที่
สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศและนานาชาติได้
8. การประชุมครั้งนี้ ยังไม่สามารถอนุ มตั ิงบประมาณใหม่ เนื่ องจากยังไม่มีรายละเอียดโครงการ
จึ งขอให้จัดท ารายละเอี ย ดโครงการวิจัย ส่งมายัง กสพท ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เพื่ อส่งให้
คณะกรรมการอ านวยการพิ จ ารณาก่ อ น และจะตัด สิ น ผลในการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการและ
กรรมการบริหาร ครั้งต่อไปในวันที่ 18 มกราคม 2562
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.3 สถาบันเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิ งนันทนา ศิ ริทรัพย์ เสนอที่ ประชุ มพิจารณาข้อมูลการจัดประชุ ม
วิชาการแพทยศาสตรศึ กษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2561 และขอความเห็นว่า
สืบเนื่ องจากการประชุม ASEAN Medical Alliance ได้มีขอ้ ตกลงระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนว่าจะ
มีก ารจัดประชุ มวิช าการนานาชาติ และเชิ ญ ผู ้เข้าประชุ มจากกลุ่มอาเซี ย นมาร่วมด้วย ดังนั้ นการประชุ ม
วิช าการแพทยศาสตรศึ ก ษาแห่ งประเทศไทยครั้งที่ 20 ขอให้เ ป็ นการประชุ ม นานาชาติ ในการนี้ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสานั กวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเป็ น
สถาบันเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 โดยจะแจ้งกาหนดวัน
ประชุมให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการอานวยการครั้งต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
3.4 กาหนดวันประชุมคณะกรรมการอานวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทยประจาปี พ.ศ. 2562
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี นาเสนอกาหนดการประชุม คณะกรรมการ
อานวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2562 และสถาบัน
เจ้าภาพจัดการประชุม ตามเอกสารประกอบการประชุม หากสถาบันใดขัดข้องประการใด ขอให้แจ้งในการ
ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 4 ความก้าวหน้าของงานต่อเนื่อง
4.1 การดาเนิ นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง
(Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2561
- รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ปีการศึกษา 2561
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กสพท ได้จดั ส่งข้อมูล
จานวนการรับนิ สิต/นักศึกษาแพทย์ ปี การศึกษา 2561 ไปยังแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 การดาเนินงานของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ศาสตร์ (IMEAc)
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิ งนั นทนา ศิริทรัพย์ รายงานให้ที่ประชุ มทราบว่า ศาสตราจารย์
นายแพทย์พ งษ์ ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ แจ้งมาว่า สถาบันรับรองมาตรฐานการศึ กษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)
ได้รบั การรับรองจาก WFME ให้เป็ น Recognition of Accrediting Agencies เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2561 โดยจะมีประกาศขึ้ นในเว็บไซต์ของ WFME ดังนั้นสถาบันที่ได้รบั การรับรองโดย สมพ. ก็ถือว่า
ได้รบั การรับรองด้วยมาตรฐานสากล นอกจากนั้น ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปการดาเนิ นงานของ สมพ.
เอกสารรายงานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์ ดังนี้
- สถาบันที่อยูร่ ะหว่างการขอรับการตรวจประเมิน 3 สถาบัน ได้แก่
(1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(2) สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(3) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- สถาบันที่มีกาหนดส่งรายงานความก้าวหน้าประจาปี (เลยกาหนดเวลา = *) มี 4 สถาบัน
(1) *สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(3) *คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(4) *คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- สถาบันที่อยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 3 สถาบัน
(1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
(2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- สมพ. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ criteria training & SAR writing course เมื่อวันที่ 8-12 ตุลาคม
2561 มีผูเ้ ข้าอบรมกว่า 90 คน และจะมีการอบรม assessor training ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 โดย
ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรม criteria training & SAR writing มาก่อน
