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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ประธานท่ีประชุม 9 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 10 

3. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 11 

4. พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร  12 

(แทน พลตรี นิมิตร ์ สะโมทาน กรรมการอ านวยการ) 13 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 14 

6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ 15 

7. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์ กรรมการอ านวยการ 16 

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 17 

9. อาจารย ์นายแพทยบ์ดินทร ์ บุตรธรรม 18 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ) 19 

10. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 20 
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14. ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ีระพล  จนัทรดี์ยิ่ง กรรมการอ านวยการ 24 

15. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 25 

16. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 26 

17. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ 27 

18. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 28 
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28. อาจารย ์ดร. นายแพทยร์วิสุต  เดียวอิศเรศ 1 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร) 2 

29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด กรรมการบริหาร 3 

30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 4 

31. อาจารย ์นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 5 

32. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 6 

33. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร 7 

34. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน์  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 8 

35. รองศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ วณิตยธ์นาคม กรรมการบริหาร 9 

36. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์ กรรมการบริหาร 10 

37. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 11 

38. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 12 

39. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 13 

40. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 14 

41. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 15 

42. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 16 

43. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 17 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 18 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ 19 

2. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 20 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 21 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 22 

5. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 23 

6. รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอ านวยการ 24 

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 25 

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 26 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 28 

1. นายแพทยส์รรตัน์  เลอมานุวรรตัน์ ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 29 

 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  30 

(แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกณัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 31 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 32 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHosNet 33 

3. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ หวัหนา้โครงการการศึกษาสถานการณก์ารสอน 34 

ในสถานการณจ์ าลองทางการแพทยใ์นประเทศไทย 35 

 36 

37 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562) 3 

วนัศุกรท์ี่ 18 มกราคม 2562  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งประชุม 210  ตกึอานนัทมหิดล ชั้น 2  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 5 

        6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 8 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์9 

มหาวิทยาลัย ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับ10 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ11 

ประชุม ดงัน้ี 12 

วาระที่ 1   เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 13 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 14 

  ประธาน ไดแ้นะน ากรรมการใหมด่งัน้ี 15 

กรรมการอ านวยการ 16 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ  สอนสุภาพ  รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ์17 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 18 

กรรมการบริหาร 19 

พันเอก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต  สถาวร  รองผู ้อ านวยการฝ่ายการศึกษา วิทยาลัย20 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 21 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์  น่ิมขุนทด  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ส านักวิชา22 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 23 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 24 

1.1 สรุปการประชุมหารือเรื่องการวางแผนการด าเนินการพัฒนาระบบการผลิตและพฒันา25 

ก าลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อการใชย้าอยา่งสมเหตผุล วนัศุกรท์ี่ 9 พฤศจกิายน 2561 26 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี27 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 28 

 รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล ไดน้ าเสนอสรุปการประชุมหารือเร่ืองการวาง29 

แผนการด าเนินการพฒันาระบบการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล  เมื่อ30 

วนัศุกรท่ี์ 9 พฤศจิกายน 2561 ดงัน้ี 31 

 1.  แนวทางการด าเนินการตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ซ่ึงกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง32 

ประเทศไทยเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีได้ลงนามในบันทึกขอ้ตกลงด้งกล่าวเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 33 

ประกอบดว้ยผูแ้ทน 5 กลุ่มวิชาชีพ คือ แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์เภสชักร และสตัวแพทย ์โดยก าหนด34 
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กรอบความร่วมมือดงักล่าวครอบคลุม 4 ประเด็น คือ  1) คู่มือการจดัการเรียนการสอนของแต่ละวิชาชีพ  1 

2) หลักสูตรการพัฒนาครูผูส้อนของแต่ละวิชาชีพ  3) ส่ือการสอนท่ีสามารถแบ่งปันใหส้ถาบันอ่ืนน าไป2 

ประยุกต์ใชไ้ด้ และ 4) การติดตามความกา้วหน้าการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของ3 

สถาบนัการศึกษา  4 

 2. RDU Country ซ่ึงก าลงัขบัเคล่ือน โดยมี ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา 5 

เป็นประธาน ไดก้ล่าวถึง “ร่าง” แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การใชย้าอย่างสมเหตุผลในยุทธศาสตร์การ6 

พฒันาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2564  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาจะอยู่ในกลยุทธ์ท่ี 2 การพฒันา7 

การศึกษาและการใหค้วามรูต่้อเน่ืองแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชย้าและประชาชน ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั8 

บุคลากรทางการแพทยม์ี 3 ประเด็น  ไดแ้ก่  1) ส่งเสริมใหด้ าเนินการตามเป้าหมายร่วมของ 5 วิชาชีพ  2)  9 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินการหลักสูตรเร่ืองการใชย้าอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร  3) การ10 

พฒันา RDU Curriculum Index เพ่ือประเมินสมัฤทธิผลของการจดัการเรียนการสอนเร่ืองการใชย้าอย่างสม11 

เหตุผล 12 

 มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 13 

1.2 สรุปการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561  ระหว่างวนัที่ 12-14 ธนัวาคม 14 

2561 15 

ขอถอนวาระเน่ืองจากไมม่ีผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม 16 

1.3 สรุปการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19  วันที่ 19-21 17 

ธนัวาคม 2561 18 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา อุทยัพิบลูย ์ 20 

 อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา อุทยัพิบลูย ์ไดร้ายงานสรุปผลการประชุมวิชาการแพทยศาสตร21 

ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19  เมื่อวนัท่ี 19-21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั22 

เชียงราย ดงัน้ี 23 

 1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม การประชุมครั้งน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 578 คน ประกอบดว้ยผูไ้ดร้บั24 

ยกเวน้ค่าลงทะเบียน 331 คน และช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 247 คน 25 

 2. สรุปการน าเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการท่ีส่งเขา้ร่วมการพิจารณาทั้ง  oral 26 

presentation และ poster presentation มีจ านวน 47 เร่ือง โดย วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 27 

ส่งผลงานมากท่ีสุด จ านวน 14 เร่ือง คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) ของกลุ่มสถาบัน28 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดพิ้จารณาคดัเลือกผลงานเพ่ือน าเสนอ จ านวน 41 เร่ือง มีผลงานท่ีไดร้บั29 

รางวลัทั้งหมด 5 รางวลั ไดแ้ก่ Best oral presentation 3 รางวลั จากวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 30 

(2 เร่ือง) และคณะแพทย ศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   Best poster presentation จ านวน 2 รางวลั 31 

จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  32 

 3. สรุปผลการประเมิน เป็นการประเมินแยกตาม session ดา้นความรูค้วามเขา้ใจและความ33 

พึงพอใจกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ workshop, symposium และ panel discussion ส่วนใหญ่จะไดร้ับการ34 

ประเมินความพึงพอใจค่อนขา้งดีถึงดีมาก โดยเฉพาะ Plenary session เร่ือง Transforming Medical 35 
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Education for Future Society ท่ีมี ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา นายกแพทยสภา 1 

และ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ร่วมเป็นวิทยากร  และการบรรยาย เร่ือง Medical 2 

Humanities in the 21st Century  โดย ดร. นายแพทยโ์กมาตร  จึงเสถียรทรพัย ์ไดร้บัการประเมินในระดบั 3 

5 ทุกหวัขอ้ 4 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

 มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 6 

1.4 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกบัองคก์ารอนามัย7 

โลก ครั้งที ่1/2562  วนัที่ 17 มกราคม 2562   8 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 10 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์  อร่ามรัตน์  ได้น าเสนอสรุปการประชุม11 

คณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกบัองคก์ารอนามยัโลก ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 17 12 

มกราคม 2562  ดงัน้ี  13 

องคก์ารอนามยัโลกจะจดัสรรทุนสนับสนุนใหป้ระเทศต่างๆ น าไปพฒันาแกไ้ขปัญหาสุขภาพ14 

ภายในประเทศ  ประเทศอ่ืนๆ จะด าเนินการในลกัษณะทีละโครงการ ส่วนของประเทศไทยด าเนินการใน15 

รปูแบบคณะกรรมการฯ เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ และจดัสรรงบประมาณท่ีไดร้บัจากองคก์าร16 

อนามัยโลกใหบู้รณาการไปกับล าดับความส าคัญของโครงการดังกล่าว   การขับเคล่ือนโครงการต่างๆ 17 

ด าเนินการไปไดค้่อนขา้งล าบาก ทั้งดว้ยจากกฎระเบียบเก่ียวกบัการเงินขององคก์ารอนามยั ของประเทศ18 

ไทย ตลอดจนขั้นตอนการขออนุมัติ การตรวจสอบค่อนขา้งยุ่งยาก งบประมาณสนับสนุนจากองค์การ19 

อนามัยโลกคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม20 

คณะกรรมการฯ ไดพ้ยายามด าเนินโครงการต่างๆ ไปไดพ้อสมควร และน่าจะเป็นตวัอย่างท่ีดีของการบรูณา21 

การ  ปัจจุบนัความร่วมมือของประเทศไทยภายใตก้รอบองคก์ารอนามยัโลกเป็นแผนยุทธศาสตร ์ปี ค.ศ.22 

2017-2021 23 

คณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ มีปลดักระทรวงสาธารณสุขและหวัหน้าองคก์ารอนามยั24 

โลกประจ าประเทศไทย เป็นประธาน  ส่วนคณะท างาน มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 25 

กรรมการประกอบดว้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น กสพท  ซ่ึงไดม้อบหมาย ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. 26 

นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ เป็นผูแ้ทนร่วมเป็นกรรมการ  บทบาทของ กสพท คือ ช่วยประสานงานกบั27 

คณะแพทยศาสตรต่์างๆ ทางวิชาการ 28 

รายงานความกา้วหนา้ของโครงการท่ีด าเนินการตามล าดบัความส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 29 

1. โรคท่ีไมติ่ดต่อเร้ือรงั (Non-communicable diseases) 30 

มีการจดัตั้ง NCD Forum และคณะกรรมการยุทธศาสตรร์ะดับชาติเพ่ือจดัการบริหารและ31 

ประสานงาน ผลกัดนัจนมีบทความของนายกรฐัมนตรีในวารสารนานาชาติ รวบรวมวิเคราะหข์อ้มลู NCDs 32 

จดัท าชุดความรูเ้ร่ือง NCDs ในสถานศึกษา และยงัมีโครงการจ านวนมากท่ียงัคงเป็นปัญหาและยงัไม่มี33 

การบรูณาการใหเ้ห็นชดัเจนเป็นรปูธรรม 34 

  35 



6 

 

2. ความปลอดภยัทางถนน (Road Safety) 1 

มีการขบัเคล่ือนผ่านกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข2 

น าไปสู่ขอ้ตกลงภูเก็ต PHUKET Commitment (WHO SEARO High Level Meeting) ประกอบดว้ย 3 

  Prioritization การจดัล าดบัความส าคญั 4 

High level commitment ศึกษาการจดัตั้งสถาบนัวิชาการ 5 

United effort 16 ภาคีร่วมขบัเคล่ือน 6 

Knowledge management บรูณาการขอ้มลู 7 

Enforcement ผลกัดนัพระราชบญัญติัจราจรเขา้สู่ สนช.   8 

Targets ใหต้รงปัญหา 9 

3. Antimicrobial resistance ของยาปฏิชีวนะ เร่ืองน้ีเก่ียวกบัโรงเรียนแพทย ์10 

ใช ้ One Health Approach (คน สตัว ์สภาพแวดลอ้ม) น าไปสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการ 11 

National AMR Policy จดัท าโปรแกรมท่ีเรียกว่า Thailand-SAC (Thailand Surveillance of Antimicrobial 12 

Consumption in Human and Animal)  จดัท ารายงาน 1st National baseline data report 2017 มีการ  13 

บรูณาการ AMR Management System ในโรงพยาบาลท่ีมีการยอมรบัและเร่ิมเก็บขอ้มลู 14 

ประเด็นท่ียงัคงเป็นปัญหา คือ ความซับซอ้น ความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบั 15 

AMR ท่ีตอ้งมกีารบรูณาการอีก 16 

4.  สุขภาพของคนต่างดา้ว  (Migrant Health) 17 

ไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากมีความซับซอ้น สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง18 

รวดเร็ว แมน้โยบายระดบัประเทศและระดับกระทรวงจะดีขึ้ น จ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร19 

ระดบัสงูของแต่ละหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 20 

5. Global Health Diplomacy  21 

เป็นความพยายามท่ีจะยกระดบัความรูค้วามเขา้ใจและความสามารถเร่ือง Global Health 22 

ของประเทศเรา ส่วนใหญ่จะเป็นการสรา้งองค์ความรู ้จัดการความรู ้เฝ้าระวงัติดตาม และการพัฒนา23 

บุคลากร มีหลายโครงการท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ 24 

6. International Trade and Health 25 

มีการรายงาน major achievement เก่ียวกบัการจดัการประชุม การพฒันาบุคลากร การ26 

แบ่งปันประสบการณ ์ภายใตค้วามพยายามท าความเขา้ใจและเช่ือมโยงการคา้กบัสุขภาพ 27 

ประเด็นท่ีน่าสนใจ ทา้ทายและน่าจะเป็นบทเรียนได้ คือ วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ 28 

(Management-Pooled Funds) ท่ีไดร้บัจากองคก์ารอนามยัโลก ใหข้บัเคล่ือนแต่ละโครงการไปดว้ยกนัในรูป29 

ของคณะกรรมการ และแมจ้ะมีปัญหาบา้งในระยะแรกแต่เร่ิมดีขึ้ น แมง้บประมาณท่ีไดร้บัจะไม่มากนัก และ30 

ไดร้บัความช่ืนชมจากองคก์ารอนามยัโลก ในฐานะท่ีเป็นประเทศเดียวท่ีบริหารงบประมาณดว้ยวิธี Pooled 31 

funds  คงตอ้งติดตามและรอการประเมินผลต่อไป 32 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 33 

