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จดัระหว่างวนัท่ี 21 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2562  มีผูอ้บรมจ านวน 48 คน เป็นสถาบนั 22 

การศึกษาท่ีเป็นสมาชิก กสพท 13 แห่ง (25 คน)  สถาบนัสมทบ/ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 23 แห่ง 23 

(23 คน) มีผูส้มัฤทธ์ิผ่านการอบรมทั้งส้ิน 47 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 98) มี 1 คน เวลาเรียนไม่ครบ  การดูงาน24 

ในประเทศ ท่ี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครกัษ์ จงัหวดันครนายก และ25 

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี และดูงานต่างประเทศท่ี University of Nothingham 26 

Medical School at Derby, The University of Liverpool School of Medicine และ University College 27 

London Medical School ประเทศสหราชอาณาจกัรฯ 28 

ความเห็นของผูเ้ขา้รบัการอบรม อยู่ในเกณฑท่ี์ดี  ไดร้บัการพฒันาความคิดดา้นวิสยัทัศน์  เห็น29 

แนวทางการสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างสถาบนั  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมอยู่ท่ีรอ้ยละ 70 ขึ้ น30 

ไป  เร่ืองความคุม้ค่าในการอบรมครั้งน้ีส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑม์าก ถึง มากท่ีสุด  รอ้ยละ 81.6 เห็นควรใหจ้ดั31 

ต่อไป และรอ้ยละ 18.4 เห็นควรใหจ้ดั แต่ขอใหท้บทวนรปูแบบการจดัอบรม 32 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  33 
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1.4   เรื่องจาก UHosNet 1 

1.4.1  สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการ2 

ส่งเสริมการขายยา ครั้งที่ 1/2562 วนัจนัทรท์ี่ 22 เมษายน 2562  3 

มตทิี่ประชุม :  เล่ือนการน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป   4 

1.4.2  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหาร5 

จดัการกองทุน ครั้งที่ 3/2562 วนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562, ครั้งที่ 4/2562 วนัพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562, 6 

ครั้งที่ 5/2562 วนัองัคารที่ 11 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 6/2562 วนัองัคารที ่9 กรกฎาคม 2562  7 

มตทิี่ประชุม :  เล่ือนการน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป   8 

1.4.3  สรุปการประชุมอนุกรรมการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่จ  าเป็นต่อคุณภาพ9 

และความปลอดภยัของระบบบริการสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และ10 

อภิบาลระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562วนัพุธที่ 24 เมษายน2562 11 

 มตทิี่ประชุม :  เล่ือนการน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 12 

1.4.4  สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 13 

(UHosNet) ครั้งที่ 68 วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ศูนยป์ระชุมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี และครั้งที่ 14 

69วันที ่ 11-12 กรกฎาคม  2562 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี ่ รีสอรท์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.15 

นครราชสีมา 16 

มตทิี่ประชุม :  เล่ือนการน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 17 

1.4.5   สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ออก18 

ตามพระราชบญัญตัิสถานพยาบาล (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 (คณะที่ 2) ครั้งที่ 3/2562 วันองัคารที่ 21 19 

พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 4/2562 วนัศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562  20 

มตทิี่ประชุม :  เล่ือนการน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 21 

1.5   สรุปผลโครงการสมัมนาพฒันามาตรฐานการอบรมทางแพทยศาสตรศึกษาส าหรบัอาจารย์22 

แพทย ์ วนัเสารท์ี่ 22 มิถุนายน 2562 23 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ  :  อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์เพชรช่วย 25 

คณะท างานวิชาการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดท ามาตรฐานการจัดอบรม26 

ส าหรับอาจารยแ์พทย์เพ่ือพัฒนาครูผูส้อนท่ียอมรับในระดับสากล และสอดคลอ้งกับบริบทการท างานของ27 

ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้28 

1. อบรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังหวัขอ้ เน้ือหาแกน (Core content) และเน้ือหาตามบริบท 29 

(mandatory elective) 30 

2. การศึกษาต่อเน่ือง จะเป็นการพฒันาเพ่ือเพ่ิมเติมในศาสตรท่ี์ตนเองเช่ียวชาญ ในล าดบัต่อไป  31 

ทั้งน้ีคณะท างานฯ ไดจ้ดัขึ้ นทุกปี ปีละครั้ง ในเดือนสิงหาคม  ซ่ึงในปี 2562 จะจดัในช่วงวนัท่ี 5-9 32 