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- การพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจประเมิน นอกจากจะต้องผ่านการอบรม assessor training แล้ว
จะต้องเป็ นอาจารย์และเป็ นแพทย์ และต้องไปร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินอย่างน้ อยหนึ่ งครั้ง ทั้งนี้ สมพ. ขอ
สงวนสิทธิในการจัดทีมผูต้ รวจประเมินให้แต่สถาบันโดยความเห็นชอบของสถาบัน
- การขอรับการตรวจประเมิน ขอให้สถาบันจัดส่งเอกสาร และเตรียมหลักฐานตามรายละเอียด
download ได้ที่ www.imeac.org
- ค่าธรรมเนี ยมเบื้ องต้นในการขอรับการตรวจประเมิ น 10,000 บาท หลังจากชาระแล้ว เงิ น
จานวนนี้ จะรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนี ยมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนให้แม้ว่าภายหลังพบว่าสถาบันไม่พร้อมและ
ไม่เกิดการตรวจขึ้ นจริง สาหรับสถาบันที่ส่งรายงานภายใน 31 ธันวาคม 2561 โดยจะนาเสนออัตราใหม่ใน
การประชุมครั้งหน้า
สื บเนื่ องจากความส าเร็ จที่ WFME ได้ให้การรับรอง สถาบันรับรองมาตรฐานการศึ กษา
แพทยศาสตร์ (สมพ.) ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิ งนันทนา ศิริทรัพย์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ที่ดาเนิ นการจน
ประสบผลสาเร็จเรียบร้อย นับเป็ นก้าวสาคัญของโรงเรียนแพทย์ไทยที่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รบั การ
รับรองมาตรฐานระดับสากล
มติที่ประชุม : รับทราบและแสดงความยินดี
4.3 คณะทางานฝ่ ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
4.3.1 ติดตามการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 9
เอกสารประกอบ: 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มีท้งั หมด 4 ข้อ ปั จจุบนั มีผรู้ บั ผิดชอบช่วยดาเนิ นการแล้ว
ได้แก่
- ข้อเสนอแนะที่ 1 การจัดระบบบริการสุ ขภาพของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิ ภาพ
สูงสุด ที่เสนอในวาระการประชุมที่ 5.1.2 โดยผูอ้ านวยการ สบพช.
- ข้อเสนอแนะที่ 2 การจัดการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ที่เสนอในวาระ
การประชุม 5.2.2 โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
- ข้อ เสนอแนะที่ 3 โครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะพึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบการศึ ก ษา
แพทยศาสตร์ ที่เสนอในวาระการประชุมที่ 4.4 โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
- ข้อเสนอแนะที่ 4 สถาบันพึงมีระบบสนับสนุ นให้อาจารย์สามารถปฏิบตั ิภารกิจด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ ผล ได้มีการดาเนิ นการโดย คณะกรรมการวิชาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเรื่องกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีผูเ้ ข้าอบรมจาก 19 สถาบัน รวม
32 คน ผูเ้ ข้าอบรมมีแนวคิดจะนากรอบมาตรฐานฯ ไปใช้หรือประยุกต์ใช้กบั สถาบันของตน มีจานวนร้อยละ 93
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และมีความตั้งใจที่จะนาไปปรับใช้ในการพัฒนาอาจารย์ งบประมาณที่เสนอขอจัดอบรม 41,800 บาท ใช้จริง
29,726 บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3.2 การคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ ์ เพชรช่วย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
อาจารย์ ดร. นายแพทย์ป รัช ญะพัน ธุ ์ เพชรช่ ว ย
รายงานให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า
คณะกรรมการดาเนิ นการคัดเลื อกครูแ พทย์แ ห่งชาติ ป ระจ าปี 2561 ได้ด าเนิ นการกาหนดหลัก เกณฑ์
กระบวนการ วิธีการตัดสินผล และพิจารณากลัน่ กรองข้อมูลประวัติและผลงานของบุคคลผูท้ ี่สมควรได้รบั การ
เสนอชื่อเป็ นครูแพทย์แห่งชาติประจาปี 2561 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์
จรัส สุวรรณเวลา เป็ นผูส้ มควรได้รบั การยกย่องเป็ นครูแพทย์แห่งชาติประจาปี 2561 จึงขอเสนอที่ประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการ กสพท พิจารณารับรอง
สาหรับการจัดทาโล่รางวัลเกียรติ ยศ “ครูแพทย์แห่งชาติ ” คณะกรรมการประกวดและ
จัดทาโล่รางวัลเกียรติยศ ขอนาเสนอข้อความที่จะจารึกลงบนโล่รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ดังนี้
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กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ขอมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูแพทย์แห่งชาติ ประจาปี พุทธศักราช 2561
แด่
................................................
ในฐานะที่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วงการแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทย
ดารงตนอยูใ่ นจริยธรรม คุณธรรม และความเป็ นครู
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………………………….