  34 
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1.5 เรื่องจาก UHosNet 1 

1.5.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหาร2 

จดัการกองทุน ครั้งที ่8/2561 วนัที ่24 ตลุาคม 2561 และครั้งที่ 9/2561 วนัที่ 14 ธนัวาคม 2561 3 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 5 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ได้น าเสนอสรุปการประชุม6 

คณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน ครั้งท่ี  8/2561 วนัท่ี 24 7 

ตุลาคม 2561 และครั้งท่ี 9/2561 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 8 

1. สรุป(ร่าง) ขอ้เสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563-2564  9 

ภาพรวมเป้าหมาย 10 

เน่ืองจากจ านวนประชากรแต่ละกลุ่มมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ันกลุ่มท่ีจะได้รับ11 

จดัสรรงบกองทุนมากขึ้ น คือ กลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 34 จากปี 2562  รองลงไป คือ12 

กลุ่มผูป่้วยไตวายเร้ือรงั และงบบริการควบคุม ป้องกนัและรกัษาโรคเร้ือรงั อนัดบัสาม คือ งบส าหรบังาน13 

บริการผูติ้ดเช้ือ HIV และผูป่้วยเอดส ์14 

2. สรุป(ร่าง) ขอ้เสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563-2564 15 

ภาพรวมงบประมาณ 16 

ภาพรวมงบประมาณจะเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งไปกบักลุ่มประชากรตามขอ้ 1 โดยเพ่ิมขึ้ น17 

รอ้ยละ 9.6  จากประมาณ 1.81 แสนลา้นบาท  เป็น 1.99 แสนลา้นบาทเศษ  อยา่งไรก็ตาม งบดงักล่าวเป็น18 

ขอ้เสนอ อาจถูกปรบัลดได ้19 

3. (ร่าง) งบอตัราเหมาจา่ยรายหวั ปี 2563-2564 20 

ส าหรบังบอตัราเหมาจ่ายรายหวั ส่วนท่ีเพ่ิมขึ้ น คือ บริการแพทยแ์ผนไทย เพ่ิมขึ้ น21 

รอ้ยละ 212  เพ่ือสนับสนุนภูมิปัญญาไทย  รองลงมาคือ งบบริการผูป่้วยในทัว่ไป และงบบริการผูป่้วยนอก22 

ทัว่ไป  เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 11.3  และรอ้ยละ 9.4  ตามล าดบั  เน่ืองจากปัจจุบนัมีค่าใชจ้่ายสงูข้ึน 23 

4. สรุปประเด็นเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั 24 

1. บริการผูป่้วยนอกทัว่ไป เพ่ิมค่าใชจ้่ายส าหรบัการตรวจคดักรอง CA colon ดว้ย 25 

Fit test  จ านวน 1.32 ลา้นบาท   26 

2. บริการผูป่้วยใน เพ่ิมค่ารกัษาผูป่้วย CA colon ท่ีไดจ้ากการคดักรอง ประมาณ 27 

7.6 ลา้นบาท  เพ่ิมกรณีการรกัษาแบบใหม่ minimal invasive surgery  6 รายการ และ one-day surgery 28 

เพ่ิมงบส าหรบั Intermediate care 3 กลุ่มโรค คือ stroke, brain injury, spinal cord injury ค าว่า29 

Intermediate care หมายถึง การรกัษาท่ีหายจาก acute care แลว้ ก่อนจะกลบัสู่ชุมชน กระทรวง30 

สาธารณสุขเห็นความส าคญัเร่ืองน้ี ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู ไดจ้ าแนกเป็น 13 กลุ่มโรค โดยจะ31 

เร่ิมจาก 3 กลุ่มโรค ดงักล่าวก่อน  ซ่ึงมี specific intervention เพ่ือลด dependency ของคนไข ้32 

3. บริการกรณีเฉพาะ เพ่ิมเป้าหมายการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ก าเนิดจากผูบ้ริจาคท่ี33 

ไมใ่ช่ญาติ (Bone marrow transplantation)  ก่อนหนา้น้ี เป็นลกัษณะจ ากดัจ านวนคน 34 
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4. บริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค จะน าร่องการตรวจคดักรอง Down 1 

syndrome ในมารดาท่ีมีอายุน้อยกว่า 35 ปี  ซ่ึงเป็นโครงการน าร่องในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และสนับสนุนการ2 

จดัหาวคัซีนดว้ยระบบ multiyear tender แทนท่ีจะจดัซ้ือปีต่อปี ซ่ึงความเส่ียงจะมาตกท่ีภาครฐั แต่เพ่ือให้3 

บริษัทผลิตไดท้นั เน่ืองจากปีท่ีผ่านมามีปัญหาวคัซีนไมเ่พียงพอ 4 

5. บริการแพทยแ์ผนไทย แยกค่าใชจ้่ายส าหรบับริการแพทยแ์ผนไทยออกจาก 5 

OP ทัว่ไป 6 

6. บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลกั 7 

3 กลุ่ม คือ คนพิการ  ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งฟ้ืนฟ ู และผูส้งูอายุ (ยกเวน้ผูส้งูอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงปานกลางและมาก) 8 

7. บริการ HIV มีการน าร่องรกัษาผูป่้วยกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นสามีหรือภรรยา ท่ีมีผล9 

ตรวจเป็น negative  ในขณะท่ีสามีหรือภรรยามีผลตรวจเป็น positive ก าหนดเป้าหมายไว ้2,000 ราย 10 

ประมาณ 7.2 ลา้นบาท 11 

8. บริการไตวายเร้ือรงั จะน าร่องบริการการใชเ้คร่ือง automated peritoneal 12 

dialysis  เป็นการน าร่อง  13 

9. บริการควบคุมป้องกันเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซ่ึงเป็น secondary 14 

prevention 15 

10. บริการ LTC 16 

5. ขอ้เสนอหลกัเกณฑก์ารล าดบัความส าคญังบประมาณเงินกองทุนปี 2563 หาก17 

มีขอ้จ  ากดังบประมาณของประเทศ  18 

หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณ จะมีการจัดล าดับความส าคัญงบประมาณ 19 

จ าแนกเป็นรายการใหม่และรายการเดิมท่ีมีอยู่แลว้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงส่วน20 

ใหญ่อาจถูกตดังบเป็นประจ า   21 

6. ความเป็นไปไดข้องงบประมาณเพื่อรองรับยาบัญชี จ.2  ตามขอ้เสนอของ22 

คณะอนุกรรมการพฒันาบญัชียาหลกัแห่งชาติ 23 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลกัแห่งชาติ ไดเ้สนอพิจารณาบัญชียา จ.2 ซ่ึง24 

เป็นยาท่ีมีราคาสูง  จ านวน 6 รายการ  คณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์การด าเนินงานและบริหาร25 

จดัการกองทุน พิจารณาเหลือ 4 รายการ ท่ีมีราคาสมเหตุสมผลและสามารถจ่ายได ้มีทั้งยาในรายการใหม ่26 

เช่น ยารกัษาโรคอลัไซเมอร์ หรือ ยาในรายการเดิมท่ีเพ่ิมขอ้บ่งช้ี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ27 

ประชุม ซ่ึงจะน าเสนอคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติพิจารณาต่อไป  28 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 29 

1.5.2 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 2P Safety Hospital ประจ าปี 2562  วันที่ 8-9 30 

พฤศจกิายน 2561 31 

เอกสารประกอบ : - 32 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์ ฉายากุล    33 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล ได้รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า การ34 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety Hospital ประจ าปี 2562  ด าเนินการโดยสถาบันรบัรองคุณภาพ35 
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สถานพยาบาล (องคก์รมหาชน)  โดยไดเ้ชิญโรงพยาบาลท่ีไดล้งนามเป็นพนัธมิตรเก่ียวกบัการพฒันาเร่ือง 1 

2P Safety Hospital  มารบัรางวลัและในการประชุมมีการจดัปาฐกถาเก่ียวกบัการพฒันา 2P Safety 2 

Hospital  ซ่ึงไดร้บัความสนใจจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก และเน่ืองจากวาระน้ีเก่ียวเน่ืองกับวาระ 3 

1.6  จึงขอน าเสนอรายละเอียดในวาระ 1.6  ต่อไป 4 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 5 

1.5.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางบริการ6 

วิชาการ (Academic Hub) ครั้งที่ 2/2561  วนัที่ 4 ธนัวาคม 2561 7 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 9 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ได้น าเสนอสรุปการประชุม10 

คณะอนุกรรมการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางบริการวิชาการ (Academic Hub) ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อ11 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561  แบ่งเป็น 4 ประเด็น  ดงัน้ี 12 

1. ความกา้วหนา้การพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตรสุ์ขภาพระดบันานาชาติ 13 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รวบรวมขอ้มูลหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ14 

นานาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะแพทยศาสตร ์จ าแนกเป็น หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 34 หลกัสูตร หลกัสูตร15 

ปริญญาโท 27 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาตรี 41 หลักสูตร และไดข้อความร่วมมือกระทรวงการ16 

ต่างประเทศในการประชาสมัพนัธใ์หป้ระเทศต่างๆ ทราบ  ถา้เป็นหลกัสูตรระดบัหลงัปริญญา สภาวิชาชีพ17 

จะจดัท าใบประกอบวิชาชีพชัว่คราวให ้18 

2. ความกา้วหน้าในการพัฒนาระบบการศึกษาต่อแพทยเ์ฉพาะทางโดยให้19 

ภาคเอกชนเป็นตน้สงักดั 20 

ขอใหแ้พทยสภาจดัท าหลกัเกณฑก์ารประกาศใหโ้รงพยาบาลเอกชนมีสถานะเป็น21 

หน่วยงานตน้สงักดั 22 

3. ความกา้วหนา้ในการใหทุ้นการศึกษาในกลุ่มประเทศ CLMV 23 

การจดัสรรทุนการศึกษาใหแ้ก่นักศึกษาในกลุ่มประเทศ CLMV ท่ีเก่ียวขอ้งกบั24 

คณะแพทยศาสตรป์ระกอบดว้ย หลกัสูตรปริญญาเอก 12 หลกัสูตร  ปริญญาโท 10 หลกัสูตร  ปริญญาตรี 25 

11 หลักสูตร และประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร  ได้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศและสถาน26 

เอกอคัรราชทูตของราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร ์และ27 

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม เพ่ือประชาสมัพนัธต่์อไป 28 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า จะทราบได้29 

อย่างไรว่าหลักสูตรใดไดร้ับการจัดสรรทุน และแต่ละสถาบนัจะทราบเมื่อใดและอย่างไร  การจดัสรรทุน30 

ดงักล่าว คณะแพทยศาสตรทุ์กแห่งควรทราบว่าสถาบนัของตนไดร้บัการจดัสรรทุนหรือไม่ หรือจะสอบถาม31 

ขอ้มลูเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร    32 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  ไดช้ี้แจงในท่ีประชุมว่าจาก33 

การประชุมขา้งตน้มีขอ้มูลเพียงเท่าน้ี โดยท่ีในขอ้ 1. เป็นการแสดงจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดรับผูเ้รียนจาก34 
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ต่างประเทศ ในขณะท่ีขอ้ 3. เป็นการใหทุ้นแก่ผูเ้รียนจากประเทศ CLMV ซ่ึงเป็นขอ้มลูจากท่ีแต่ละสถาบนั1 

มอบให ้2 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์  ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าในแต่ละ3 

สถาบนัท่ีมีหลกัสตูรนานาชาติ ก็จะมีหนังสือส่งมาว่ามีทุนมอบใหแ้ก่นิสิตจากประเทศกลุ่ม CLMV โดยคณะ4 

แจง้ไปท่ีมหาวิทยาลยั และถา้มีทุนเหลือจากการจดัสรรในสายวิทยาศาสตร ์โดยปกติถา้ขอไปก็มกัจะได ้5 

อน่ึง ขอ้มลูน้ีน่าจะเป็นขอ้มลูท่ีกระทรวงการต่างประเทศรวบรวมไว ้6 

4. ความกา้วหนา้ในการเป็นศูนยก์ลางการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์7 

ระดบันานาชาต ิ(Medical MICE) 8 

กระทรวงสาธารณสุขไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัส านักงานส่งเสริม9 

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน.  ขอประชาสัมพันธ์ว่า หากหน่วยงานใดมี10 

ความประสงคจ์ะจดัประชุมนานาชาติ สามารถติดต่อไปท่ี สสปน.ได ้11 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 12 

1.5.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วย13 

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 2/2561 ในวนัที่ 6 ธนัวาคม 2561  และครั้งที่ 1/2562  วนัที่ 8 14 

มกราคม 2562  ของ สปสช 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 17 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ได้น าเสนอสรุปการประชุม18 

คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งท่ี 19 

12/2561 และครั้งท่ี 1/2562  ดงัน้ี 20 

1. ความกา้วหน้า การก าหนดใหร้า้นขายยาแผนปัจจุบนั (ขย.1) เป็นสถานบริการ21 

ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 22 

สืบเน่ืองจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในยุทธศาสตร์ท่ี 2   Service 23 

Excellence ท่ีเน้นเร่ืองส าคญั 2 เร่ือง คือ โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ Primary Care Cluster 24 

และโครงการป้องกนัและควบคุมการด้ือยาตา้นจุลชีพและการใชย้าอย่างสมเหตุผล (RDU) น้ัน  จากการท า25 

ประชาพิจารณ์ในปี 2560  ไดม้ีขอ้เสนอใหเ้พ่ิมรา้นยาคุณภาพเป็นหน่วยบริการร่วมใหบ้ริการในระบบ26 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จากขอ้มลูพบว่า รอ้ยละ 17.6 ของผูป่้วย (3.5 ลา้นคน) จะซ้ือยาจากรา้นขาย27 