สิงหาคม 2562  ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 33 
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจ์ิโรจน์  สูรพนัธุ ์ใหข้อ้เสนอแนะที่ อาจารย ์ดร. นายแพทย์1 

ปรชัญะพนัธุ์  เพชรช่วย น าเสนอเป็นตัวอย่างที่คณะกรรมการด าเนินงานจดัท าว่า ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งจดัเป็น2 

ระยะเวลา 5 วนั ส่ิงส าคญัคือ ยึดตามผลสมัฤทธ์ิ (Outcome)  เป็นหลกั 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

1.6  สรุปผลการด าเนินงาน TCAS62 และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง TCAS63 วนัพฤหสับดีที่  5 

18 กรกฎาคม 2562 6 

เอกสารประกอบ  :  3 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์8 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัยน์ าเสนอ ดงัน้ี 9 

1. รายงานจากคณะท างาน TCAS62 ผลการคดัเลือกการเขา้ศึกษาของ กสพท ในเบ้ืองตน้ ซ่ึง 10 

ทปอ. จะจดัท าประกาศต่อไป 11 

2. ร่างปฏิทิน TCAS 2563 และการปรบันโยบาย TCAS 2563 จากผลการคดัเลือก TCAS 2562 12 

พบวา่ มีการสละสิทธ์ิของการคดัเลือกจาก กสพท เน่ืองจากเพ่ือใหล้ดอตัราการสละสิทธิในแต่ละรอบ เสนอให้13 

มีการรวบแต่ละรอบ แต่ละรอบเป็น 4 รูปแบบ เช่น รอบ 2-3, 3-4 โดยจะน าเสนอขอ้สรุปในการประชุมครั้ง14 

ถดัไป  15 

3.  การปรบั TCAS 2563 ขอ้พึงพิจารณาการคดัเลือกจากความแตกต่างของแต่ละหลกัสูตรและ16 

เน้ือหากลุ่มสาขาวิชา ดังตารางเปรียบเทียบการจดักลุ่มสาขาวิชา TCAS และ ISCED (เอกสารแนบ) ควร17 

ทบทวนการปรบัรหสัสาขายอ่ย และหลกัสตูรอ่ืนท่ีน ามาใชใ้นระบบการคดัเลือก TCAS  18 

ขอความร่วมมือแต่ละสถาบนัใหข้อ้มลู ส่งรหสัสาขาย่อยและหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีมีการเปิดสอน เพ่ือ19 

จดัท ารหสัรองรบัการสอบคดัเลือก TCAS 2563 โดยมอบหมายให ้ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล20 

จดัท า Google form ใหส้ถาบนัส่งขอ้มลูภายในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562   21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 23 

ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันศุกรท์ี่ 19 เมษายน 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ส านักงานคณบดี ชั้น5 24 

อาคารบริหาร  (อาคาร เรี ยนรวม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 25 

มหาวิทยาลยัมหิดล และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 26 

4/2562 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอ้งประชุม CC2-414 ชั้น 4 ส  านักงานคณบดี 27 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 28 

เอกสารประกอบ  :  2 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์30 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุม จ านวน 2 ฉบบั 31 

โดยพิจารณาร่วมกนั 32 
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มตทิี่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่ม1 

สถาบันฯ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวนัศุกร์ท่ี 19 เมษายน 2562  ไม่มีแกไ้ข และรับทราบสรุปผลการประชุม2 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2562  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 31 พฤษภาคม 2562 3 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 4 

3.1  ขออนุมตังิบประมาณโครงการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิประจ  าปี พ.ศ. 2562 5 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธ ์ เพชรช่วย 7 

อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ์  เพชรช่วย รายงานว่า ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง8 

ประเทศไทย กสพท ออกระเบียบวา่ดว้ยเร่ือง ครูแพทยแ์ห่งชาติของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 9 

พุทธศักราช 2557 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานใน10 

มหาวิทยาลยั  ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาล  หรือสถาบนัท่ีสอนนิสิตนักศึกษาแพทย ์ท่ีมี11 

ผลงานดา้นแพทยศาสตรศึกษาดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นครู และอุทิศตนเป็น12 