(เลขาธิการ กสพท)

……………………………………………
(ลายเซ็นคณบดีสถาบันที่จดั การประชุม พศท)

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อความในโล่เกียรติยศ และหากต้องการปรับข้อความ
ขอให้แจ้งภายใน 7 วัน โดยแจ้งที่ e-mail คุณอรัญญา ธรรมปั ญญา สานักงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย: arayapanya@gmail.com
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบนามผูร้ บั รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ
4.3.3 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ ์ เพชรช่วย
อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ ์ เพชรช่วย นาเสนอโครงการจัดทาประเด็ นเพื่ อ
ประชาพิจารณ์การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งกาหนดจะจัดประชุมในปี พ.ศ. 2564 โดย
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ในช่วงระหว่าง 2 ปี นี้ คณะทางานวิชาการ กสพท และ ผูแ้ ทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะ
จัดทาประเด็นและประชาพิจารณ์ เพื่อหาทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษา การบริการวิชาการ และการสร้าง
องค์ความรู ้ ประเด็นที่จะพิจารณาได้แก่ สังคมผูส้ ูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ (climate change) ที่
ส่งผลต่อสุขภาวะประชากร เทคโนโลยีที่พลิกโฉม (disruptive technology) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial
intelligence) การใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่มาก (big data) รวมทั้งการพัฒนาเพื่อรองรับสังคมในยุค generation 5
ซึ่งคณะทางานวิชาการได้หารือกับ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้แนวทางการจัดทาประชา
พิจารณ์ จะใช้เวลา 1 ปี งบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 โดยจะมีหน่ วยงาน
สวทช. และ สวทน. ช่วยจัดทา forum งบประมาณค่าใช้จ่าย 452,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาท) และ
จะมีการติดตามเพื่อนาไปสู่การยกร่างข้อเสนอแนะเพื่อการทาประชาพิจารณ์ในวาระที่ 2 ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 การปรับหัตถการโครงการเพิ่มพูนทักษะ
เอกสารประกอบ : 5 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รันดร์ ประดิ ษ ฐสุ วรรณ เสนอรายงานความคื บหน้าของ
คณะทางานพิจารณาทักษะหัตถการสาหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ได้มีการประชุมคณะทางาน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยได้ทบทวนแนวคิดตามหลักของ entrustable professional activities
(EPAs) และแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ หัตถการของบัณฑิตแพทย์ และหัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
EPAs ระดับที่ 1 หมายถึง หัตถการที่บณ
ั ฑิตแพทย์ทุกคนต้องทาได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งมีผู ้
กากับดูแล ตั้งแต่วนั แรกของการไปทางานเพิ่มพูนทักษะ หมายความว่าโรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ต้องมีการสอบ
และมีการประเมินให้มนั ่ ใจว่าทุกคนทาหัตถการได้ เป็ นลักษณะ outcome-based
EPAs ระดับที่ 2 หมายถึง หัตถการที่แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนต้องทาได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่
จาเป็ นต้องมีผกู้ ากับดูแล ภายหลังการฝึ กปฏิบตั ิงานเป็ นแพทย์เพิ่มพูนทักษะครบ 1 ปี
ขณะนี้ คณะทางานอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถามความสาคัญความ
จาเป็ นของทักษะการท าหัตถการบัณฑิ ตแพทย์ และแพทย์เ พิ่ มพูนทัก ษะ โดยสอบถามบัณฑิ ตแพทย์ ที่ จ บ
การศึกษาไปเมื่อปี ที่แล้ว ปี การศึกษา 2560 ซึ่งกาลังอยูใ่ นฐานะแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และผูบ้ งั คับบัญชา แพทย์
พี่เลี้ ยง โรงพยาบาลในโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ ซึ่งได้มีการกาหนดหัตถการสาหรับ
บัณฑิตแพทย์ 22 หัตถการ และหัตถการสาหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 17 หัตถการ นอกจากนั้นจะมีการระดม
ความคิดเห็นจากทุกโรงเรียนแพทย์ดว้ ย เพื่อสรุปออกมาเป็ น EPAs ของ 2 ระดับ ส่งต่อไปยังแพทยสภาเพื่อทา
เป็ นเกณฑ์มาตรฐานต่อไป
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่ งนิ รันดร์ ประดิ ษ ฐสุ ว รรณ ขอเปิ ดประเด็ นเสนอต่ อ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการด้วยว่า เห็นควรจะมีแนวทางการทบทวนเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา ซึ่งออกมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 ให้ทันสมัยรัดกุมได้อย่างไรบ้าง ที่ประชุมอภิปรายถึงความสาคัญที่ตอ้ งปรับปรุงทบทวนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อจะได้นามาเสนอในการประชุม แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งหน้า ซึ่งการ
ดาเนิ นการอาจต้องใช้เวลานานจึงจะได้ขอ้ สรุป
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มติที่ประชุ ม : รับทราบ และเห็นชอบเรื่องการดาเนิ นงานของคณะทางานพิจารณาทักษะ
หัตถการสาหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในเรื่องการกาหนด EPAs และเห็นควรเสนอขอตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา โดยคณะทางานวิชาการแพทยศาสตรศึกษาก่อนใน
เบื้ องต้น และติดตามเรื่องประมาณ 3-4 เดือนต่อครั้ง
4.5 จริยธรรมในการทาวิจยั แพทยศาสตรศึกษาสหสถาบัน
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล)
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รัพ ย์
รายงานให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ขณะนี้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของทุ กสถาบันภายใน กสพท ได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกันแล้ว อยู่
ระหว่างการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันในกลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อ
พิจารณาด้านจริยธรรมวิจยั ในคนสาหรับงานวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน คาดว่าจะแล้ว
เสร็จก่อน 15 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง
5.1 เพือ่ ทราบ
5.1.1 การดาเนิ นการสอบเพื่อประเมิ นและรับรองความรู ค้ วามสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมปี การศึกษา 2561
- การซ้อมสอบ computer-based examination วันที่ 15-16 กันยายน 2561
เอกสารประกอบ : 6 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้
มีการซ้อมสอบ computer-based examination เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 โดยใช้สถานที่สอบของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผูเ้ ข้าสอบ
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์พื้ นฐานและวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ค ลิ นิ ก จ านวน 565 และ 578 คน
ตามลาดับ มีผขู้ าดสอบจานวนมาก 127/273 คน และ 77/138 คน (เช้า/บ่าย) อย่างไรก็ตาม พบปั ญหาเพียง
เล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้ จะมีการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมขึ้ น ทั้ งนี้ ศรว. มีมติว่าจะจัด
สอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ 2 สนามสอบ
และจัดสอบในรูปแบบกระดาษ 2 สนามสอบ โดยผู ้เข้าสอบด้วยระบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถเข้าทดลอง
โปรแกรมสอบก่อนได้ ตาม link ที่ประกาศไว้
จานวนผูส้ มัครสอบดังที่แสดงในเอกสารประกอบการประชุม มีผูส้ มัครทั้งจากสถาบันใน
ประเทศและต่างประเทศ สมัครสอบที่สนามสอบ ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 540 คน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 206 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 190 คน เป็ นการสอบแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ส่วนการสอบ
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รูปแบบกระดาษ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 367 คน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คน ส่วนขั้นตอนที่ 2 มี
ผูส้ มัครสอบที่ศึกษาจากต่างประเทศมากกว่าในประเทศ
จะมีการจัด workshop ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ให้อีกครั้งหนึ่ ง โดยรับผูเ้ ข้าอบรม 50
คน พิจารณาจากโควตา คอมพิวเตอร์ 200 คน/2 คน (เจ้าหน้าที่ IT 1 คน และคนคุมแม่ข่าย 1 คน) ขอเชิญ
สถาบันที่สนใจส่งบุคลากรมาเข้าอบรมได้ หรือหากยังมีจานวนคอมพิวเตอร์ไม่ถึง 200 เครื่อง และมีแนวทาง
พัฒนา และอยากมาเข้าร่วม ก็ให้แจ้งความประสงค์มาได้
สาหรับการสอบในเดื อนเมษายน 2562 สนามสอบจะมีเพิ่ มขึ้ น เช่ น มหาวิท ยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดสอบ MEQ ในขัน้ ตอนที่ 3 แพทย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ประสงค์จะ
สอบ ศรว. จะเปิ ดให้ลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2561 และจะพิจารณาตามเกณฑ์ลาดับก่อนหลัง
ที่สมัคร ซึ่งให้เลือกสนามสอบได้เพียง 1 แห่ง เพราะมีผูส้ มัครสอบจานวนมากรวมกับผูส้ อบผ่านขั้นตอนที่ 1
และ 2 ที่พร้อมจะสอบด้วย และจะมีการ random จานวนผูส้ อบรอบ 1 - รอบ 2 และหากมีจานวนเกิน จะ
พิ จ ารณาจัด ผู ้ส อบลงสนามสอบตามถิ่ น ฐานของผู ้ส อบที่ มี ที่ ว่ า งอยู่ และจะพิ จ ารณาเพิ่ ม จัด สอบรอบ 3
ประมาณเดือนพฤษภาคม เพื่อเก็บตกผูย้ งั ไม่ได้ผ่านการสอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ 250 บาท ต่อผูส้ อบ 1
คน สอบจานวน 6 ข้อ
ศรว. จะจัดการสัมมนาเรื่องแนวทางการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง
และการจัดสอบประเมินความรูค้ วามสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) รูปแบบใหม่ ใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยเชิญบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละสถาบันรวมถึงศูนย์แพทยศาสตรศึกษาใน
สังกัด จานวน 2-4 คน มาเข้าร่วมสัมมนา และขอให้เบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พกั จากต้นสังกัด ศรว. ขอให้ส่ง
ชื่อมาภายในสิ้ นเดือนตุลาคมนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ ผอก. สบพช.