ยามารับประทานเอง ขณะเดียวกัน จากจ านวนร้านขายยาแผนปัจจุบัน 15,359 แห่ง โดยนิยามของ28 

สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ สปสช. รา้นขายยาไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเป็นสถานพยาบาล ในท่ีสุดท่ี29 

ประชุมคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ไดม้ีมติให ้30 

รา้นยาแผนปัจจุบนั (ขย.1) เป็นสถานพยาบาลสาธารณสุขท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนดเพ่ิมเติม ตามมาตรา 31 

3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติฯ โดยจะน าร่องรา้นขายยาในเขต 13 กรุงเทพมหานคร32 

และใหร้ายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุก 3 หรือ 6 เดือน 33 

นอกจากน้ี ยงัเห็นควรใหเ้พิ่มกิจกรรมบริการเพิ่มเติมในรา้นขายยาคุณภาพ  เช่น  refill ยา  หรือคลินิก 34 
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อดบุหร่ี เป็นตน้  ทั้งน้ี ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานเพ่ือรองรบัมติดงักล่าวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะ1 

จดัท าโครงการน าร่องในเดือนกุมภาพนัธ ์2562  และด าเนินงานไดภ้ายในเดือนมีนาคม 2562 2 

2. การด า เ นินการประ เมินผลโครงการน าร่ อง ให้ร ้านขายยาในเขต 13  3 

กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยบริการร่วมใหบ้ริการในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในรูปแบบการวิจยั4 

เพ่ือศึกษาผลลพัธ ์ความคุม้ค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ 5 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 6 

1.6 สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากร7 

สาธารณสุข ครั้งที ่1/2562  วนัที่ 4 มกราคม 2562 8 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 10 

 ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดส้รุปสาระส าคญัของการประชุมคณะกรรมการ11 

ขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 12 

2562  ท่ีมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปิ์ยะสกล  สกลสัตยาทร เป็นประธานโดยมีหวัขอ้13 

ส าคญั 2 เร่ือง ดงัน้ี 14 

1. แผนยุทธศาสตรเ์พ่ือขบัเคล่ือนเร่ือง Patient and Personnel Safety Hospital (2P Safety 15 

Hospital)  ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร ์ ไดแ้ก่ 16 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้17 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ช่วยขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ี 1  ซ่ึงเก่ียวกับการศึกษาและ 18 

continuing training  ส าหรบัผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาแลว้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประเด็น19 

ส าคัญ คือ ในปี 2562 จะพยายามด าเนินการใหทุ้กหลักสูตรในโรงเรียนแพทย์ทั้งประเทศน าเร่ือง 2P 20 

Safety Hospital ตาม WHO curriculum   ไปประยุกตห์รือบรูณาการใชใ้นหลกัสตูรของแต่ละแห่ง  21 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 และ 4  มี ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา คณบดี22 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นประธาน เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนเชิงงานบริการและความ23 

เช่ือมโยงกบัภาคประชาสงัคม การด าเนินการท่ีส าคญัคือ ความพยายามพฒันา national reporting and 24 

learning system  ปัจจุบนัมีโรงพยาบาลเขา้ร่วม 371 แห่ง มีการจดัท ารายงานซ่ึงในปีต่อไป จะน ารายงาน25 

ไปเป็นบทเรียนเพ่ือใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรและนิสิตนักศึกษาต่อไป 26 

3. ยุทธศาสตรท่ี์ 3 และ 5  มีปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน  เร่ืองส าคญัคือ 27 

การพัฒนาใหเ้กิดระบบอภิบาลและระบบบริการเพ่ือสนับสนุนใหเ้กิดความปลอดภัยและการควบคุม28 

ตรวจสอบระบบบริการใหม้ีความปลอดภยั  29 

ท่ีประชุมรบัรองแผนยุทธศาสตร ์5 ดา้นดงักล่าว  30 

2. การประกาศนโยบายเร่ือง 2P Safety Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข 31 

เพ่ือใหเ้ร่ือง 2P Safety  ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั  ด าเนินการไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ท่ีประชุมมีมติ32 

ใหจ้ัดท าเป็นประกาศ หรือนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้ภายในปี 2562 ทุกโรงพยาบาล33 

สงักดักระทรวงสาธารณสุขจะตอ้งรบันโยบายเร่ือง 2P Safety ไปปฏิบติั เพ่ือเป็น 2P Safety Hospital 34 

เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลดว้ย คาดว่าภายใน 1-2 เดือนขา้งหน้า จะมี35 
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ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ในขณะเดียวกนัไดป้ระสานงานกบั รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ 1 

ลีลาอุดมลิปิ ประธาน UHosNet แลว้ เพ่ือใหโ้รงพยาบาลในสงักดั UHosNet จะร่วมประกาศดว้ย 2 

 มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 3 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 4 

ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุม Millennium ชั้น 19 อาคาร5 

เฉลิมพระเกียรต ิ19 มหาวิทยาลยัสยาม และรบัทราบผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่ม6 

สถาบนัฯ ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 7 ธนัวาคม 2561 ณ หอ้งประชุมเชียงแสน 2 อาคาร7 

ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 8 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 10 

มตทิี่ประชุม :   รบัรองโดยไมม่ีการแกไ้ข 11 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 12 

3.1  เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ขอรับทุน13 

สนับสนุนโครงการวิจยั จ  านวน 2 โครงการ (เอกสารขอรบัทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ส  านักงานกลุ่ม14 

สถาบันฯ ด าเนินการจัดส่งใหค้ณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบันฯ [ส าเนาถึงกรรมการบริหาร 15 

กสพท] เพ่ือพิจารณาทางอีเมล เม่ือวนัที่ 17 ธนัวาคม 2561) 16 

1.  โครงการ การศึกษาสถานการณก์ารสอนในสถานการณจ์  าลองทางการแพทย์ใน17 

ประเทศไทย: งานวิจยัสหสถาบนั The study of simulation based medical education situation in 18 

Thailand 19 

หัวหน้าโครงการวิจัย ศาสตราจารย์สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์  ในนามชมรมการสอนใน20 

สถานการณจ์ าลองทางการแพทยแ์ห่งประเทศไทย  21 

ประเด็นวิจยัท่ี 6: Simulation-based medical education, การเสนอในรูปแบบรายงาน22 

สรุปความคิด (Concept Paper) 23 

เอกสารประกอบ :  3 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวรรณี  สุรเศรณีวงศ ์25 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์  น าเสนอต่อท่ีประชุมฯ โครงการวิจยัน้ี26 

เป็นการท า situation analysis ของสถานการณก์ารใช ้simulation ในการจดัการศึกษาแพทยท์ั้งในระดับ 27 

undergraduate และ postgraduate ในประเทศไทยในเชิงนโยบาย งบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุน 28 

หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในโรงเรียนแพทยแ์ละศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้น29 

คลินิก ของ สบพช.  เพ่ือใหข้อ้มลูเชิงนโยบายต่อผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป โดยเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ซ่ึง30 

ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลูจากสถาบนัต่างๆ 31 

  32 
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ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายเสนอความเห็นอยา่งกวา้งขวาง สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 1 

1. ค าถามในแบบสอบถาม 2 

1.1 มีการเก็บขอ้มูลเบ้ืองต้นหรือไม่ เพราะหัวข ้อต่างๆ อาจไม่ครอบคลุมหรือ3 

สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียนแพทยแ์ต่ละแห่ง ซ่ึงมีความแตกต่างกัน เช่น โรงเรียนแพทยข์นาดใหญ่ 4 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ในสังกัดส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 5 

(สบพช.)  โดยไดร้บัค าช้ีแจงวา่มีการพฒันาแบบสอบถามจากการศึกษาในสหรฐัอเมริกาซ่ึงครอบคลุมทั้งใน6 

ระดับ undergraduate และ postgraduate รวมทั้งครอบคลุม medical school และ teaching hospital 7 

นอกจากน้ีทาง สบพช. ก็มีความสนใจและเห็นความส าคญัของการใช ้simulation ในการจัดการศึกษา8 

แพทยศาสตร ์มีการขอความร่วมมือจากชมรมในการจดัอบรม training for the trainer และจะมีความ9 

ร่วมมือท่ีมากยิ่งข้ึนในระยะถดัไป   10 

1.2 ควรมีขอ้ค าถามเพ่ิมเติมปลายเปิดในเชิงสอบถามความเห็นจากผูบ้ริหารแต่ละ11 

สถาบนั เช่น จ าเป็นตอ้งมี simulation-based learning หรือไม ่สนับสนุนการเรียนการสอนอยา่งไร  12 

1.3 ควรสอบถามเร่ือง น าสถานการณ์จ าลองมาประยุกต์ใชอ้ย่างไรในโรงเรียน13 

แพทยแ์ต่ละแห่ง  ใชเ้วลาในการใชส้ถานการณจ์ าลองสอนแต่ละเร่ืองในการเรียนการสอนเท่าไหร่   ตอ้งใช้14 

เวลาเตรียมเท่าไหร่  ความถ่ีในการใชเ้ป็นอย่างไรเพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการจดัเวลาเรียนในหลกัสูตร และ15 

เพ่ือเป็นขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของการใชส้ถานการณจ์ าลองของโรงเรียนแพทยแ์ต่ละแห่ง และแต่16 

ละแห่งประสบความส าเร็จอยา่งไร 17 

1.4 ควรสอบถามเร่ืองมีการก าหนด หรือ มีความคาดหวงัคุณภาพของผู ้เรียนใน18 

ระดับใดหลงัจากการเรียนดว้ยสถานการณ์จ าลอง เพ่ือเป็นขอ้มูลในเชิง best practice ส าหรบัโรงเรียน19 

แพทยต่์างๆ จะปรบักระบวนการเหล่าน้ีไปใช ้เพ่ิมเติมจากการใช ้simulation ไปเพ่ือวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น 20 

evaluation หรือ practice  21 

1.5 มีการบูรณาการ (integration) การสอนด้วยสถานการณ์จ าลองในหลักสูตร22 

อยา่งไร มีการใช ้simulation-based learning ในระบบสารสนเทศของแต่ละแห่งหรือไม่ 23 

1.6 นอกจากค าถามวา่มีการใชห้รือไม่ใช ้simulation ในสถานการณต่์างๆ แลว้ ควร24 

เพ่ิมค าถามวา่ใชอ้ยา่งไรดว้ย โดยเฉพาะในระดบั undergraduate ท่ีของเดิมระบุแค่มีใชใ้นชั้นปีใด 25 

2. ขอ้สงัเกต 26 

2.1  คณะท างานฝ่ายวิชาการของ กสพท มีความเห็นควรสนับสนุนการท าวิจยัเร่ืองน้ี27 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใช ้simulation ในการจดัการเรียนการสอนในประเทศไทย แต่คณะท างานวิชาการยงัมิได้28 

รบัเร่ืองดงักล่าวไว ้29 

2.2  จากงานวิจัยน้ี จะมีขอ้แนะน าไดห้รือไม่ว่า หัวขอ้ใดจ าเป็นตอ้งใชส้ถานการณ์30 

จ าลองจริงๆ เร่ืองใดจะน าการสอนแบบอ่ืนมาประยุกต์โดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีมีราคาสูง รวมถึงในอนาคต31 

จะเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะมีศูนยร์วม simulation-based education เพ่ือใชท้รัพยากรร่วมกนั ซ่ึงหวัหน้า32 

คณะผูว้ิจยัไดใ้หค้วามเห็นว่า simulation มีความส าคญัอย่างยิ่งในแง่ของความปลอดภัยของผูป่้วย ซ่ึงการ33 

สอนโดยใช ้simulation มิไดจ้ าเพาะแค่การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ราคาแพงเท่าน้ัน อาจเป็นการฝึกเย็บ34 

แผลกบัหุ่น การใชผู้ป่้วยจ าลอง การใช ้cadaver เป็นตน้ นอกจากน้ีการกระตุน้การใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่35 

จ าเป็นตอ้งใส่เขา้ไปในหลกัสตูรเพ่ือใหเ้ห็นความส าคญัและเกิดการใชง้านอยา่งคุม้ค่า 36 



14 

 

2.3  ปัจจุบนัการใช ้simulation เป็นแบบ volunteer ดงัน้ันเมื่อหุ่นหรืออุปกรณต่์างๆ 1 

มีการใชง้านไมบ่่อยครั้งก็ยอ่มเกิดความเสียหายและไมคุ่ม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรตอ้งบรูณาการในหลกัสูตร 2 

นอกจากน้ี ยังมีการบูรณาการในการจัด interprofession education (IPE)  นอกเหนือจาก inter-3 

disciplinary 4 

2.4  เป็นโครงการท่ีจะเป็นความร่วมมือจากทุกสถาบนัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์น่า5 

สนับสนุน นอกจากน้ี การพฒันาแบบสอบถามในโครงการน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทยศาสตร6 

ศึกษา  นอกจากหัวขอ้ simulation ถา้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลส าคัญท่ีเพ่ิมขึ้ นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ7 

ส่วนรวมมากยิ่งขึ้ น 8 

2.5  น่าจะมีการรวบรวมการประยุกตใ์ช ้simulation ในการจดัการเรียนการสอนว่า9 

แต่สถาบนัท าอยา่งไร เพ่ือใหแ้ต่ละสถาบนัสามารถน าไปประยุกตใ์นการพฒันาหลกัสตูรของตนเองได ้10 

2.6  ขอ้เสนอโครงการวิจยัควรไดร้บัการพิจารณาโดย reviewer ก่อน ซ่ึงในโครงการ11 

น้ีไดส้่งใหค้ณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหารและคณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา12 

ตั้งแต่ธนัวาคม 2561  ดงัน้ันควรมีหว้งเวลาใหผู้ว้ิจยัรบัขอ้มลูและขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา13 

ปรับแก้ไขเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพ่ือให้ข ้อสังเกตต่างๆ ท่ีท่ีประชุมน้ีให้ไว ้ได้น าไปใช้ในการพัฒนา14 

