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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุม CC2-414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2
สานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลกั ษณ์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
5. ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิ ตเศรษฐ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา ชานิ ประศาสน์
7. พันเอก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดุสิต สถาวร
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ
9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่ มขุนทด
14. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์
15. อาจารย์ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธุค์ รุฑ
16. อาจารย์ นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
17. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
18. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรินทร์ ปิ งเมืองแก้ว
(แทน อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรลดา อุทยั พิบลู ย์
20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธญ
ั ญพงษ์ ณ นคร
22. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล
23. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
24. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
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ประธานที่ประชุม
เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุ การ
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รายนามผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข
3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่ นเจริญ
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิ ต ศิลธรรม
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์
รายนามผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูอ้ านวยการสานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

13
14

2

1
2
3
4

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุม CC2-414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2
สานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิ ริลกั ษณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ทาหน้าที่ประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 สรุ ปการประชุ ม คณะอนุ กรรมการส่ ง เสริ ม การใช้ยาอย่างสมเหตุผ ล ครั้ง ที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล)
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล นาเสนอแทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์
ฉายากุ ล โดยได้นาเสนอผลสรุ ปการประชุ มคณะอนุ ก รรมการส่งเสริ มการใช้ย าอย่างสมเหตุ ผ ล ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ดังนี้ ปั จจุบนั คณะอนุ กรรมการฯ อยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิด RDU
Country โดยใช้ 12 core interventions ของ WHO 2002 กาหนดให้มีหน่ วยงานกลางในการดูแล RDU
Country และนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศเป็ นวาระแห่งชาติในการเป็ น RDU Country และ
นาเสนอในที่ประชุม World Health Assembly ต่อไป
สาหรับการสนับสนุ นการเรียนการสอน RDU ในระดับ Undergraduate มุ่งเน้นโดยเฉพาะข้อที่
5 Problem-based pharmacotherapy training in undergraduate curricula และระดับ Postgraduate
มุ่งเน้นในข้อที่ 6 Continuing in-service medical education as a licensure requirement สาหรับ
ประเด็นที่ กสพท ได้ของบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการสนับสนุ นการ
เรียนการสอน RDU ปั จจุบันได้รบั อนุ มตั ิ และมีการเซ็นสัญญาเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ดาเนินการเฉพาะระยะที่
1 พ.ศ. 2561-2564)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
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รองศาสตราจารย์น ายแพทย์รุ่ ง นิ รัน ดร์ ประดิ ษ ฐสุ ว รรณ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกับ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ดาเนิ นการเฉพาะระยะที่ 1 พ.ศ. 25612564) ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และได้รบั อนุ มตั ิงบประมาณการผลิต
บัณฑิต ในอัตรา 3 แสนบาท/คน/ปี และงบลงทุนเพื่อสนับสนุ นโครงสร้างพื้ นฐานการจัดการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์ ในอัตรา 2 ล้านบาท/คน/หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขแห่งชาติ เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ขอย้ายไปเป็ นเรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 3.0
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วาระที่ 2