นายแพทย์ช วศัก ดิ์ กนกกันฑพงษ์ ผู ้อานวยการสานั ก งานบริ ห ารโครงการร่วมผลิ ต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือเครือข่ายการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อจัดทาเกณฑ์
การรับและคุณสมบัติของนักเรียน CPIRD ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อเสนอไปยัง TCAS เพื่อ
ประกาศรับผูส้ มัครเข้าศึกษา โดยได้ศึกษาจากข้อมูลความต้องการของเขตสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข ผูใ้ ช้
บัณฑิตโดยตรง ได้ผลสรุปในการพิจารณาคุณสมบัติรบั เข้า โดยจัดแบ่งเป็ นกลุ่มดังนี้
1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (community track) ภูมิลาเนาของนักเรียนและผูป้ กครอง
ต้องอยูใ่ นพื้ นที่น้ันๆ ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โรงเรียนต้องอยูใ่ นกลุ่มของเขตจังหวัดในภาคนั้น ยกเว้นเฉพาะ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปั ตตานี ) ให้ยกเว้นใช้เฉพาะเกณฑ์ในข้อแรกได้
2. กลุ่มลดความเหลื่อมล้ า (inclusive track) ภูมิลาเนาของนักเรียนและผูป้ กครองอยู่
นอกเขตอาเภอเมืองในจังหวัดนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเว้นบางจังหวัดที่เล็กมาก โรงเรียนต้องอยู่ในกลุ่ม ของ
เขตจังหวัดในภาคนั้น
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3. กลุ่มสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (strengthening track) สาหรับผู ้
จบปริญญาตรีที่เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และจะต้องมีภูมิลาเนานอกเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ในส่ ว นของพื้ นที่ ก ารรับ และโควตาการรั บ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาแพทย์ กลุ่ ม ต่ า งๆ ในปี
การศึกษา 2562 จะใช้ขอ้ มูลโควตาเหมือนเช่นปี ที่ผ่านมา โดยจัดแบ่งตามรายชื่อจังหวัด ในเขตพื้ นที่แต่ละภาค
คือเครือข่ายพื้ นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต้
กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งการดูแล เป็ นเขตสุขภาพ โดยมีกรมทั้งหมด 12 กรม แยกเพื่อ
ดูแลเบ็ดเสร็จในเขตสุขภาพนั้นๆ เป็ นกลุ่มจังหวัด ได้มีการประชุมรับฟั งข้อมูลจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตแพทย์ในโครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รวมถึงแพทย์จาก กสพท ที่ไปทางานในกระทรวงสาธารณสุข และสืบเนื่ องจาก
การประชุมคณะกรรมการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุค คล (CHRO) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ได้มีมติ 3
ประเด็นหลัก ได้แก่
ประเด็นที่ 1: การรับนั กศึ ก ษาแพทย์ตามมติ ครม. รับนั ก ศึ กษาโควตาแบ่งเป็ นราย
จังหวัดตามสัดส่วนประชากร ตามมติ ครม. แต่ในบางจังหวัดมีจานวนแพทย์จานวนค่อนข้างมาก เช่นเขต
สุขภาพที่ 4 และ 6 อาจต้องพิจารณาปรับลดในจังหวัดอยุธยาและจังหวัดชลบุรี
ประเด็นที่ 2: การจัดสรรแพทย์ (ที่ปฎิบตั ิงานชดใช้ทุน) เนื่ องจากการจัดสรรแต่เดิมเมื่อ
20 ปี ที่แล้ว ได้กาหนดว่าผูเ้ รียนมาจากจังหวัดใดเมื่อจบแล้วให้กลับไปเป็ นแพทย์จงั หวัดนั้ น ๆ แต่ในปั จจุบัน
พบว่าเมื่อเรียนแพทย์จบในอีก 6 ปี ต่อมา ความต้องการของจังหวัดเปลี่ยนไป และกระทรวงสาธารณสุ ขได้
เปลี่ยนการดูแลรักษาเป็ นเขตสุขภาพแล้ว ดังนั้นจึงให้ทาสัญญาชดใช้ทุนเป็ นเขตสุขภาพ ไม่ใช่ทุนจังหวัด
ประเด็นที่ 3: การแก้ไขปั ญหาความขาดแคลนแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 8 และ 10 ซึ่งเป็ น
เขตสุ ขภาพที่ ขาดแคลนแพทย์จานวนมาก เขต 8 คือ อีสานส่วนบน สกลนคร อุดรธานี และเขต 10 ได้แ ก่