แบบสอบถาม 15 

2.7 ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหาร กสพท ควรให้16 

ความเห็นอนุมติัในหลักการและงบประมาณ ส่วนขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมน่าจะให้17 

กรรมการแต่ละคนเขียนแลว้รวบรวมใหผู้ว้ิจยัต่อไป โดยมีคณะท างานวิชาการ กสพท เสนอแนะเพ่ิมเติมและ18 

ใหด้ าเนินโครงการไปไดท้นัที ไมจ่ าเป็นตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีก 19 

2.8 โครงการดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการโดยได้รับ20 

งบประมาณสนับสนุนจาก กสพท  เน่ืองจากครอบคลุมเง่ือนไขหลัก คือ 1. เป็นโครงการวิจัยท่ีเป็น 21 

สหสถาบนั   2. กสพท เห็นประโยชน์ร่วมกนัจากการศึกษาดงักล่าว  อน่ึง สมาชิก กสพท ไดล้งนามบนัทึก22 

ขอ้ตกลงความร่วมมือในการร่วมพิจารณาด้านจริยธรรมวิจัยในคนและติดตามดูแลโครงการวิจัยดา้น23 

แพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั เมื่อวนัท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ดงัน้ันกระบวนการพิจาณา24 

จริยธรรมวิจยัของโครงการน้ีน่าจะรวดเร็วขึ้ น 25 

มตทิี่ประชุม :  อนุมติัโครงการในหลกัการและงบประมาณตามท่ีเสนอและมอบหมายให้26 

คณะกรรมการอ านวยการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ติดตามและร่วมพิจารณาปรบัแกไ้ขแบบสอบถามตาม27 

ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 28 

  29 
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2. ปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินการวิจยัและการเผยแพร่ผลงานวิจยัของ1 

นักศึกษาแพทย ์โดยมีอาจารยแ์พทยเ์ป็นผูก้  ากับดูแล (Factors affecting success of research 2 

conduction and research outcome contribution of medical students under supervision of 3 

medical lectures) 4 

หวัหนา้โครงการวิจยั  รองศาสตราจารย ์นายแพทยธ์นา  ขอเจริญพร คณะแพทยศาสตร ์5 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประเด็นวิจยัท่ี 4: Faculty development, การเสนอในรปูแบบโครงร่างการวิจยั 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยธ์นา  ขอเจริญพร  8 

ไมส่ะดวกมาน าเสนอ  ยินดีตอบขอ้ซกัถามทาง 9 

โทรศพัท ์ 081-836-5576 10 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์  ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่าเน่ืองจากการ11 

ท างานวิจยัของนักศึกษาแพทยม์กัไม่ประสบความส าเร็จนอกจากในโรงเรียนแพทยข์นาดใหญ่ เพ่ือคน้หา12 

ปัจจยัท่ีท าใหง้านวิจยัของนักศึกษาแพทยไ์ม่ส าเร็จหรือด าเนินต่อไม่ได ้โดยตั้งงบประมาณประมาณ 2 ลา้น13 

บาท ซ่ึงค่อนขา้งสูง  วิธีการวิจยัเป็นการใชก้ารส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มลูจากอาจารยท่ี์ท างาน14 

วิจัยกับนักศึกษาแพทย ์ คน้หาสาเหตุหรือปัจจัยอะไรท่ีมีผลใหนั้กศึกษาแพทยท์ างานวิจัยไม่ส าเร็จ จะมี15 

วิธีการช่วยอยา่งไรในหลกัสตูร  มีการส่งไปมาระหวา่งคณะกรรมการอ านวยการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาและ16 

คณะผู ้วิจัยหลายครั้งแต่ยังไม่ไดข้อ้ยุติ  จึงส่งมาใหค้ณะกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือขอปรึกษาและขอ17 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการวิจยัดงักล่าวจากท่ีประชุม  18 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์  ในฐานะผู ้แทนคณะท างานวิชาการ19 

แพทยศาสตรศึกษา กสพท  ใหค้วามเห็นว่า งานวิจยัอีก 2 ประเด็น ท่ี กสพท สมควรสนับสนุนนอกจาก20 

เร่ือง simulation คือ เร่ือง community-based education และ faculty development  แต่เร่ืองน้ีอาจไม่ตรง21 

กบัดา้น faculty development  ซ่ึงเก่ียวการพฒันาสมรรถนะของอาจารยโ์ดยตรง 22 

  มติที่ประชุม :  ไม่อนุมัติเน่ืองจากประโยชน์ท่ีจะได้จากการศึกษาอาจไม่คุม้ค่ากับ23 

งบประมาณ และไมเ่กิด impact ต่อการจดัการศึกษาแต่อยา่งใด แมจ้ะเป็นการวิจยัในลกัษณะสหสถาบนั 24 

 3.2 การพิจารณาขอ้เสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง Heath Education England, 25 

Global Engagement Offer 26 

 (สนง. กสพท ส่งเอกสารให้คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบันฯ [ส าเนาถึง27 

กรรมการบริหาร กสพท]  เพ่ือพิจารณาทางอีเมล เม่ือวนัที่ 4 มกราคม 2562) 28 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 30 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ว่า สืบเน่ืองจาก รองศาสตราจารย ์31 

นายแพทยโ์ศภณ  นภาธร ผูช้่วยรฐัมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ไดส้่งเร่ือง Heath Education England, 32 

Global Engagement Offer  เพ่ือใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยพิจาณาว่าสนใจหรือไม่ มี33 

ความประสงค์จะเขา้ร่วมหรือไม่ และมีความตอ้งการอย่างไร ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  34 

ศรีศุกรี  ไดส้รุปสาระส าคญัและขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา ดงัน้ี  35 
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เร่ืองน้ีคลา้ยกบัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ (MOU) โดย 1 

Heath Education England (HEE)  จะเสนอขอบเขตความช่วยเหลือระหว่างกนั 3 ดา้น คือ 1) ดา้นการ2 

แลกเปล่ียนบุคลากร   2) ดา้นการศึกษา และ  3) ดา้นการฝึกอบรม ขณะน้ียงัไม่มีขอ้ตกลง (Commitment)  3 

หรือรูปแบบโครงสรา้งท่ีชดัเจน เพียงเสนอเป็นโครงร่างท่ีทางน้ันสามารถท าไดเ้ท่าน้ัน หากกลุ่มสถาบนัฯ4 

สนใจ จะไดด้ าเนินการเจรจาในขั้นตอนต่อไป  ในชั้นแรกกระทรวงศึกษาธิการไดนั้ดประชุมในวนัและเวลา5 

เดียวกนัน้ี แต่ไดข้อใหเ้ล่ือนประชุมไปก่อนเพราะจ าเป็นตอ้งมาขอความคิดเห็นในท่ีประชุมแห่งน้ีก่อน  โดย6 

ในเอกสารประกอบการประชุมเป็น proposal วา่ทางสหราชอาณาจกัรท าอะไรไดบ้า้ง แต่มิไดส้ญัญาว่าจะท า7 

ทั้งหมด 8 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม9 

สถาบนัฯ คือ หน้า 3 Medical Staff (2-3 year placements) ท่ีมีการก าหนดคุณสมบติัเบ้ืองตน้ไว ้และ 10 

หน้า 4 ขอ้ 2  Technical collaboration and advice ประเด็นส าคญั คือ การท าใหข้อ้ตกลงมีผลในทาง11 

ปฏิบติั (Active)  มิใช่เพียงแค่ลงนามไวเ้ท่าน้ัน 12 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบใหค้วามร่วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการไปเจรจาเพ่ือท า MOU โดย13 

มอบหมายให ้ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วชัรสินธุ  เป็นผูแ้ทนกลุ่มสถาบันฯ และเป็นประธาน14 

คณะท างาน รวมทั้งจดัหากลุ่มคณะท างานเพ่ือร่วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการต่อไป 15 

3.3 โครงการประชุมปฏิบตักิารเพ่ือพฒันา RDU curriculum 16 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 18 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล ไดเ้สนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาว่า สืบเน่ือง19 

จากวาระ 1.1 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจ้ดัสรรงบประมาณสนับสนุนใหแ้ต่ละวิชาชีพ20 

จดัท าโครงการเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการใชย้าอย่างสมเหตุผล ดงัน้ัน ในส่วนของวิชาชีพแพทยจึ์งได้21 

จัดท าโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) โดยมี22 

วตัถุประสงค ์เพ่ือจดัท ารูปแบบการพฒันาการเรียนการสอนและการติดตามประเมินการบรูณาการการใช้23 

ยาอยา่งสมเหตุผลในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต และติดตามผลสมัฤทธ์ิดา้นการใชย้าอย่างสมเหตุผลของ24 

บณัฑิตจบใหม ่เร่ืองท่ีน าเสนอในโครงการน้ีจะสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงความร่วมมือท่ีไดก้ล่าวถึงไปก่อนหน้าน้ี 25 

ไดแ้ก่ 1) จดัท าคู่มือการจดัการเรียนการสอน หรือพฒันา module ซ่ึงปัจจุบนัมีการพฒันา module ไปบา้ง26 

แลว้แมจ้ะยงัไมส่มบรูณ ์จ านวน 10 modules ซ่ึงตอ้งไดร้บัการพฒันาต่อไป  2) การพฒันาครูผูส้อนและการ27 

สรา้งส่ือการสอนทั้งท่ีเป็น hard copy และส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 3) ติดตามความกา้วหน้าการบรูณาการในการ28 

จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร  4) การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตดา้นการใชย้าอย่างสมเหตุผลซ่ึง29 

แบบสอบถามบณัฑิตไดเ้คยน าเสนอแลว้ หากท่านใดสนใจ จะส่งใหอี้กครั้ง เพ่ือติดตามว่าบณัฑิตแพทยย์งัมี30 

ขอ้บกพร่องเร่ืองใดในการใชย้าอยา่งสมเหตุผล  31 

การรบังบประมาณดงักล่าวจะตอ้งมีก าหนดเวลาในการส่งมอบผลงานในลกัษณะคลา้ย TOR   32 

โดยแบ่งเป็น 3 งวด  งวดท่ี 1 ก าหนดส่งภายในเดือนพฤษภาคม 2562 งบประมาณ 200,000 บาท จะ33 

จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาครูผูส้อนและจดัท าส่ือการสอนท่ีสามารถแบ่งปันระหว่างสถานศึกษา 34 

ก่อนหนา้น้ี ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  เคยรวบรวมเป็นต ารา RDU ท่ีอาจจะน ามาพฒันา35 

ต่อ หรือจดัท าเป็น MOOC แทนเพ่ือใหใ้ชง้านไดง้่ายขึ้ น  งวดท่ี 2 จะตอ้งส่งผลงานภายในเดือนสิงหาคม 36 
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2562  งบประมาณ 300,000 จะพฒันา module ท่ีมีอยู่แลว้ และวางแผนการประเมินสมรรถนะของบณัฑิต1 

เก่ียวกบั RDU  งวดท่ี 3 จะตอ้งส่งผลงานภายในเดือนกนัยายน 2562 งบประมาณ 400,000 บาท จะจดัท า2 

คู่มือเพ่ือประเมิน competency ของบณัฑิตแพทยเ์ก่ียวกบัการใชย้าอย่างสมเหตุผล ทั้งในส่วนของการ3 

ประเมินตนเองและประเมินสถาบนัท่ีบณัฑิตแพทยป์ฏิบติังานเป็นแพทยใ์ชทุ้น 4 

ส่วนเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกอบการประชุม เป็นรายช่ือ module การเรียนรูก้ารใชย้า5 

อย่างสมเหตุผล 10 modules และบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง การพฒันาการผลิตและก าลงัคนดา้น6 

สุขภาพเพ่ือการใชย้าอยา่งสมเหตุผลท่ีมีการลงนามร่วมกนัเมื่อวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 7 

 งบประมาณดงักล่าวจะสนับสนุนผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และโครงการ8 

ขา้งตน้  รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล และศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 9 

รบัเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ โดยในครั้งน้ีเป็นการแจง้เพ่ือพิจารณา หากไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุม10 

น้ีก็จะไดด้ าเนินการต่อตามกรอบเวลาต่อไป 11 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบและเห็นชอบ 12 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 13 

4.1 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 14 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 15 

ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 16 

2562 17 

เอกสารประกอบ :   5  ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์และ  19 

  รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์20 

 1. การเพ่ิมจ  านวนรบันิสิตนกัศึกษาแพทย ์ปีการศึกษา 2562 21 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรัพย ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ปีการศึกษา 22 

2562 แพทสภาอนุมติัใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยรบัผูเ้ขา้ศึกษาเกินศกัยภาพท่ีไดร้บัการ23 

รบัรองจากแพทยสภาไมเ่กินรอ้ยละ 10  ทั้งน้ีไมเ่กิน 10 คนในแต่ละสถาบนั  โดยแพทยสภาจะอนุมติัปีต่อปี 24 

กรณีมีนักเรียนสละสิทธ์ิในระบบ TCAS  สามารถรบัไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 10 และไม่เกินจ านวน 10 คน โดยทุก25 

คณะตอ้งรายงานผลการรบัทุกโครงการพรอ้มรายช่ือใหแ้พทยสภารบัทราบตามแบบฟอรม์ของปีการศึกษา 26 

2561 ท่ีน าเสนอท่ีประชุมเป็นตัวอย่าง ทั้งน้ีขอส่งต่อขอ้มลูดังกล่าวไปยงัคณะอนุกรรมการคดัเลือกฯ ต่อไป 27 

แต่ละสถาบนัท่ีรบันักเรียนเขา้มาใหส้่งขอ้มูลมายงัคณะอนุกรรมการคดัเลือกฯ เป็นรอบๆ ไปโดยมีเพดาน28 

จ านวนตามศกัยภาพของแต่ละสถาบนัก ากบัอยู่ พรอ้มทั้งไดน้ าเสนอแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูจ านวนการรบั29 

นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5 รอบ ใหท่ี้ประชุมทราบ 30 

  อน่ึง ประเด็นท่ีมีคณะกรรมการฯ สอบถามเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 31 

1. การสอบในระบบ TCAS รอบท่ี 1 ไม่มีการเรียกผูส้อบไดส้ ารอง ซ่ึงต่างจากรอบท่ี 2 32 

ซ่ึงเป็นรอบพิเศษท่ีเป็นการขยายโอกาส หรือเป็นโครงการตามพ้ืนท่ี หรือโครงการส่งเสริมแพทยไ์ปสู่ชนบท33 

ซ่ึงไมส่ามารถไปรวมกบัรอบอ่ืนๆ ได ้เพราะมีคุณสมบติัพิเศษ จึงขอเรียกล าดบัส ารองและทาง ทปอ. ไดเ้วน้34 

ระยะเวลาไวใ้ห ้ แต่รอบท่ี 1 ตอ้งเป็นเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 35 
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2. จ านวนรับท่ีประกาศในการรับระบบ TCAS ไม่สามารถลดได ้แต่รับเพ่ิมไดโ้ดยไม่1 

เกินรอ้ยละ 10  และไมเ่กิน 10 คน ตามท่ีแพทยสภาอนุมติั 2 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดร้ายงานขอ้มลูเพ่ิมเติม ดงัน้ี 3 

2. จ านวนผูมี้สิทธ์ิสอบวิชาเฉพาะวนัที่ 9 มีนาคม 2562 (เอกสาร 4.1a) 4 

  จ านวนผูส้มคัรสอบจ าแนกตามสนามสอบทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ทั้งหมด 5 

44,167 คน  ช าระเงิน 43,086 คน  และหลงัตรวจสอบคุณสมบติัแลว้ มีสิทธ์ิสอบทั้งหมด 42,721 คน 6 

3. ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัที่ 3  เรื่อง ขอยกเลิกขอ้มูล7 

สาขาวิชาและจ านวนรับของคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เขา้ร่วมการคัดเลือก8 

บุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว9 

แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2562 ผ่าน10 

ระบบ TCAS รอบที่ 3 (เอกสาร 4.1b) 11 

สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่เขา้ร่วมระบบการคดัเลือก12 

กลางเข ้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562  มีผลให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย13 

อุบลราชธานี ไม่สามารถเขา้ร่วมรบัในรอบท่ี 3  กบั กสพท ได ้ กลุ่มสถาบนัฯ จึงไดป้ระกาศยกเลิกขอ้มูล14 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จ านวนรบั 10 ท่ี (ล าดบั15 

ท่ี 44  ในประกาศกลุ่มสถาบนัฯ ฉบบัท่ี 1) 16 

อน่ึง เน่ืองจากการจัดสรรจ านวนท่ีนั่งสอบได้ด าเนินการไปแล้ว โดยสนามสอบ17 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีจ านวนผูมี้สิทธ์ิสอบ 2,180 คน การเปล่ียนแปลงสนามสอบคงด าเนินการได้18 

ยาก และอาจเป็นความเส่ียงท่ีผูส้อบอาจไปผิดสนามสอบ  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ยงัคงยินดีใหค้วาม19 

อนุเคราะหร์บัเป็นสนามสอบต่อไป โดยจะแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการด าเนินการฯ และได้20 

แจง้ให ้ทปอ. ทราบแลว้ 21 

4. ปฏิทินการคดัเลือกแตล่ะรอบในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 (เอกสาร 4.1c) 22 

รอบที่ 1  (การรบัดว้ย Portfolio) 23 

ขณะน้ีทุกคณะฯ ก าลงัด าเนินการคดัเลือกรอบท่ี 1 ซ่ึงมีผูส้มคัรจ านวนมาก และจะตอ้งส่ง24 

รายช่ือผูส้มคัรและผูไ้ดร้ับการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2562 เพ่ือ ทปอ. จะประกาศ25 

รายช่ือไดท้นัในวนัท่ี 28 มกราคม 2562  และนักเรียนจะตอ้งเขา้ไปยืนยนัสิทธ์ิในระบบระหว่างวนัท่ี 30-31  26 

มกราคม 2562  หรือสละสิทธ์ิชว่งท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 2-3 กุมภาพนัธ ์2562  ทั้งน้ี นักเรียนจะสละสิทธ์ิไดค้รั้ง27 

เดียวเท่าน้ัน 28 

รอบที่ 2-5 ก าหนดเวลาตามเอกสาร  ส่วนรอบที่ 3 รับตรงร่วมกับ กสพท จะแจง้29 

รายละเอียดในขอ้ตอ่ไป 30 

5. รายละเอียดของการรบัรอบที่ 3  รบัตรงร่วมกบั กสพท  ระหว่างวนัที่ 17 เมษายน – 17  31 

พฤษภาคม 2562 (เอกสาร 4.1d) 32 

ช่วงเวลารบัสมคัร คือ 17-29 เมษายน 2562  สละสิทธ์ิช่วงท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 26-27 เมษายน 33 

2562  ดังน้ันสถาบนัสามารถประกาศจ านวนรบัท่ีเพ่ิมขึ้ นก่อนช่วงรบัสมคัรรอบท่ี 3 ได ้ในวนัท่ี 29 เมษายน 34 
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2562  สถาบนัอุดมศึกษาสามารถน าขอ้มลูผูส้ละสิทธ์ิรอบท่ี 2 จากระบบ TCAS ไปปรบัแผนการรบัรอบท่ี 3  1 

หรือรอบถัดไป และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562 จะตอ้งส่งรายช่ือผูผ่้านการคัดเลือกเพ่ิมเติมในรอบท่ี 2 2 

โควตา (คดัเลือกตัวส ารอง) เช่น แพทยช์นบท เป็นตน้ ก่อนการเร่ิมกระบวนการจดัล าดบั (ranking) ของ3 

รอบท่ี 3  ซ่ึงนักเรียนสามารถเลือกได ้6 อนัดับ  ปีน้ีเน่ืองจากไม่มีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต า่ กสพท จะรับ4 

ขอ้มลูจาก ทปอ. มาจดัแยกตามสถาบนั และเรียงตามล าดบัคะแนนของผูเ้ขา้สอบทั้งหมดทุกคน จากน้ันส่ง5 

ขอ้มลูกลบัไป ทปอ. เพ่ือจดัล าดบัตามจ านวนรบัของแต่ละสถาบนัและประกาศผลต่อไป 6 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 7 

4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 8 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ 10 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ไดน้ าเสนอรายงานการด าเนินการของ11 

สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์หรือ สมพ. สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 12 

1. สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน มีจ านวน 8  13 

แห่ง คือ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ มหาวิทยาลยัสยาม  มหาวิทยาลยัรงัสิต  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล14 

รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 15 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และมหาวิทยาลัยนเรศวร  อยู่ใน16 

ก าหนดการตรวจประเมินภายในปี 2562 17 

2. การส่งรายงานประจ าปี  ขอแจง้เตือนสถาบันท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรับปรุงแกไ้ข 18 

และรายงานความกา้วหน้าครั้งต่างๆ  รายละเอียดตามเอกสาร   ส่วนสถาบนัท่ีมีเคร่ืองหมาย * หมายถึง19 

เลยก าหนดเวลา ขอความร่วมมือใหส้่งดว้ย  เน่ืองจาก สมพ. จะตอ้งรายงานไปท่ีส านักงาน WFME ใน20 

ต่างประเทศดว้ย เพ่ือแสดงใหเ้ห็นผลการด าเนินงานและความเขม้แข็งของ สมพ. และคณะแพทยศาสตรใ์น21 

ประเทศไทย  22 

ส าหรบัคณะท่ีมีแผนจะปรบัปรุงหลกัสูตร ก่อนหน้าน้ัน 1 ปี ถา้ไดส้่งหลกัสูตรใหส้ถาบนัฯ23 

รับรอง จะไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งส่งรายงานความกา้วหน้าประจ าปี การส่งรายงานขอใหใ้ชแ้บบฟอร์มใน24 

เว็บไซตข์องสถาบนั 25 

3.  สถาบันท่ีจะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตร26 

แพทยศาสตรบณัฑิต  การขอเพ่ิมศกัยภาพ  การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต  ขอความร่วมมือใหส้่ง SAR ฉบบั27 

เต็ม โดยส่งฉบบัจริงใหแ้พทยสภา และส่งฉบบัส าเนาให ้สมพ. เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน รายละเอียดตามเอกสาร 28 

4. เร่ืองสืบเน่ืองจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง29 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 หน้า 14  ซ่ึงขอย ้าใหท่ี้ประชุมทราบอีกครั้งใน 2 ขอ้ 30 

ต่อไปน้ี 31 

4.1 ขอ้ 6  การขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจรบัรองมาตรฐาน  จากเดิม 240,000 บาท เป็น 32 

300,000 บาท มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562  และจะขึ้ นค่าธรรมเนียมปีละ 50,000 บาท จนถึง 33 

500,000 บาท 34 
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4.2 ขอ้ 7  หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรอง1 

สถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการใหม่) ของแพทยสภา ซ่ึงไดป้ระกาศใชแ้ลว้เมื่อวนัท่ี 16  2 

ตุลาคม 2561  เกณฑน้ี์มีขอ้ก าหนดท่ีลดลง  3 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่า จากเว็บไซต์ของ 4 

ECFMG.org  มีประกาศวา่ จากการท่ี ECFMG ไดป้ระกาศไวต้ั้งแต่ปี ค.ศ. 2010  วา่ นิสิตนักศึกษาแพทยท่ี์5 

จะสอบ ECFMG จะตอ้งส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทยท่ี์ไดร้บัการรบัรองตามเกณฑม์าตรฐานสากล 6 

โดยจะมีผลตั้งแต่ปี ค.ศ 2023 เป็นตน้ไป น้ัน  ขณะน้ี WFME ไดก้ าหนดแผนด าเนินการเป็น 4 ระยะ (4 7 

phases implementation plan) ก่อนปี 2023  ดงัน้ี  1) ระยะท่ี 1 เร่ิมปี 2018   ECFMG ไดจ้ดัเตรียม web 8 

resource เพ่ือใหข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจแก่นักศึกษาในการเลือกโรงเรียนแพทย ์(โรงเรียนแพทยใ์ด9 

ไดร้บัการรบัรองแลว้ โรงเรียนแพทยใ์ดก าลงัด าเนินการ)   2) ระยะท่ี 2 ปี 2020   World Directory of 10 

Medical School  จะบรรจุขอ้มลูโรงเรียนแพทยท่ี์ไดร้บัการรบัรองตามเกณฑม์าตรฐานสากล  3) ระยะท่ี 3 11 

ปี 2021   ECFMG จะรายงานขอ้มลูโรงเรียนแพทยท่ี์ไดร้บัการรบัรองตามเกณฑม์าตรฐานสากล  4) ระยะ12 

ท่ี 4 ปี 2023  จะเร่ิมด าเนินการตามท่ีประกาศไวต้ั้งแต่ปี 2010 13 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่า ขณะน้ีองคก์รเดียวท่ี 14 

ECFMG ยอมรบัเร่ืองการรบัรองมาตรฐานโรงเรียนแพทยท์ัว่โลก คือ WFME เท่าน้ัน 15 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 16 

4.3 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ17 

ไทย 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์  20 

 4.3.1 ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา21 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 22 

  สืบเน่ืองจากสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง23 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561  หน้า 15  ขอ้ 4.4  ไดบ้นัทึกไวว้่า ขอ้เสนอแนะจาก24 

การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  มีทั้งหมด 4 ประเด็น  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทย ์ 25 

จิโรจน์  สรูพนัธุ ์ ไดร้ายงานความคืบหนา้ ดงัน้ี 26 

1. การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะน้ีก าลงั27 

ด าเนินการติดตามภายใตโ้ครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล ซ่ึงจะกล่าวถึงในวาระ 5.2.1 28 

2. การจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะหลกัและสมรรถนะอ่ืนเพ่ือส่งเสริมตามความ29 

สนใจของผูเ้รียน ขอ้น้ีบรรลุภายใตก้ารออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในรูปของ มคอ 1 ซ่ึงคงตอ้ง30 

ติดตามการด าเนินการตาม มคอ 1  ซ่ึงจะเป็นไปตามการรบัรองหลกัสตูรต่อไป 31 

3. โครงการเพ่ิมพนูทกัษะเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาแพทยศาสตร์ ด าเนินการภายใต้32 

คณะกรรมการปรบัปรุงทบทวนทกัษะหตัถการท่ีไม่จ ากดัเฉพาะใน intern เท่าน้ัน แต่รวมถึงนิสิตนักศึกษา33 

แพทยด์ว้ย รายละเอียดรองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ จะน าเสนอในวาระ 4.4 34 
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4. สถาบันควรมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารย์สามารถปฏิบัติภารกิจดา้นการศึกษาได้1 

อย่างมีประสิทธิผล สืบเน่ืองจากท่ีไดม้ีการจดัท าโครงการ Professional Standard Framework น าร่อง2 

เพ่ือใหส้ถาบนัผลิตแพทยไ์ดรู้จ้กัและน าไปขบัเคล่ือนต่อในแต่ละสถาบนั  ไดเ้คยรายงานแลว้ว่าเมื่อผ่านไป 3 

4-6 เดือน มีสถาบันใดน าไปใช ้ความคืบหน้าขณะน้ีคณะท างานมีแนวคิดจะด าเนินการเร่ืองน้ีใหเ้ป็น4 

รูปธรรมยิ่งขึ้ น จึงไดเ้สนอขออนุมติัจดัท า “โครงการสมัมนาพฒันามาตรฐานการอบรมทางแพทยศาสตร5 