ประโยชน์ต่อวงการแพทยศาสตรศึกษาของประเทศใหเ้ป็น ครแูพทยแ์ห่งชาติ  13 

คณะท างานวิชาการ กสพท  ไดจ้ดัท าโครงการการคดัเลือกและมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ พ.ศ.  14 

2562 และมอบรางวัลในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20 ในการน้ี15 

คณะท างานวิชาการ กสพท  ขอเสนอโครงการต่อคณะกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัโครงการและ16 

ค่าใชจ้่ายของโครงการเป็นเงินจ านวน 49,000 บาท และขอขอ้เสนอแนะถึงแนวทางการแกปั้ญหา กรณี17 

หน่วยงานไม่เสนอช่ือผูเ้ขา้รบัการคดัเลือกเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติ และขอความคิดเห็นชอบต่อคณะกรรมการ18 

ด าเนินการคดัเลือกครแูพทยแ์ห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2562 19 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค สอบถามถึงการเก็บรายช่ือผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือ20 

แต่ไม่ไดร้บัการคดัเลือกในปีท่ีผ่านมา  อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธ์  เพชรช่วย แจง้ว่า การพิจารณา21 

รายช่ือจะพิจารณาเป็นรายปี ไมไ่ดเ้ก็บรายช่ือ  22 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการฯ และอนุมติัโครงการและงบประมาณท่ีเสนอ 23 

3.2  ขออนุมัติขยายเวลาการด าเนินงานโครงการการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน24 

หตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ 25 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ 27 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  มอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทย์28 

รุ่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เป็นผูด้ าเนินการ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ืองโครงการการประชุมคณะกรรมการ29 

พิจารณาทบทวนหตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ลว้และจะส้ินสุดโครงการ30 

ในเดือนมิถุนายน 2562 น้ี แต่เน่ืองจากยงัตอ้งมีการท าประชาพิจารณ์อีกครั้ง จึงขอขยายเวลาด าเนินการไป31 

จนถึงตุลาคม 2562  โดยคงงบประมาณเดิมและขออนุมติัยอ้นหลงัเพ่ือใหด้ าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 32 

มตทิี่ประชุม :  อนุมติั 33 
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3.3  การสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอใหร้ฐัมนตรีแตง่ตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 7(2) ใน1 

คณะกรรมการสถานพยาบาล 2 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 4 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ประชาสมัพนัธ์การสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอให้5 

รฐัมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 7(2)  ในคณะกรรมการสถานพยาบาล เน่ืองจากบุคคลเดิม6 

ขอลาออก โดยสถาบันท่ี สนใจเข ้ารับการสรรหา สามารถส่ งแบบตอบรับ โดยตรงตาม E-mail: 7 

hospital_mrd@hotmail.com  ภายในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 8 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 9 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 10 

4.1 ผลการด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัต11 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 12 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 13 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์15 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ขอ้มูลผลการคดัเลือก TCAS รอบท่ี 1 16 

(รบัดว้ย portfolio)  TCAS รอบท่ี 2 (รบัแบบโควตา)  TCAS  รอบท่ี 3  (รบัตรงร่วมกนั)  TCAS รอบท่ี 4 (รบั17 

แบบ Admission)  TCAS รอบท่ี 5 (รบัตรงอิสระ)  ส่วน กสพท ด าเนินการเฉพาะรอบท่ี 3  มีสถาบนัท่ีรบัไม่18 

ครบและเกินจ านวน ดังน้ันใหส้ถาบนัส่งเร่ืองไปท่ีแพทยสภา โดยภาพรวมแพทยสภาก าหนดใหร้บัเพ่ิมไดไ้ม่19 

เกินรอ้ยละ 10 20 

รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ขอใหม้ีการตรวจสอบอีกครั้ง เน่ืองจากจ านวน21 

นักศึกษาไม่ตรงกับของ TCAS  และใหค้ณะอนุกรรมการคัดเลือกท่ีจะประชุมในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562  22 

ยืนยนัขอ้มลูใหต้รงกนั ระหวา่ง TCAS และแพทยสภา เพ่ือน ามาทบทวนด าเนินการในปีถดัไป 23 

อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ แจง้ขอปรบัแกจ้ านวนท่ีแพทยสภาอนุมติั ในขอ้ 15 จาก24 

เดิมจ านวน 36 คน แกไ้ขเป็นจ านวน 68 คน ในตารางเอกสารประกอบการประชุม  25 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้จ านวนการคัดเลือกในปีต่อไป 26 