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อาจต้องขอความร่วมมือจากเขตสุขภาพใกล้เคียง
นอกจากนั้ น เขตสุ ข ภาพกระทรวงสาธารณสุ ข ยัง ได้มี ข ้อ เสนอมายัง กลุ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 ข้อ ดังนี้
1. การรับนักศึกษาแพทย์และการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ควรคานึ งถึงการ
ทางานชดใช้ทุนในเขตสุขภาพ แพทย์ที่ผลิตควรเอื้ อให้ทางานในชุมชนให้ได้มากขึ้ น
2. ให้รับ นั ก ศึ ก ษาแพทย์เป็ นรายจังหวัด ตามสัดส่ ว นประชากร ต้องคานึ งผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาด้วย ถ้านักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า ให้สามารถเรียกนักเรียนที่ขึ้นทะเบียนสารองจาก
จังหวัดอื่นในเขตมาทดแทนได้
3. ขอความร่วมมือในเรื่ องกาลังการผลิ ตแพทย์ในแต่ ละศูน ย์แ พทย์ฯ ควรปรับความ
ต้องการของเขตสุขภาพ โดยใช้หลักสูตร community engagement (CEME) ที่เหมาะกับเขตสุขภาพ
4. คุ ณสมบัติของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ที่ จะเข้าเรีย น ควรจะต้องเหมือนกันทุ ก มหาวิทยาลัย
ไม่ให้มีความแตกต่างกันมากเหมือนในปั จจุบนั
มติที่ประชุม : รับทราบและนาไปพิจารณาต่อไป
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5.2 เรื่องที่อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ
5.2.1 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มตามนโยบายรัฐบาล
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการ
เสนอโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อเข้า ครม. ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอเรื่องไปยัง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยงั ไม่ได้รบั การเสนอเข้าวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เนื่ องจาก
สานั กเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ได้มีหนั งสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/27980 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ดาเนิ นการเฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 25612564) แจ้ง ว่ า นายกรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาแล้ว มี ค าสั ่ง ให้ ส่ ง เรื่ อ งนี้ คื น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ การประสานกับกระทรวงสาธารณสุ ข และคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
กาลังคนภาครัฐ เพื่อเร่งรัดการดาเนิ นการจัดทาแผนการบริหารจัดการกาลังคนของกระทรวงสาธารณสุข และ
แผนยุ ทธศาสตร์การปฏิรูปกาลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุ ขในภาพรวมทั้งระบบ เพื่อให้มีขอ้ มูล
ความต้อ งการบุ ค ลากรทางการแพทย์ ส อดคล้อ งกับ ความจ าเป็ น และมี สัด ส่ ว นต่ อ ประชากรที่ เ หมาะสม
สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เป็ นภาระงบประมาณจนเกินควร
ในการนี้ กลุ่ ม สถาบัน แพทยศาสตร์แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ส่ ง หนั ง สื อ ไปยัง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ขอให้ช่วยดาเนิ นการเชิญผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ
หารือแนวทางการเสนอขออนุ มตั ิงบประมาณโครงการ แต่ในขณะเดี ยวกัน ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
เช่นเดียวกันจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า เพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ นายกรัฐมนตรี จึงขอ
ส่งคืนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2570 (ดาเนิ นการเฉพาะระยะที่ 1 พ.ศ.