ศึกษาส าหรบัอาจารย”์ รายละเอียดอยูใ่นขอ้ 4.3.3 6 

4.3.2 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 7 

  คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กสพท  ไดป้ระสานงานกบัปลดักระทรวง8 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพ่ือจดัตั้ง core group ในการตั้งประเด็นส าหรบัการจดัท าเสนอแนะ ความ9 

คืบหนา้จะรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 10 

4.3.3  โครงการสัมมนาพัฒนามาตรฐานการอบรมทางแพทยศาสตรศึกษาส าหรับ11 

อาจารยแ์พทย ์12 

จากขอ้เสนอแนะขอ้ท่ี 4  ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 (ขอ้ 13 

4.3.1)  คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กสพท  ไดท้บทวนหลกัสูตรการจดัอบรมความรูท้าง14 

แพทยศาสตรศึกษา รวมถึงทบทวนวรรณกรรมระดับนานาชาติดา้น international faculty development 15 

ของมหาวิทยาลยัต่างๆ พบวา่มีความหลากหลาย มีเฉพาะประเทศแถบยุโรปเท่าน้ัน เช่น สหราชอาณาจกัร 16 

มีการก าหนด framework ท่ีชดัเจนว่า training outcome ของผูท่ี้จะเป็นอาจารยส์อนในสถาบนัผลิตแพทย์17 

ควรประกอบดว้ยสมรรถนะใดบา้งและก าหนดเป็นโปรแกรมการฝึกอบรม ส าหรบัในประเทศไทย พบว่า มี 18 

2  กลุ่มใหญ่ ท่ีจดัอบรมหลกัสูตรอบรมดา้นแพทยศาสตรศึกษา คือ สถาบนัผลิตแพทยส์งักดักลุ่มสถาบนั19 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และสถาบนัผลิตแพทยท่ี์สงักดั สบพช.  จึงมีแนวคิดว่าควรพฒันามาตรฐาน20 

การอบรมดา้นแพทยศาสตรศึกษาส าหรบัอาจารย ์โดยจะขออนุมติัจดัโครงการสมัมนาพฒันามาตรฐานการ21 

อบรมทางแพทยศาสตรศึกษาส าหรบัอาจารย ์(อาจารยท่ี์สอนในสถาบนัผลิตแพทย ์จะเป็นแพทยห์รือไม่ก็22 

ได)้ เพ่ือจดัท า “ร่าง” มาตรฐานการอบรมดา้นแพทยศาสตรศึกษาส าหรบัอาจารย ์และขอความคิดเห็นจาก23 

สถาบันผลิตแพทย์สังกัด กสพท และ สบพช. เพ่ือใหไ้ด้ขอ้สรุปเป็นมาตรฐานตัวจริง โดยโครงการมี24 

ระยะเวลาด าเนินการระหว่าง มกราคม – กรกฎาคม 2562  รายละเอียดการด าเนินโครงการตามเอกสาร25 

โดยก าหนดงบประมาณไวท่ี้ 82,700 บาท  ส่ิงไดร้บัคือร่างมาตรฐานการอบรมอาจารยใ์นสถาบนัผลิตแพทย ์26 

คณะท างานประกอบดว้ย คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) ของ กสพท  และคณะผูแ้ทนจาก 27 

สบพช. 28 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดใ้หค้วามเห็นว่า จากท่ีเคยตกลง29 

กันในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กรณีมีการท างานร่วมกันระหว่างอาจารยต่์างสถาบัน 30 

สถาบนัตน้สงักดัจะรบัผิดชอบค่าเดินทางและค่าท่ีพกัของอาจารยใ์นสงักดั  และท่ีผ่านมา บางโครงการไดข้อ31 

อนุมติัค่าเดินทางและค่าท่ีพกั  บางโครงการไมไ่ดข้ออนุมติั   จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาดว้ยว่าจะด าเนินการ32 

ตามท่ีเคยตกลงกนัไวห้รือไม ่ 33 

ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง สรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี 34 

1. ควรพิจารณาเป็นกรณี  หรือก าหนดแนวปฏิบติัใหเ้ป็นมาตรฐาน 35 
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2. ควรแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีเป็นการเขา้ร่วมประชุมจากทุกสถาบนั1 

และทุกสถาบนัไดป้ระโยชน์ร่วมกนั สถาบนัตน้สงักดัควรรบัผิดชอบ  กรณีเป็นการเชิญเฉพาะบุคคลเขา้ร่วม2 

คณะท างาน เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ควรเสนอของบประมาณส่วนกลางของ กสพท 3 

มติที่ประชุม :   รบัทราบขอ้ 4.3.1-2  และอนุมติัโครงการในขอ้ 4.3.3  และจะน า4 

ขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัการอนุมติัโครงการ เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานและ5 

จะน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพิจารณาในครั้งต่อไป 6 

4.4 การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 9 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุม10 

คณะท างานพิจารณาทกัษะหตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ครั้งท่ี  3/2561 เมื่อวนัท่ี 11 

13 ธนัวาคม 2561  ซ่ีงมีขอ้สรุปส าคญั ดงัน้ี 12 

1. เกณฑท์กัษะหตัถการ 13 

1.1 ส าหรบับณัฑิตแพทย ์ก าหนดไว ้2 ระดบั คือ 14 

1.1.1 เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ขั้นตอนการ15 

กระท าและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าได้ภายใตก้ารก ากับดูแล  (EPA 16 

supervision level 3) 17 

1.1.2  เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม ขั้นตอนการ18 

กระท าและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบ าบัด19 

ภาวะแทรกซอ้นได ้ (EPA supervision level 4)    20 

1.2 ส าหรบัแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ก าหนดไว ้1 ระดบั คือ 21 

1.2.1 เมื่อจบโครงการแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ สามารถอธิบายขอ้บ่งช้ี   ขอ้หา้ม ขั้นตอน22 

การกระท าและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดได้ถูกตอ้ง สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบ าบัด23 

ภาวะแทรกซอ้นได ้(EPA supervision level 4)  24 

2.  ร่างหตัถการตา่งๆ ที่ควรก าหนดเป็นระดบั 3 และระดบั 4 25 

คณะท างานฯ ไดร้่างหตัถการต่างๆ ท่ีควรก าหนดเป็นระดบั 3 และระดบั 4  โดยรบัฟัง26 

ความคิดเห็นจากบณัฑิตแพทยทุ์กสถาบนั (เก็บขอ้มูลช่วงรับปริญญาของบัณฑิตแพทย์) จากผูใ้ชบ้ัณฑิต27 

แพทยด์ว้ยความอนุเคราะหจ์าก สบพช. 28 

ร่างหัตถการส าหรับแพทยศาสตรบัณฑิตจัดเป็นระดับ 3  มีจ านวน 19 หัตถการ และ29 

ระดบั 4  มีจ านวน 14 หตัถการ  มุมมองในการก าหนดมาจากความตอ้งการของสงัคมท่ีมีต่อแพทยศาสตร30 

บณัฑิต  และจากผูผ้ลิตบณัฑิตวา่จะสามารถรบัประกนักบัสงัคมไดห้รือไม่ว่าแพทยศาสตรบณัฑิตทุกคนตอ้ง31 

ท าหตัถการเหล่าน้ีได ้จึงท าใหห้ตัถการท่ีก าหนดในระดบั 4  มีเพียง 14 หตัถการ จากเดิมท่ีมี 46 หตัถการ32 

ในเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม  อยา่งไรก็ตาม หตัถการเดิมยงัคงสอนอยู่เพียงแต่ไม่ไดจ้ดัอยู่33 

ในเกณฑน้ี์ ดงัน้ัน การประเมินเพ่ือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะเนน้เฉพาะ 14 หตัถการน้ี และจะตอ้งผ่าน34 

หมด  ส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจัดเป็นระดับ 4 มีจ านวน 13 หัตถการ  รายละเอียดตามเอกสาร35 
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ประกอบการประชุม  และขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียด หากมีความเห็นเพ่ิมเติม 1 

ขอใหแ้จง้ไปท่ี รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ โดยตรง เพ่ือเสนอคณะท างานฯ 2 

ต่อไป 3 

กระบวนการต่อจากน้ี จะน าร่างหตัถการไปรบัฟังความคิดเห็นในการประชุมท่ีวางแผนจะ4 

จดัใน 4 ภมูิภาค และขอความร่วมมือโรงเรียนแพทยใ์หญ่ในแต่ละภมูิภาค รบัเป็นเจา้ภาพ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 5 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่   ภาคตะวันออกเ ฉียง เห นือ  คณะแพทยศาสตร ์6 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ภาคใต ้คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ส าหรบัภาคกลาง คณะ7 

แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล รบัเป็นเจา้ภาพ  คาดวา่จะจดัปลายเดือนกุมภาพนัธ ์2562  คณะท างานฯ จะ8 

ประชุมรายละเอียดในวนัท่ี 24 มกราคมน้ี และจะแจง้รายละเอียดการจัดใหโ้รงเรียนแพทยท่ี์จะรับเป็น9 

เจา้ภาพต่อไป 10 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ และกรรมการฯ จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 11 

และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ยินดีรบัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัร่าง12 

หตัถการขา้งตน้ 13 

4.5 จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั   14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 16 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า เร่ืองน้ีเป็นเร่ือง17 

ต่อเน่ืองจากการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19  ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 18 

ในการประชุมครั้งน้ี ไดม้ีการลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างคณะ วิทยาลยั และส านักวิชา19 

แพทยศาสตร์ จ านวน 22 แห่ง โดยคณบดี  ประธาน UHosNet  และสกัขีพยาน เก่ียวกบัการพิจารณา20 

จริยธรรมวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนัเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562  มีสถาบนัลงนามทั้งหมด 22 แห่ง 21 

รวม กสพท ดว้ย  ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอท่านคณบดีของทุกสถาบนัลงนามใหค้รบถว้น จากน้ัน22 

จะส่งบันทึกขอ้ตกลงน้ีใหทุ้กสถาบัน และขอความร่วมมือส่งต่อไปยังประธานคณะกรรมการพิจารณา23 

จริยธรรมวิจยัในคน (IRB) ของทุกสถาบันเพ่ือทราบต่อไป  บนัทึกขอ้ตกลงน้ีไดร้บัความเห็นชอบจากทุก24 

สถาบนัแลว้ก่อนการลงนาม  ขัน้ตอนดงักล่าวน่าจะเสร็จเรียบรอ้ยภายในเดือนมกราคม 2562  เร่ืองต่อไปท่ี25 

จะด าเนินการ คือ การท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาร่วมกนัในลกัษณะสหสถาบนั 26 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 27 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 28 

5.1 เพ่ือทราบ 29 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ30 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2561 31 

เอกสารประกอบ : 6 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์33 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดข้อบคุณคณะแพทยศาสตร์34 

ทุกแห่งท่ีใหค้วามร่วมมือจดักรรมการสอบให ้ศรว. เป็นจ านวนมาก จนตอ้งปฏิเสธและขออภยัมาในโอกาส35 
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น้ี  จากน้ันไดช้ี้แจงเก่ียวกบัการสอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช1 

กรรม ปีการศึกษา 2561 สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 2 

1. สรุปจ านวนผูมี้สิทธ์ิสอบขั้นตอนท่ี 3 (OSCE) ประจ าปี 2561-2562  (เอกสาร 5.1.1 a 3 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562) 4 

  จ านวนผู้มีสิทธ์ิเขา้สอบ (มีคุณสมบัติครบถว้น คือเรียนชั้นปี 6 อย่างน้อย 6 เดือน 5 

และผ่านการสอบขั้นตอนท่ี 1 และ 2 แลว้) ทั้ง 3 รอบ จ านวน 2,412 คน รอบท่ี 1 จัดสอบแลว้เมื่อวันท่ี 6  6 

มกราคม 2562  ซ่ึงมีผูส้อบไม่ผ่านค่อนขา้งน้อย  แต่ตั้งขอ้สงัเกตว่า ขอ้สอบเร่ือง Gram Stain ไม่ผ่านจ านวน7 

มาก จึงขอฝากใหแ้ต่ละสถาบันไปพิจารณาดว้ย  ส่วนรอบท่ี 2 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ และรอบท่ี 3 วันท่ี 24  8 

มีนาคม 2562  ซ่ึงในรอบท่ี 3  ไดจ้ดัสรรท่ีนัง่ว่างไวจ้ านวนหน่ึงเพ่ือรองรบัผูเ้ขา้สอบท่ีเพ่ิงสอบผ่านขั้นตอนท่ี 1  9 

หรือ 2  เมื่อเดือนพฤศจิกายน หรือเพ่ิงมีคุณสมบติัครบถว้น สามารถสมคัรสอบขั้นตอนท่ี 3 ไดช้่วงกลางเดือน10 

กุมภาพนัธ ์2562 11 

อน่ึง เน่ืองจากวนัอาทิตยท่ี์ 24 มีนาคม 2562  อาจตรงกบัวนัเลือกตั้ง ศรว. ขอยืนยนั12 

ก าหนดสอบตามเดิม และจ าเป็นตอ้งขอความร่วมมือผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการเลือกตั้งล่วงหนา้ 13 

2. สรุปจ านวนผูเ้ขา้สอบอตันัยประยุกต์ (MEQ)  ปี พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) ซ่ึงจดั14 

สอบเมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2562  (เอกสาร 5.1.1b) 15 

จ านวนผูเ้ขา้สอบอตันัยประยุกต ์(MEQ)  เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2562  รวมทั้งหมด 16 

2.837 คน  ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาของทุกคณะแพทยศาสตร์ มีผู ้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ17 

จ านวนไม่มาก  การสอบครั้งน้ีไดร้บัความร่วมมือจากทุกคณะเป็นอย่างดี บางแห่งตรวจขอ้สอบเสร็จแลว้ 18 

ขอใหทุ้กคณะส่งคะแนนให ้ศรว. ดว้ย และไดร้ับขอ้มูลจากผูเ้ขา้สอบว่า ขอ้สอบง่าย หลังจากน้ีจะมีการ19 