กสพท จะด าเนินการคงเดิม  ส่วนในหลกัสูตรอ่ืนๆ เช่น ทนัตแพทยศาสตร ์เภสชัศาสตร ์สตัวแพทยศาสตร ์ท่ี27 

เป็นสมาคม (Consortium) ใหผ่้านแต่ละองคก์รวิชาชีพเป็นผูร้บัรองเพ่ือให ้กสพท ด าเนินการ 28 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบและขอใหแ้ต่ละสถาบนัตรวจสอบจ านวนอีกครั้งเพ่ือด าเนินการต่อไป 29 

4.2 เรื่องจากเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 30 

มตทิี่ประชุม  :  ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 31 

  32 
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4.3 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์น าเสนอรายงานการด าเนินงานของสถาบัน4 

รบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562  สาระส าคญั มีดงัน้ี 5 

1. การตรวจประเมิน แจ้งข ้อมูลรายช่ือสถาบันขอรับการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่าง6 

กระบวนการตรวจประเมินจ านวน 5 แห่ง 7 

2. การส่งรายงานประจ าปี แจง้ขอ้มลูรายช่ือสถาบนัท่ีมีก าหนดเวลาส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข 8 

และรายนามสถาบันท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหน้า  และขอใหส้ถาบันท่ีจะส่งรายงานประจ าปี ใช้9 

แบบฟอรม์ Template for Annual Progress Report (ส าหรบัสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหน้าประจ าปี) 10 

หรือแบบฟอรม์ Template for Corrective Action Report (ส าหรบัสถาบนัท่ีส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข) 11 

สามารถ download ไดจ้าก website www.imeac.org 12 

3.  สถาบนัท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร สมพ. 13 

4.  SAR template ของ สมพ.  14 

5.  SAR template ส าหรบัโรงเรียนแพทยใ์หม ่15 

6.  การจดัอบรมเกณฑแ์ละผูต้รวจประเมินประจ าปี 2562  16 

7.  สถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตร17 

บณัฑิต การขอเพ่ิมศกัยภาพ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต  18 

ทั้งน้ี ใหส้ถาบนัแจง้หลกัสูตรท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้ต่อมหาวิทยาลยัเพ่ือใหแ้จง้ต่อกระทรวงการ19 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) เพ่ือบนัทึกขอ้มลูหลกัสตูรในระบบสารสนเทศ  20 

พันเอก ผู ้ช่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร เสนอใหห้ลักสูตรใดท่ีผ่านการรับรองภายใตเ้กณฑ ์21 

WFME หรือ AUN-QA แลว้ ถือว่า ผ่านการรบัรองคุณภาพการศึกษาภายนอก รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง22 

นันทนา  ศิริทรพัย ์จะสอบถามกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และมอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ หา24 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม 25 

4.4 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 26 

4.4.1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 27 

มตทิี่ประชุม :  เล่ือนการน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 28 

4.5 การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 29 

เอกสารประกอบ : 5 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 31 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้ความคืบหน้าของการก าหนดระดับ32 

การท าหตัถการเป็น 4 ระดับ โดยศึกษาจากเกณฑปี์ 2555  และขอ้เสนอแนะจาก กสพท เพ่ือใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่า33 

ปฏิบติัไดจ้ริง การประชาพิจารณร์อบท่ี 1  ซ่ึงด าเนินการในสถาบนัผลิตแพทย ์ และรอบท่ี 2 ประชาพิจารณใ์น34 

ระบบออนไลน์  35 

http://www.imeac.org/
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การประชาพิจารณร์อบท่ี 2  เป็นการน าเสนอขอ้มลูการทบทวนเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการ1 

ประเมิน เพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย ผูร้บัผิดชอบ หลกัการและ2 

เหตุผล วัตถุประสงค์ นิยาม/ความหมายของหัตถการ แนวทางการปฏิบัติส าหรับสถาบันผลิตแพทย ์และ3 

แนวทางการปฏิบติัส าหรบัโรงพยาบาลซ่ึงเป็นสถาบนัฝึกปฏิบติังานตามโครงการแพทยเ์พ่ิมพนูทักษะและเปิด4 

ใหแ้สดงความคิดเห็นออนไลน์ ทาง website www.md-voice.com/procedure  ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 5 