รับรองสรุปผลการประชุ มคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุ มโมคลาน อาคารบริหาร
มหาวิ ทยาลัยวลัยลัก ษณ์ และรับทราบสรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมการอ านวยการ
ร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ
ห้องประชุ ม 1 ส านั กงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริ หาร (อาคารเรี ยนรวม) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลกั ษณ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลกั ษณ์ ได้นาเสนอสรุปผลการประชุม ดังนี้
1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สานักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร (อาคาร
เรียนรวม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มติที่ประชุม : รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
อานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.0 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขแห่งชาติ เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางและความเหมาะสมของ
ข้อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ รายงานการพิ จ า รณาศึ ก ษา เรื่ อ ง “ระบบการแพทย์ป ฐมภู มิ ” ของ
คณะกรรมาธิ ก ารการสาธารณสุ ข สภานิ ติบัญ ญัติ แ ห่ง ชาติ และให้ส่ ง เอกสารตอบกลับ ภายในวันที่ 7
มิถุนายน 2562 ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีขอ้ สรุปว่ารับทราบในหลักการโดยมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมดังนี้
1. การใช้มาตรการทางกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจกับประชาชน
2. สร้างความเชื่อมัน่ ให้ประชาชนในคุณภาพการผลิตและการบริการของระบบปฐมภูมิ
3. สร้างความเข้มแข็งหน่ วยบริการ
4. ทบทวนองค์ประกอบของหน่ วยบริการให้เหมาะสมกับพื้ นที่
5. ความก้าวหน้าในอาชีพแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
6. กลุ่ม CPRID แพทย์ในพื้ นที่อบรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดย on the job training หรือ
อบรม short course
7. มคอ.1 ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มนิ สิต CPRID ควรผ่านการอบรมใน course เฉพาะด้าน
Family doctor, Family Medicine
8. ขยายบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงในพื้ นที่ได้
มติที่ประชุ ม : เห็นชอบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิ งนั นทนา ศิริทรัพย์
ดาเนิ นการต่อไป
3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาโดยใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน
ความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาก ศรว. และปั จจัยอื่นๆ
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิ งบุญมี สถาปั ตยวงศ์ นาเสนอข้อมูลสรุ ปจานวนผูส้ มัคร
สอบเพื่อประเมินความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1–2 ประจาปี 2562 ครั้ง
ที่ 1 (กาลังศึกษาปี 6 /สาเร็จการศึกษา) ซึ่งยังสอบขั้นตอนที่ 3 ไม่ได้ ขอให้ทางคณะฯ ดูแลนักศึ กษาใน
สถาบันตนเอง โดย ศรว. ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในภาพรวมแล้ว หาก
สถาบันใดต้องการข้อมูล ให้ทาหนั งสือส่งถึง ศรว. เพื่อขอข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ แต่ละสถาบันต้องยืนยันว่า
ได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ ข้าสอบแล้ว ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายบุคคลผูเ้ ข้าสอบสามารถดูผลการสอบของ
ตนเองได้โดย ศรว. แจ้งให้กบั ผูเ้ ข้าสอบพิมพ์ผลการสอบได้จากในระบบ
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พันเอก ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดุ สิ ต สถาวร แสดงความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับการสอบ National
License ทั้ง 3 ขัน้ ตอน ว่าไม่สอดคล้องกับทิศทางในการจัดการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตรศึกษา เช่น
ระดับปรีคลินิก จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แต่ตอ้ งสอบแบบเน้นความจา จึงเสนอให้ ศรว.
ทบทวนและพิจารณาปรับการสอบให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปั จจุบนั
นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่าปั จจุบนั นี้ กระทรวงต้องรับบัณฑิตแพทย์
ที่ ย ังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เข้ามาปฏิบัติงานและมีแ นวโน้มเพิ่ มขึ้ นทุ กปี (ข้อมูลปี 2558 จ านวน 1.9
เปอร์เซ็นต์ ของแพทย์ที่เข้ากระทรวงทั้งหมด ปี 2559 จานวน 2.25 เปอร์เซ็นต์ และปี 2560 จานวน 3.99
เปอร์เซ็นต์ เมื่อจาแนกเป็ นกลุ่ม พบว่ากลุ่ม CPIRD/ODOD มีจานวน 65 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์
ของกลุ่มนี้ สามารถสอบผ่านได้ในปี แรก และอีก 40 เปอร์เซ็นต์ สอบผ่านในปี ที่ 2–3 คงเหลือประมาณน้อย
กว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ยงั คงสอบไม่ผ่านเมื่อผ่านไป 3 ปี )
มติที่ประชุม : รับทราบ และที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรเสนอให้แพทยสภาพิจารณา
ปรับการสอบเพื่อประเมินความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อไป
วาระที่ 4 ความก้าวหน้าของงานต่อเนื่อง
4.1 การสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับ
ตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2562
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ รายงานสรุปจานวนผูส้ มัคร จานวน
ผูย้ ืนยันเข้าศึ กษา และจ านวนผู ้สละสิ ท ธิ์ ของแต่ ละสถาบันที่ รับตรงร่ว มกันผ่ านระบบ TCAS รอบ 3
ปี การศึกษา 2562 พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการรับสมัครรอบ 1–4 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 การดาเนินการของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (IMEAc)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นาเสนอที่ประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้
เรื่องที่หนึ่ ง ดังรายงานการดาเนิ นการของ สมพ. ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ข้อที่ 1 รายชื่อ
สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมิน และอยูใ่ นระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน
เรื่องที่สอง ดังรายงานการดาเนิ นการของ สมพ. ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ข้อที่ 2 การส่ง
รายงานประจาปี รายนามสถาบันที่มี กาหนดส่งรายงานความก้าวหน้า และรายนามสถาบันที่มีกาหนดส่ง
รายงานการปรับปรุงแก้ไข
เรื่ อ งที่ ส าม ดัง รายงานการด าเนิ น การของ สมพ. ณ วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ข้อ ที่ 3
รายนามสถาบันที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร สมพ. โดยมีประเด็นหารือ คือ การกาหนด