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพิจารณาเกณฑผ่์านและจะแจง้ใหทุ้กคณะเพ่ือประกาศผลใหนิ้สิตทราบ 20 

การจดัสอบส าหรบัผูท่ี้ไมผ่่านจะเป็นวนัท่ี 10 มีนาคม 2562  ส่วนค่าใชจ้่ายในการจดัพิมพข์อ้สอบไดแ้จง้ทุก21 

คณะฯ แลว้  ขอใหจ้่ายเงินไปท่ีแพทยสภา และ ศรว. จะจดัท าใบเสร็จรบัเงินใหแ้ก่คณะต่อไป 22 

3. สรุปผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 23 

ขัน้ตอนท่ี 1 และ 2  (เอกสาร 5.1.1c) 24 

การสอบขั้นตอนท่ี 1  เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  ผลการสอบไม่ต่างกนัมาก25 

นัก ระหว่างนิสิตนักศึกษาของไทยกบัต่างประเทศ  รอ้ยละของผูส้อบผ่านจากต่างประเทศของขั้นตอนท่ี 1 26 

อยูท่ี่ 36.08  ซ่ึงค่อนขา้งน้อย  ส าหรบัขั้นตอนท่ี 2  รอ้ยละของผูส้อบผ่านในประเทศเท่ากบั 71.92  ส่วนผล27 

การสอบรายบุคคลและผลการวิเคราะห ์ผูเ้ขา้สอบสามารถสัง่พิมพไ์ดถึ้งเดือนกุมภาพนัธ ์2562  เพ่ือน าไป28 

ขอรบั feedback จากอาจารยไ์ด ้ แต่ครั้งน้ีเน่ืองจากจ านวนผูเ้ขา้สอบไม่มาก จึงไม่ไดว้ิเคราะหใ์นภาพรวม29 

ของสถาบนัให ้30 

4. จ านวนผูส้มคัรสอบขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 ประจ าปี 2562  ครั้งท่ี 1  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 13 31 

มกราคม 2562  (เอกสาร 5.1.1e) 32 

ในการสอบเดือนเมษายน 2562  ศรว. ไดป้รบัปรุงวิธีการจดัสอบใหเ้ป็นรูปแบบ33 

อิเล็กทรอนิกส ์หรือ computer-based  แต่ดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร ์หรือโปรแกรม  ดงัน้ัน การ34 

สอบขั้นตอนท่ี 1 และ 2  ในวนัท่ี 27 และ 28 เมษายน 2562  ยงัคงมี 2 รูปแบบ  คือ รูปแบบกระดาษและ35 

อิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงสัดส่วนของทั้ง 2 แบบ ใกลเ้คียงกัน  รายละเอียดและรูปแบบการจัดสอบของแต่ละ36 
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สถาบนัตามเอกสาร  ท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส ์คือสนามสอบท่ี ศิริราช  ม.เชียงใหม่  ม.สงขลานครินทร ์1 

ม.ธรรมศาสตร์  ม.นเรศวร  ม.เทคโนโลยีสุรนารี และม.วลัยลักษณ์  ท่ีเป็นแบบกระดาษ ไดแ้ก่ จุฬาฯ 2 

รามาธิบดี  ม.ขอนแก่น  มศว  และ ม.รงัสิต  จ านวนท่ีนัง่ท่ีเปิดรบัค่อนขา้งมาก นอกจากน้ี ศรว. ไดจ้ดัท า 3 

demo การสอบดว้ยคอมพิวเตอร์ เพ่ือใหนิ้สิตไดศึ้กษาก่อนและลดความวิตกกังวล ส่วนตัวเลขจ านวน4 

ผูส้มคัรท่ีเกินกว่าจ านวนท่ีนัง่ท่ีเปิดรับน้ัน เน่ืองจากมีความขดัขอ้งในระบบ  อย่างไรก็ตาม คณะฯ ไดใ้ห้5 

ความอนุเคราะหร์บัจดัท่ีนัง่สอบใหท้ั้งหมด  สรุปผูส้มคัรสอบขั้นตอนท่ี 1  จ านวน 4,175 คน  ขั้นตอนท่ี 2  6 

จ านวน 3,396 คน  ทั้งหมดยงัไมไ่ดช้ าระค่าสมคัรสอบ 7 

5. โครงการประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม8 

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(เอกสาร 5.1.1f) 9 

ศรว.  ได้ก าหนดเป้าหมายการจัดสอบขั้นตอนท่ี  1 และ 2  ด้วยรูปแบบ10 

อิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมดภายในปี 2563  ดังน้ันในวนัท่ี 30 มกราคม, 26 มีนาคม และ 27 มีนาคม 2562  11 

ศรว. จะจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรบัคณะแพทยศาสตรท่ี์มีศักยภาพในการจดัสอบดว้ยระบบน้ีตาม12 

เอกสาร 5.1.1e (เป็นการฝึกอบรมวนัเดียว)  และขอเชิญคณะแพทยศาสตร์อ่ืนท่ีสนใจเขา้อบรมดว้ย 13 

โปรแกรมท่ีใชจ้ดัสอบน้ีเป็นลิขสิทธ์ิของ ศรว. และแพทยสภา  ศรว. ยินดีหากคณะแพทยศาสตรใ์ดสนใจจะ14 

น าไปประยุกตใ์ชก้บัการจดัสอบของคณะฯ และกลบัมาเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาระบบการจดัสอบต่อไป 15 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 16 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  17 

5.2.1 โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาล 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 20 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดแ้จง้ความเป็นมาของโครงการน้ี21 

วา่ จากการประชุมอยา่งเป็นทางการกบัรฐัมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561  22 

โดย ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา เป็นผูแ้ทนจาก กสพท ร่วมกบัผูแ้ทนจากกระทรวง23 

สาธารณสุข  ผูแ้ทนส านักงาน ก.พ.  ผูแ้ทนส านักงบประมาณ ไดเ้ห็นชอบร่วมกันว่าจะด าเนินการของบ24 

ลงทุนและงบด าเนินการโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมฯ ในระยะเวลา 10 ปี ตามงบประมาณท่ีเสนอไป โดยจะ25 

ด าเนินการระยะท่ี 1  ปี 2561-2564 ก่อน  จากน้ัน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเร่ืองเขา้26 

คณะรฐัมนตรี แต่ปรากฏว่านายกรฐัมนตรีไดข้อใหช้ะลอเร่ืองไว ้และขอใหก้ระทรวงสาธารณสุขยืนยนัเร่ือง27 

จ านวนแพทยท่ี์จะตอ้งผลิตใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประเทศ ซ่ึงปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดท้ า28 

หนังสือยืนยนัจ านวนแพทยท่ี์ตอ้งการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน คือ ประมาณ 3,100 คน/ปี  แต่ใน29 

ขณะเดียวกนัจะมีการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายเป้าหมายและก าลงัคนของรฐั (คปร.) ท่ีเดิม30 

ก าหนดว่าจะประชุมในเดือนมกราคม 2562  แต่การประชุมคณะกรรมการชุดน้ีอาจตอ้งเล่ือนไป ซ่ึงมีผลให้31 

งบประมาณการผลิตแพทยท่ี์ไดร้บัจดัสรรมาท่ีกระทรวงสาธารณสุขแลว้ ไมส่ามารถด าเนินการเบิกจ่ายไปยงั32 

โรงเรียนแพทยไ์ด ้เน่ืองจากไมไ่ดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรี 33 

  34 
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โดยสรุป ในวนัจนัทร์ท่ี 21 มกราคม 2562 น้ี ปลดักระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือ1 

ยืนยันตัวเลขจ านวนแพทยท่ี์จะผลิต คือ 3,100 คน  พรอ้มส่งเอกสารช้ีแจงรายละเอียดท่ีมาของจ านวน2 

ดังกล่าว ไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีใหท้ันภายในเดือนกุมภาพันธ์ หรือ 3 

มีนาคม 2562  ต่อไป 4 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดก้ล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย ์5 

ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  ท่ีไดติ้ดตามเร่ืองน้ีตลอดมา 6 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 7 

5.2.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 8 

เอกสารประกอบ : 9 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยส์รรตัน์  เลอมานุวรรตัน์  10 

ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  11 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 12 

นายแพทยส์รรตัน์  เลอมานุวรรตัน์  ไดแ้จง้ท่ีประชุมว่า การด าเนินงานโครงการผลิต13 

แพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุขรองบประมาณจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายของรฐับาล14 

ท่ี ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ก าลงัประสานงาน 15 

ส่วนเร่ือง 3 นคร 1 บุรี (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราช16 

นครราชสีมา  ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ศูนยแ์พทยศาสตร17 

ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์  ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี) 18 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 19 

มหาวิทยาลยัมหิดล ยงัคงมีปัญหาการตีความเร่ืองสถาบนั (Faculty of medicine หรือ institute) อย่างไรก็20 

ตาม จะส่ง self-assessment report ภายในสปัดาหห์นา้ มีการเสนอแนะว่า จ าเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองความ21 

เป็นสถาบนัเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีเพียง 4 ศูนยแ์พทยฯ เท่าน้ัน จาก 37 ศูนยแ์พทยฯ ท่ีไม่ไดใ้ชห้ลักสูตร22 

ร่วมกับโรงเรียนแพทย์ แต่มีหลักสูตรของตนเอง ตัวอย่างเช่น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ท่ี23 

นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  และนครสวรรค ์เรียนชั้นปรีคลินิกท่ีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 24 

เรียนชั้นคลินิกท่ีศูนยแ์พทยฯ ทั้ง 3 ศูนย์ ซ่ึงมีหลักสูตรของตนเองมา 20 ปี แต่เมื่อมีการก าหนดเกณฑ์25 

มาตรฐานโรงเรียนแพทย ์มีผลใหศู้นยแ์พทยฯ ตอ้งปรบัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ และมีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ี26 

โรงเรียนแพทยใ์ดโรงเรียนแพทยห์น่ึงจะมีหลกัสูตรท่ีเน้น community physician และรบัศูนยแ์พทยฯ ทั้ง 3  27 

ศนูย ์เป็นสถาบนัร่วมผลิต ในลกัษณะ community track  แต่ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการหารือและยงัไม่มีความ28 

คืบหนา้ 29 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา แจง้ว่าจะมีการประชุมเร่ืองน้ีในวนั30 

จนัทรท่ี์จะถึงน้ี ประเด็นส าคัญคือ ตอ้งจัดหาคณะแพทยศาสตร์เพ่ือให ้3 ศูนยแ์พทยฯ น้ีเป็นสถาบนัร่วม31 

ผลิตท่ีมี outcome ตรงกนั จะรายงานความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 32 

อน่ึง ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า ใน33 

การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาครั้งต่อไป ควรพิจารณาเร่ืองการผลิตแพทย์ใหต้รงกับความตอ้งการของ34 

ประเทศใน 3 ประเภท คือ community physician, advanced-care physician และ academic physician 35 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 36 
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5.2.3 การจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 3 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า 4 

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20  จะจัดระหว่างวันท่ี 11-13 ธันวาคม  5 

2562  ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล รายละเอียดอ่ืนๆ 6 

จะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะๆ  ในการประชุมครั้งต่อไป 7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า การประชุมครั้ง8 

น้ี จะจดัร่วมกบัการประชุมในขอ้ 5.2.5  ASEAN Medical Education Alliance  แนวคิด คือเป็นการประชุม9 

นานาชาติ 10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

5.2.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 14 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดร้ายงานท่ีประชุมว่า เร่ืองน้ีไดร้่วมกนั15 

ด าเนินการต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีท่ีแลว้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองส าคญัและอยู่ในเกณฑข์อง WFME ดว้ย โดยในปีน้ี 16 

ก าหนดเป้าหมาย ดงัน้ี 17 

1. ขอความร่วมมือใหทุ้กโรงเรียนแพทยน์ า WHO Patient Safety Curriculum Guide 18 

ฉบบั Multi-Professional ไปเช่ือมโยงหรือประยุกตใ์ชใ้นหลกัสตูรในระดบัใดระดบัหน่ึง จาก 4 ระดบั ตามท่ี19 

เห็นสมควร คือ 1. มีการก าหนดไวใ้น มคอ.2  หรือ 2. เป็นหัวขอ้รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน20 

ชดัเจน หรือ 3. มีการเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาปกติ หรือ 4. จดัใหม้ีโปรแกรมการเรียนการ21 

สอนจ าเพาะ  ทั้งน้ี แบบใดแบบหน่ึงตามท่ีแต่ละสถาบนัเห็นว่าเหมาะสม แต่ขอใหม้ีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็น22 

การเช่ือมโยงดงักล่าว และจะมีการสอบถามไปยงัทุกสถาบนัว่าแต่ละหลกัสูตรมีความเช่ือมโยงไปถึงประเด็น23 

น้ีมากนอ้ยเพียงใดในช่วงประมาณปลายปี 2562 24 

2. จะมีการติดตามประเมินผลบณัฑิตและติดตามประเมินผลเร่ือง competency ของ25 

นักศึกษาซ่ึงก าลังเรียนอยู่  โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการเร่ือง 1. จะพิจารณา 26 

competency ของนักศึกษาอย่างไร เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่านักศึกษามีความใส่ใจ (concern)  เร่ือง patient 27 

safety อยา่งเหมาะสม  2. จะพฒันาแบบประเมินกลางเพ่ือใหทุ้กสถาบนัพิจารณาน าไปใช ้โดยไดท้าบทาม28 

กรรมการหลายท่านร่วมกนัพฒันา คาดวา่จะเสร็จภายในปี 2562  จากน้ันจะส่งเวียนใหทุ้กสถาบนัพิจารณา29 

รบัรองหรือใหค้วามเห็นเพ่ือน าไปปรบัใหเ้หมาะสมต่อไป การพฒันาแบบประเมินน้ี คงตอ้งเรียนปรึกษา30 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ดว้ย ซ่ึง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี 31 