และจะประชุมคณะท างานฯ เพ่ือท าเป็นเกณฑ์ทักษะหัตถการใหม่ของแพทยสภา และน าเสนอในท่ีประชุม6 

คณะกรรมการอ านวยการ กสพท ในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ขอใหแ้ต่ละสถาบนัประชาสมัพนัธก์ารท าประชา8 

พิจารณด์งักล่าว 9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 10 

4.6 โครงการประชุมปฏิบตักิารเพ่ือพฒันา RDU curriculum 11 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 13 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล แจ้งความคืบหน้าของโครงการประชุม RDU 14 

curriculum สืบเน่ืองจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล ได้ประสานงานกับส านักงาน15 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และไดร้บัอนุมติัทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ16 

อาหารและยา (อย.) เพ่ือน ามาจดัโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองพฒันาส่ือการเรียนการสอน และเร่ือง 17 

Train The Trainer ส าหรบัอาจารยผ์ูส้อนเร่ือง RDU ในวนัท่ี 8 – 9 สิงหาคม 2526 ณ โรงแรมอมารี แอรพ์อรต์ 18 

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  โดย กสพท จะสนับสนุนค่าท่ีพกั  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเบิกค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียง19 

จากตน้สังกัด จ านวน 2 คน/สถาบัน (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ใชโ้ควตากับคณะแพทยศาสตร์20 

คู่ความร่วมมือ)  โดยตอ้งการเน้นหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตเท่าน้ัน  และสามารถใชส่ื้อท่ีใชใ้นการอบรม  21 

ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้22 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้วา่ ไดส้่งจดหมายเชิญใหทุ้กสถาบนัแลว้ และ23 

ขอใหส้่งแบบตอบกลบัภายใน วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 25 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 26 

5.1 เพ่ือทราบ 27 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช28 

กรรม 29 

เอกสารประกอบ : 5 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์31 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบใน32 

ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  33 

1.  ผลการสอบขั้นตอนท่ี 3  เมื่อวนัท่ี 2 มิถุนายน 2562 พบว่ามีนักศึกษาแพทยผ์ูส้ าเร็จ34 

การศึกษาจากสถาบนัต่างประเทศ จ านวน 157 คน สอบผ่านจ านวน 99 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.06  35 

http://www.md-voice.com/procedure
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2.  ปฏิทินการสอบของ ศรว. ประจ าปี 2562-2563  ขอใหแ้ต่ละสถาบนัไดแ้จง้ใหนั้กศึกษา1 

แพทยช์ั้นปีท่ี 3  ด าเนินการลงทะเบียนในระบบฐานขอ้มลูใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562  และให้2 

แต่ละสถาบนัด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูพรอ้มทั้งรบัรองสิทธ์ิต่อไป 3 

3.  แจง้ประกาศศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช4 

กรรม แพทยสภา ท่ี 8/2562 เร่ือง การรบัสมคัรสอบเพ่ือขอรบัการประเมินฯ ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ประจ าปี พ.ศ. 5 

2562  ครั้งท่ี 2  ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562  รูปแบบการสอบเป็น computer-based test ทุกสนามสอบ ศรว. 6 

เปิดโอกาสใหส้ถาบนัน าโปรแกรมไปใชใ้นการสอบตามหลกัสูตรโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย และใหผู้เ้ขา้สอบดาวน์7 

โหลดตวัอยา่งของขอ้สอบเพ่ือสรา้งความคุน้เคยกบัการสอบแบบ computer-based test 8 

4.  การสอบ OSCE ในปีการศึกษา 2562 จากเดิมท่ีมีการจดัสอบ 20 สถานีๆ ละ 5 นาที 9 

ไดม้ีการปรบัเปล่ียนเป็น 17 สถานีๆ ละ 10 นาที ส าหรบัผูเ้ขา้สอบประมาณ 15 คนต่อรอบ โดยมีการจดัสอบ10 

ทั้งส้ิน 4 ครั้ง ซ่ึงสามารถรองรบัจ านวนผูเ้ขา้สอบไดท้ั้งหมด รวมถึงผูท่ี้สอบไมผ่่าน 11 

5.  การสอบอตันัยดดัแปลง 12 

- ก าหนดการจดัการสอบรอบเก็บตก ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2562  ซ่ึงมีผูส้มคัรสอบ 13 