2561-2564) ให้กบั กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาดาเนิ นการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุมอภิปรายและมีความเห็นสรุปเป็ นประเด็น ดังนี้
- นายกรัฐมนตรี ตอ้ งการให้กระทรวงสาธารณสุ ข ยืนยันว่ามีตาแหน่ งให้ ซึ่ งการเสนอ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มที่เคยปฏิบตั ิมาแต่ด้ังเดิมนั้น ดาเนิ นการเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขมาตลอด แต่
เนื่ องจากครั้งนี้ ได้มีการรวมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงได้เสนอผ่าน สกอ. ขึ้ นไป ทาให้
ถูกมองว่าต้องประสานกับกระทรวงสาธารณสุขอีก
- ในอดีตที่เคยปฏิบตั ิ ต้องมีการยืนยันจากหลายหน่ วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง สานักงาน ก.พ. เป็ นต้น
- ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณพร้อมที่จะจ่าย และผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมาธิ การแล้ว แต่ ยงั จ่ายออกไม่ได้เพราะไม่มีมติ ของ ครม. ซึ่ งเงินจะค้างรออยู่เกิน 1-2 ปี ไม่ได้
เพราะต้องนาส่งคืนคลัง
- ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ต้องการข้อสรุ ปเพื่อเป็ นแนวทางการกาหนดอัตรา
จัดเก็บค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน ซึ่ งขณะนี้ ยังทาประกาศ
ออกไปไม่ได้
- จะต้องมีการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง อัตราตาแหน่ งว่าง อัตราตาแหน่ ง
ที่ตอ้ งการ จึงจะดาเนิ นการต่อได้ ดังนั้นต้องมีการประสานงานเจรจากับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม : รับทราบและนาไปพิจารณาประสานงานต่อไป
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5.2.2 มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552 (TQF: HEd)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้
ได้เสนอมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน มคอ. ไปถึงรัฐมนตรีแล้ว
และอยูร่ ะหว่างรอการลงนามในราชกิจจานุ เบกษา
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2.3 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรลดา อุทยั พิบลู ย์
อาจารย์ แพทย์หญิ งจิตรลดา อุทัยพิบูลย์ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า จะมีการประชุ ม
วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตามรายละเอียดในเอกสาร และได้ส่งหนังสือเชิญไปยัง คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แ ห่งประเทศไทย เรี ยบร้อยแล้ว รวมทั้งยกเว้นค่าลงทะเบี ยนให้ คณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะทางานวิชาการ กสพท นั กวิชาการแพทยศาสตรศึกษา (2 ท่าน ต่อ
สถาบัน) และนักศึกษา (4 คน ต่อสถาบัน) และขอแจ้งขยายเวลาการรับบทคัดย่อ จนถึง 31 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2.4 การขับเคลื่อน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบันการศึกษา
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะมีการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการเรื่อง Patient Safety in Undergraduate Curriculum ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผูส้ นใจเข้าร่วมด้วย นอกจากนั้นมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อน WHO Patient Safety
ที่ผ่านมาดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2.5 ASEAN Medical Education Alliance
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ASEAN
Medical Education Alliance ประกอบด้วยผูแ้ ทนประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน มีการประชุมไป 2 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีขอ้ ตกลงระหว่างประเทศ (The Constitution for
ASEAN Medical Alliance) ตามรายละเอียดในเอกสาร ซึ่งกาหนดว่าประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนเป็ นเจ้าภาพ
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จัดการประชุ มวิชาการ ดังนั้ นเพื่อให้เป็ นไปตาม Constitution หากมีการจัดประชุ มวิชาการ สามารถเชิญ
ประเทศสมาชิกเข้าประชุม และจัดการประชุม Executive ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 เรื่องที่ยงั ไม่มีความก้าวหน้า
5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีสถาบัน
ขอตรวจประเมิน EdPEx (TQA) อีก 1 แห่ง คือ สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาเอกสาร
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-

เลิกประชุมเวลา 15.05 น.
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(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี)
สรุปผลการประชุม
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(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจและแก้ไขสรุปผลการประชุม
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