สถาปัตยวงศ ์ ไดแ้จง้ในท่ีประชุมว่า ส าหรบัเร่ืองท่ีเก่ียวกบั national licensing examination น้ัน ยินดีให้32 

ความร่วมมือ ถา้จะประเมินความรูห้รือทักษะดา้น patient safety โดยใชข้อ้สอบแบบ MCQ หรืออตันัย33 

ประยุกต ์(MEQs)  ซ่ึงสามารถสอดแทรกในการสอบเพ่ือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  34 
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อน่ึง ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า การประเมิน1 

ความรูห้รือทกัษะ คงประเมินไดด้ว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงโดยไม่ล าบากนัก แต่การประเมิน attitude  ของนักศึกษา 2 

สถาบนัควรพิจารณาดว้ยว่าจะประเมินอย่างไร เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่านักศึกษามี attitude เร่ือง patient safety 3 

จริงๆ การประเมินในการสอบขั้นตอนสุดทา้ยเพ่ือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม อาจไม่ใช่ค าตอบทั้งหมด 4 

อยา่งไรก็ตาม จะน าเร่ืองน้ีไปปรึกษาหารือในคณะอนุกรรมการฯ  และจะแจง้ใหส้ถาบนัต่างๆ ทราบต่อไป 5 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 6 

5.2.5 ASEAN Medical Education Alliance 7 

เอกสารประกอบ : 8 

ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารย ์นายแพทยพงษ์ศกัด์ิ วรรณไกรโรจน์ 9 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพงษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ี 10 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ไดส้นับสนุนใหม้ีการก่อตั้ง ASEAN Medical Education 11 

Alliance  รวมทั้งไดม้ีการก าหนดธรรมนูญและจดัท า website แลว้ คือ www.aseanmeded.org หลกัการ 12 

คือ สหพนัธ์น้ีจะท าหน้าท่ีสนับสนุนและพฒันาแพทยศาสตรศึกษาโรงเรียนแพทยข์องประเทศในอาเซียน 13 

กิจกรรมท่ีเคยท า คือ การจดัประชุมวิชาการประจ าปีครั้งแรกเมื่อปี 2016  เป็นการประชุมนานาชาติ และได้14 

เชิญวิทยากรจากประเทศในอาเซียนและผู ้แทนของโรงเรียนแพทย์ส าคัญๆ เขา้ประชุม  มีการเก็บ15 

ค่าลงทะเบียน โดยผูจ้ดัรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายของวิทยากร หลงัจากน้ันไดม้ีการประชุมทางไกลกบั council 16 

members  เพ่ือหารือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อไป  ไดข้อ้สรุปวา่ควรจดักิจกรรมพฒันาแพทยศาสตรศึกษา17 

ให้ประเทศในอาเซียน  จากการสอบถามประเทศต่างๆ มีประเทศเวียดนามเสนอขอให้จัด อบรม18 

แพทยศาสตรศึกษา ระหว่างวนัท่ี 26-28 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงไดส้อบถามประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ไม่มีประเทศ19 

อ่ืนในกลุ่มอาเซียนสะดวกท่ีจะจัดให้ เน่ืองจากใกล้ปีใหม่  ในท่ีสุด คณะวิทยากรจากประเทศไทย 20 

ประกอบดว้ย  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจ์ิโรจน์  สูรพันธุ์ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์และศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ วรรณไกรโรจน์ 22 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตน้สังกัดของวิทยากรสนับสนุนค่าใชจ้่าย) รับหน้าท่ีจัดการประชุมเชิง23 

ปฏิบติัการ เร่ือง Outcome-based and Competency-based curriculum และ Quality Accreditation  การ24 

ประชุมน้ีจดัท่ี University of Medicine and Pharmacy (UMP) ณ นครโฮจิมินห ์เป็นหน่ึงในสอง25 

มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดของประเทศเวียดนาม มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมกว่า 100 คน จากคณะต่างๆ  เน่ืองจาก26 

นโยบายของมหาวิทยาลยัก าหนดใหทุ้กหลกัสูตรจะตอ้งเป็น outcome-based  นอกจากน้ี เวียดนามมีความ27 

กระตือรือรน้เร่ืองวิธีการไดร้บัการรบัรองมาตรฐานโรงเรียนแพทยจ์าก ECFMG ตามเกณฑ ์WFME มาก 28 

ขณะเดียวกนัไดม้ีการติดต่อประเทศต่างๆ ใน Alliance เพ่ือประชุมร่วมกนัในการ29 

ก าหนดทิศทางของ Alliance 2 เร่ือง คือ 1) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นแพทยศาสตรศึกษา แบบท่ีจดั30 

ท่ีประเทศเวียดนาม ควรมีรูปแบบอย่างไร  2) การจดัประชุมวิชาการทุก 2-3 ปี จะจดัเมื่อไหร่ และประเทศ31 

ใดจะเป็นเจา้ภาพ และจะมีการประชุมทางไกลอีกครั้งในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2562 น้ี นอกจากจะพิจารณา32 

ทิศทาง 2 เร่ืองดงักล่าวแลว้ จะตอ้งเลือกประธานคนใหม่ของ Alliance ดว้ย เน่ืองจากครบวาระ 2 ปีแลว้ 33 

อยา่งไรก็ตาม หากไมม่ีประเทศใดเป็นเจา้ภาพ ประเทศไทยโดยคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ในฐานะ34 

ผูแ้ทน กสพท จะรบัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมฯ (ร่วมกบัวาระท่ี 5.2.3)  ความคืบหน้าจะแจง้ใหท่ี้ประชุม35 

ต่อไป 36 

http://www.aseanmeded.org/
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ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ศรีเกียรติขจร ไดส้อบถามเพ่ิมเติมถึง  ความสมัพนัธ์1 

เชิงนโยบาย ระหว่าง ASEAN Medical Education Alliance กบั SEARAME และ Medical Education ของ2 

Western Pacific  เน่ืองจากทั้ง SEARAME และ Western Pacific เป็นสมาชิกของ WFME ซ่ึงมี 3 

connection โดยตรงกบั WHO  และเกรงวา่จะประสบปัญหาเช่นเดียวกบั SEARME  คือ ไม่มีประเทศใดรบั4 

เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม  ในท่ีสุดภาระการเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมจะอยู่กบัประเทศท่ีเป็นหลกัในการ5 

ก่อตั้ง  6 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพงษ์ศักด์ิ วรรณไกรโรจน์ ไดช้ี้แจงว่า ASEAN Medical 7 

Education Alliance  ไม่มี connection กบั WFME  แต่วตัถุประสงคห์น่ึงของการก่อตั้ง คือเพ่ือใหก้ลุ่ม8 

ประเทศเล็กๆ ในอาเซียน เช่น กลุ่มประเทศ CLMV ไดม้ีโอกาสเขา้ร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตร9 

ศึกษา เน่ืองจากในระดับอาเซียน เมื่อมีการประชุมแพทยศาสตรศึกษาของ AMEE หรือ AMEA ประเทศ10 

มาเลเซีย  สิงคโปร ์ญ่ีปุ่น หรือ เกาหลี มกัจะเป็นผูน้ าและเร่ืองท่ีประชุมจะเฉพาะเจาะจง หรือ advanced 11 

มากและค่าลงทะเบียนค่อนขา้งสงู นอกจากน้ียงัไมม่ี legal body ท่ีชดัเจน 12 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ ขอรับเร่ืองน้ีไปหารือในการประชุม13 

ทางไกล วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2562  ความคืบหนา้จะรายงานท่ีประชุมต่อไป 14 

 มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 15 

5.2.6 โครงการพฒันาผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์(MSE) รุ่นที่ 20 16 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์18 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ ไดช้ี้แจงรายละเอียดของโครงการ19 

พฒันาผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์(MSE) รุ่นท่ี 20  โดยสรุปดงัน้ี โครงการน้ีไดเ้คยประชาสมัพนัธแ์ลว้ใน20 

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งน้ีจะจดัระหว่างวนัท่ี 21 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562 ทุกวนั21 

จนัทร-์ศุกร ์เวลา 08.30-16.00 น.  มีวตัถุประสงคต์ามเอกสารประกอบการประชุม หวัขอ้อบรมท่ีเพ่ิมเติม22 

ในปีน้ี คือ การใช ้AI ในการบริหารการศึกษาและการพัฒนาทักษะการบริหาร ส่วนการศึกษาดูงานใน23 

ประเทศ จะไปเยี่ยมชม International Collaboration ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และการจดัการศึกษา24 

และบูรณาการการแพทยท์างเลือกในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ท่ีโรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ์25 

ส่วนการศึกษาดูงานต่างประเทศ จะเป็นมหาวิทยาลยัในประเทศองักฤษ และก าหนดจ านวนรบัไว ้40 คน 26 

ประกอบดว้ย คณะแพทยศาสตรแ์ห่งละ 2 คน และศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก แห่งละ 1 คน จะปิด27 

รบัสมคัรภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562  และเน่ืองจากปีน้ีครบรอบ 20 ปี ของโครงการ จะมีงานฉลองครบ 28 

20 รุ่น ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562 รายละเอียดการสมคัรอยู่ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 29 

ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 หนา้ 26-27 30 

ศาสตราจารย ์นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับงาน31 

ฉลอง 20 ปี ว่า ภาคกลางวนัจะจดัเป็นการประชุมวิชาการ และจะเชิญวิทยากรผูท่ี้เคยเขา้อบรมหลกัสูตรน้ี 32 

ท่ีประสบความส าเร็จ หรือมีประสบการณใ์นการบริหาร เป็นวิทยากร ภาคกลางคืนจะเป็นงานเล้ียง   33 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่า การสมคัรดู1 

งานต่างประเทศตอ้งด าเนินการผ่านเว็บไซตเ์ท่าน้ัน  และสมคัรก่อนจะไดร้บัสิทธ์ิก่อน  หากจ านวนรบัของ2 

คณะแพทยศาสตรแ์ละศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกไมค่รบ อาจมีการปรบัในภายหลงั 3 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 4 

5.2.7 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 5 

เอกสารประกอบ : 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ไดร้ายงานความคืบหน้าของการ8 

ประเมินตามแนวทาง EdPEx ดังน้ี  สถาบันท่ีไดร้ับการตรวจประเมินล่าสุด คือ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์9 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ Site visit เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2562  ขณะน้ี อยู่ระหว่างรอรายงานและยงัไม่มี10 

สถาบนัอ่ืนขอรบัการตรวจประเมิน 11 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 12 

5.3 เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 13 

5.3.1 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 14 

เอกสารประกอบ : 15 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 16 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ จะมีการประชุม 17 

คณะอนุกรรมการฯ ประมาณวันท่ี 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 น้ี เน่ืองจากขณะน้ีความตอ้งการแพทยข์อง18 

ประเทศมีความหลากหลายและจะรายงานผลการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 19 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 20 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 21 

 6.1 การจดัประชุมวิชาการและงานเล้ียงรบัรองผูร้บัพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัล22 

สมเด็จเจา้ฟ้ามหิดลฯ 23 

 เอกสารประกอบ :     - 24 

 ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ วรรณไกรโรจน์ 25 

 ในปีน้ีจะมีการจดัประชุมวิชาการเพ่ือใหบ้ณัฑิตแพทยผ์ูไ้ดร้บัพระราชทานทุนโครงการเยาวชน26 

รางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดล น าเสนอผลงานท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  กิจกรรม27 

หน่ึงในการจัดประชุมวิชาการ คือ งานเล้ียงรับรองบัณฑิตแพทย์ผู ้รับพระราชทานทุนฯ และอาจารย์ท่ี28 

ปรึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  ครั้งน้ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัรบัเป็นเจา้ภาพในวนัท่ี 29 มกราคม 29 

2562 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ ์ซ่ึงเป็นอาคารอนุรกัษ์ เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป ขอเรียนเชิญกรรมการซ่ึง30 

ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการด าเนินการโครงการฯ หรือ กรรมการคดัเลือกฯ เขา้ร่วมงานเล้ียงรบัรองดงักล่าว31 

ดว้ย 32 

 มตทิี่ประชุม:   รบัทราบ 33 

 34 
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 6.2 การเผยแพร่ขอ้สอบของการสอบเพ่ือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3  ทางกลุ่ม1 

ไลน ์ก่อนการสอบรอบบ่าย 2 

 เอกสารประกอบ :     - 3 

 ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์4 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย ์ไดร้ายงานท่ีประชุมว่า ในวันสอบเพ่ือใบ5 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3  เมื่อสองสัปดาห์ท่ีผ่านมา การสอบรอบบ่ายก่อนเวลาเร่ิมสอบ 6 

(12.49 น.)  มีการเผยแพร่ขอ้สอบจ านวน 20 สถานี ของการสอบดงักล่าวทางกลุ่มไลน์กลุ่มหน่ึง ขอ้มูลท่ี7 

ไดร้บัคือ ผูท่ี้โพสต์ขอ้สอบดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารการศึกษาของโรงเรียนแพทยแ์ห่งหน่ึง และไดม้ีการลบออก8 

ภายใน 10 นาทีหลงัจากน้ัน  ขอ้สอบทั้งหมดเป็นลิขสิทธ์ิของ ศรว. ไม่ควรไดร้บัการเผยแพร่ทั้งหมดหรือ9 

บางส่วน ขอความร่วมมือกรรมการเตือนเร่ืองน้ีกับอาจารยใ์นสถาบันของท่านดว้ย เน่ืองจากเป็นเร่ือง10 

จรรยาบรรณของอาจารย์  เร่ืองน้ีอาจตอ้งเสนอใหบ้รรจุไวใ้นการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู ้บริหาร11 

สถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย”  12 

 มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 13 

   14 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 15 

 16 

 17 

 18 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ)์ 19 

 สรุปผลการประชุม 20 

 21 

 22 

 23 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 24 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
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