166 คน 14 

-  ในปีการศึกษา 2562  ยงัใชข้อ้สอบกลางของ ศรว. และมอบใหส้ถาบนัเป็นผูจ้ดัสอบ 15 

ซ่ึงเร่ิมจดัสอบมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  ศรว. จะมีหนังสือถึงสถาบนัเพ่ือใหแ้จง้ความประสงคใ์นการรบัการ16 

จดัสอบผูเ้ขา้สอบท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัต่างประเทศ 17 

พันเอก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ดุ สิต  สถาวร เสนอให้มีการทบทวนกระบวนการสอบ18 

เน่ืองจากมีโอกาสไดท้บทวนวรรณกรรมและท าเป็นรายงานในเร่ืองดงักล่าวพบว่า การสอบเพ่ือรบัใบอนุญาต19 

ของประเทศต่างๆ ไมม่ีการแยกส่วนระหวา่งการสอบระดบัปรีคลินิกและระดบัคลินิก เพ่ือสนับสนุนรูปแบบการ20 

เรียนการสอนแบบบรูณาการ 21 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และให ้พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร ส่งเอกสารท่ี22 

เก่ียวขอ้งใหผู้อ้ านวยการ ศรว. เพ่ือพิจารณาต่อไป 23 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 24 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ 26 

นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์27 

เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 28 

1.  ประเด็นอตัราการบรรจุขา้ราชการส าหรบัแพทยจ์บใหม ่จากการท่ีมีขา่วทางส่ือถึงความ29 

ไม่เพียงพอของอตัราขา้ราชการส าหรบับรรจุแพทยจ์บใหม่ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดบ้ริหารจดัการโดยการ30 

น าจ านวนอัตราขา้ราชการของแพทย์ท่ีว่างทั้งหมดหักลบดว้ยจ านวนแพทย์ท่ีจะบรรจุใหม่สังกัดกระทรวง31 

สาธารณสุข หากยงัมีจ านวนท่ียงัขาดอยูจ่ะด าเนินการเสนอขออตัราขา้ราชการไปยงัส านักงาน ก.พ. เป็นรายปี 32 

2.  กระทรวงสาธารณสุขไดด้ าเนินการวางแผนกรอบอตัราก าลงั ปี 2562-2564 33 

3.  โครงการผลิตแพทยป์ระเทศไทย ปัจจุบนัมีจ านวน 1,000 คน ซ่ึงจะตอ้งทบทวนการ34 

ด าเนินโครงการ จดัท าขอ้มูลความเพียงพอและการกระจายของแพทยใ์นระบบสาธารณสุข พรอ้มทั้งน าเสนอ35 

ผลงาน แนวทางการด าเนินโครงการ เสนอไปยัง ครม. เพ่ือขออนุมัติการด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง 36 
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ประเด็นส าคญัคือ เอกสารโครงการผลิตแพทยป์ระเทศไทยระบุว่า เป้าหมายหลกัเพ่ือแกปั้ญหาการกระจาย1 

แพทย ์เสริมสรา้งระบบสุขภาพของประเทศใหม้ีความเขม้แข็ง (Service system strengthening)  การคดัเลือก2 

นักศึกษาแพทยเ์ขา้ร่วมโครงการ กระทรวงสาธารณสุขและสถาบนัผลิตแพทยจึ์งตอ้งร่วมมือกนัก าหนดโควตา3 

และพ้ืนท่ีการรบันักเรียนเพ่ือเขา้ศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้ตอ้งกลบัไปปฏิบติังานในจงัหวดั ภูมิล าเนา 4 

หรือเขตสุขภาพตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 5 

มติที่ประชุม :  ใหส้ ารวจ ทบทวน โดยการส ารวจความเพียงพอของแพทยจ์ากโครงการ6 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมท่ีผ่านมาในแต่ละปี รวมถึงการคงอยูข่องบณัฑิตแพทยใ์นระบบ 3 ปี เพ่ือเป็นขอ้มลูน าเขา้ในการ7 

วางแผนการผลิตแพทยเ์พ่ิมในโครงการถดัไป 8 

5.1.3 โครงการรณรงคร์ะดมทุนปรับปรุงพิพิธภัณฑห์มอเจา้ฟ้า เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ9 

พระบรมราชชนก 27-29 กนัยายน 2562 10 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 12 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบ โครงการ13 

รณรงค์ระดมทุนปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หมอเจา้ฟ้า เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก วันท่ี 27-29  14 

กนัยายน 2562  จะมีงานแถลงข่าวในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ 15 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และขอความร่วมมือจากสถาบนัแพทยทุ์กสถาบนัท่ีเป็นสมาชิก กสพท 16 

เพ่ือบริจาคสมทบทุนโครงการรณรงคร์ะดมทุนปรบัปรุงพิพิธภณัฑห์มอเจา้ฟ้าฯ ทั้งน้ีไดเ้ปิดบญัชีไวส้ าหรบัการ17 

ระดมทุนเรียบรอ้ยแลว้ 18 

กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนของแต่ละสถาบนั ใหข้อ้คิดเห็นเร่ืองเงินบริจาคท่ีหลากหลาย สรุป19 

ไดว้่า กสพท ควรออกหนังสือใหแ้ต่ละสถาบนัเพ่ือร่วมบริจาค โดยคณะแพทยศาสตรท่ี์ก่อตั้งก่อนปี 2537  ขอ20 

ร่วมบริจาคขั้นต า่ 300,000 บาท และคณะแพทยศาสตรท่ี์ก่อตั้งหลงัปี 2537  ขอร่วมบริจาค ขั้นต า่ 100,000 บาท 21 

เพ่ือใหค้ณะแพทยศาสตร์แต่ละแห่งน าเขา้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาตามระเบียบการ22 

เบิกจ่ายของแต่ละสถาบนัต่อไป 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และเห็นชอบในหลกัการ 24 

5.1.4 โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ของวิทยาลยั25 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2019 (IMRC 26 

2019)” 27 

เอกสารประกอบ : http://www.pcm-imrc.com/home.php# 28 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร 29 

พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร แจง้ก าหนดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ30 

ดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ในระหว่างวนัท่ี 13-15 มีนาคม 2563   31 

ซ่ึงจะออกหนังสือเชิญเขา้ร่วมพิธีเปิดในวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 32 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 33 

  34 
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5.1.5 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ระบบการแพทยป์ฐมภูมิของคณะกรรมาธิการการ1 

สาธารณสุข สภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ 2 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา5 

เร่ืองระบบการแพทยป์ฐมภูมิของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบญัญัติแห่งชาติ ซ่ึงเป็นมติท่ีประชุม6 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื ่อวนัที่ 31 7 

พฤษภาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ8 

ประชุม 9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 10 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  11 

5.2.1 การจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 12 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 14 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ก าหนดการจัดประชุม15 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี  20  ในระหว่างวันท่ี  11-13 ธันวาคม 2562 ณ คณะ16 

แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยการลงทะเบียนจะยกเวน้ค่าลงทะเบียนแก่กรรมการ 17 

กสพท 18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 

5.2.2 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 22 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล แจง้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม Patient 23 

Safety Training for the Trainer Program ปี 2562  ระหว่างวนัท่ี 2-4 กนัยายน 2562  ณ โรงแรมอมารี แอร์24 

พอรต์ ดอนเมือง โดยขอเชิญอาจารยใ์นสงักดัของแต่ละสถาบนัท่ีสนใจเขา้ร่วมอบรม ซ่ึงจะเปิดรบัลงทะเบียน25 

เร็วๆ น้ี  ส่วนค่าลงทะเบียนทาง สบพช. แจง้สนับสนุนเหมือนในปีท่ีผ่านมา 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  27 

5.2.3 ASEAN Medical Education Alliance    28 

เอกสารประกอบ :   ไมมี่ 29 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์30 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์แจง้การจดัประชุม ASEAN Medical 31 

Education Alliance  จะด าเนินการจดัร่วมกบัการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งท่ี 20  ในระหว่างวนัท่ี 32 

11-13 ธนัวาคม 2562  ณ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 33 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 34 
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5.2.4 Health Education England, Global Engagement Offer  1 

เอกสารประกอบ : เอกสารน าเสนอในรปูแบบ PowerPoint  2 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 3 

ศาสตราจารย์ นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วัชรสินธุ  น าเสนอโครงการแลกเปล่ียนระหว่าง4 

แพทยไ์ทยกบัแพทยส์หราชอาณาจกัร โดยก าหนดผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นแพทยท่ี์ส าเร็จการฝึกอบรมเป็นผูมี้5 

ความรูค้วามช านาญแลว้ประสงคจ์ะศึกษาต่อในหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา ซ่ึงกรณีแพทย์6 

ไทยท่ีจะไปแลกเปล่ียนตอ้งผ่านการสอบมาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่ีประชุมเสนอแนวทาง 3 ทาง ไดแ้ก่  7 

(1) การแลกเปล่ียนโดยผ่านการสอบ PLAB test  (2) การแลกเปล่ียนผ่านการศึกษาหลกัสูตร Master degree 8 

หรือ Ph.D.  (3) การแลกเปล่ียนโดยผ่านการสอบ PLAB test ในบางกลุ่มสาขา โดยท าการทดสอบร่วมกนั เมื่อ9 

สอบผ่านจะถูกคดัเลือกและกระจายตามสถาบนัท่ีก าหนดไว ้ สถาบนัฝึกอบรมจะสนับสนุนเงินเดือน ตลอด10 

ระยะเวลาศึกษา 2 ปี โดยอาจเป็น clinical fellowships 2 ปี หรือ combined clinical fellowship and research 11 

fellowship (รอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 20 ของระยะเวลาตามล าดบั)  12 

ส าหรบัแพทยส์หราชอาณาจกัร ท่ีมีความประสงคม์าศึกษา แลกเปล่ียน ท่ีประเทศไทย มี13 

ความตอ้งการศึกษาดา้น Tropical Disease, Public Health และ NCD (Non-Communicable Disease) ซ่ึง14 

จ านวนกรอบการแลกเปล่ียนก าหนดเบ้ืองตน้ 20 คนต่อปี  ทั้งน้ีไดม้ีขอ้เสนอแนะจากกรรมการท่ีเขา้ร่วม15 

ประชุมในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 16 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ เสนอในประเด็นการท าวิจยั 100%  17 

(Clinical Research) 18 

อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ์  เพชรช่วย สอบถามในประเด็นความแตกต่างของ 19 

Internal Medicine ของทั้งสองประเทศ 20 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ป่ินเจริญ เสนอในประเด็นความแตกต่างของ21 

ค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพในแต่ละประเทศ และเสนอใหม้ีการสมคัรและคดัเลือกแพทย ์22 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ์ เสนอความเห็นว่ามีแพทยไ์ทยท่ีมีศกัยภาพ23 

ในการสอบ PLAB test เอง โดยท่ีไมต่อ้งจดักลุ่ม มีสถาบนัจ านวนหน่ึงท่ีอาจไมมี่ศกัยภาพในการรบัแพทย ์ทั้งน้ี 24 

บางสถาบนัก็มีประสบการณใ์นการรบัแพทยจ์ากต่างประเทศมาก่อนแลว้ 25 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  เสนอใหม้ีการแบ่งแพทยอ์อกเป็นกลุ่ม 26 

Surgical และ Non-Surgical Staff 27 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์  สุขธนะ เสนอให้มีการก าหนดเกณฑ์ และตั้ง28 

คณะกรรมการในการคดัเลือก 29 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ เสนอว่า ช่วงเวลาในการด าเนินการ30 

ขอใหท้นัในปี 2562  น้ี 31 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบในด าเนินการตามแนวทาง การแลกเปล่ียนโดยผ่านการสอบ 32 

PLAB test และการแลกเปล่ียนโดยผ่านการสอบ PLAB test ในบางกลุ่มสาขา โดยอาจก าหนดในรูป Surgical 33 

และ Nonsurgical disciplines ทั้งน้ี ใหอ้อกหนังสือสอบถามสถาบนัถึงศกัยภาพในการแลกเปล่ียนและอนุสาขา34 

ท่ีจะส่งศึกษาในครั้งแรก และน าเสนอความกา้วหนา้ในการประชุมครั้งถดัไป 35 

  36 
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5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 1 

5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

มตทิี่ประชุม :  ใหสื้บเน่ืองในการประชุมครั้งต่อไป 5 

5.3.2 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 8 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้รายละเอียดการปฏิรูป9 

แพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และใหสื้บเน่ืองในการประชุมครั้งต่อไป 11 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 12 

ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป วนัศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ สถาบัน13 

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 14 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 15 
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 18 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ)์ 19 

 สรุปผลการประชุม 20 

 21 
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 23 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย)์ 24 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 25 
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