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รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเฉพาะที่ ส่งเสริมสมรรถนะที่ เป็ นจุดเน้นของ
สถาบันหรื อส่งเสริมศัก ยภาพตามความสนใจของผู ้เรีย น ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต ที่ ประชุ มอภิ ปราย
วัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะฯ ตามที่กาหนดใน มคอ.1 แล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า
สถาบันผลิตแพทย์สามารถกาหนดรายวิช าให้นักศึ กษาเรีย นเพื่อให้มีคุณลักษณะตามวัตถุ ประสงค์ของ
หลักสูตร หรือ สถาบันผลิตแพทย์สามารถเปิ ดรายวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจได้ ยกเว้น
รายวิชาชีวสถิติ และจริยธรรม ไม่จดั เป็ นรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะฯ
เรื่ องที่ สี่ ดังรายงานการดาเนิ นการของ สมพ. ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ข้อที่ 4 SAR
template ของ สมพ. ตามที่กาหนดให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดาเนิ นการให้ได้ตาม มคอ.1 ภายใน
ปี 2562 สมพ. จึงได้จดั ทา SAR template ขึ้ นใหม่ โดยรวบรวมเกณฑ์ต่างๆ ตาม มคอ.1 จึงขอให้สถาบันที่
ต้องเขียน SAR เพื่อขอปรับปุรงหลักสูตรใช้ SAR template ใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม มคอ.1
เรื่องที่ ห า้ ดังรายงานการดาเนิ นการของ สมพ. ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ข้อที่ 5 SAR
template สาหรับโรงเรีย นแพทย์ใหม่ ตามที่ แพทยสภาประกาศใช้หลักเกณฑ์การขอเปิ ดดาเนิ นการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์สาหรับสถาบันที่เปิ ดดาเนิ นการใหม่ นั้น สมพ.
ได้จดั ทา SAR template สาหรับโรงเรียนแพทย์ใหม่ สามารถ download ได้จาก www.imeac.org
เรื่ องที่ ห ก ดังรายงานการดาเนิ นการของ สมพ. ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ข้อที่ 6 แจ้ง
กาหนดการจัดอบรม
1) เรื่อง Criteria training and SAR writing ระหว่างวันที่ 2–6 กันยายน 2562 ที่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) เรื่อง Assessor training ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 (หยุดวันที่ 23 ตุ ลาคม) ที่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผูท้ ี่จะเข้าอบรมในเรื่อง Assessor training จะต้องผ่าน
การอบรมเรื่อง Criteria training and SAR writing มาก่อน
เรื่องที่เจ็ด ดังรายงานการดาเนิ นการของ สมพ. ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ข้อที่ 7 สถาบัน
ที่จะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิ ดดาเนิ นการ/ปรับปรุ งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การขอเพิ่ม
ศักยภาพ การขอเพิ่มสถาบันร่วมผลิต ต้องใช้เกณฑ์ TMC.WFME.BME.Standards (2017) หรือ หลักเกณฑ์
การขอเปิ ดดาเนิ นการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สาหรับสถาบันเปิ ด
ดาเนิ นการใหม่) แล้วแต่ กรณี โดยขอให้สถาบันผลิ ตแพทย์ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ สมพ. กาหนด ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 คณะทางานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิ โ รจน์ สูรพันธุ ์ นาเสนอโครงการ การคัดเลื อกครูแ พทย์
แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อดาเนิ นการคัดเลือกบุคคลให้เป็ นครูแพทย์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562
และมอบรางวัลในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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มติที่ประชุ ม : รับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการอานวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย พิจารณาอนุ มตั ิต่อไป
4.4 การปรับหัตถการโครงการเพิ่มพูนทักษะ
เอกสารประกอบ : 5 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ รายงานความคืบหน้า สืบเนื่ องจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ กสพท ร่วมกับกรรมการบริหาร กสพท ในคราวประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19
เมษายน 2562 ได้มีขอ้ เสนอแนะต่อคณะทางานฯ เรื่องการสื่อสารเพื่อให้สงั คมและบุคคลภายนอกเข้าใจ
(ร่าง) เกณฑ์ทกั ษะหัตถการของบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะทางานพิจารณาทักษะหัตถการ
สาหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะของ กสพท จึงจัดทาบทนาของ (ร่าง) เกณฑ์ทกั ษะหัตถการฯ
ประกอบด้วยหลักการและเหตุ ผล สาระสาคัญ ของการปรับปรุ งทักษะหัตถการ นิ ยาม/ความหมายของ
หัตถการ แนวทางการปฏิบตั ิสาหรับสถาบันผลิตแพทย์ และแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับโรงพยาบาลซึ่งเป็ น
สถาบันฝึ กปฏิบตั ิงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เมื่อได้รบั การรับรองแล้ว จะนาเผยแพร่ผ่านทาง
website ต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.5 โครงการประชุมปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนา RDU curriculum
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล แจ้งที่ประชุ มทราบว่า ตามที่ กสพท ได้รับ
อนุ มตั ิทุนสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการทา MOU ร่วมกันเรียบร้อย
แล้ว เบื้ องต้นได้เตรียมทาโครงการเพื่อพัฒนา RDU curriculum และพัฒนาครูผูส้ อน ในวันที่ 8–9 สิงหาคม
2562 สาหรับรายละเอียดกาหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นอกจากนี้ กาลังดาเนิ นการทาแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเรื่อง RDU จากบัณฑิตแพทย์ที่ จบการศึกษา ปี การศึกษา 2562 เมื่อประมวลผลเปรียบเทียบ
กับปี ที่ผ่านมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนาเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง
5.1 เพือ่ ทราบ
5.1.1 เรื่องจาก ศูนย์ประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (ศรว.)
เอกสารประกอบ : 9 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ นาเสนอสรุปผลการสอบเพื่อ
ประเมินความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 จาแนกเป็ นผล
การสอบทั้งหมดและผลการสอบเฉพาะสอบครั้งแรก และผลสรุปจานวนผูส้ อบผ่านขั้นตอนที่ 1–3 ปี พ.ศ.
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2562 (ปี การศึกษา 2561) แต่ละสถาบันการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และนาเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็ นการสอบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบกระดาษ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเที ยบข้อมูลการสอบทั้ง 2 ระบบ พบว่าผลไม่แตกต่างกัน
และศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ แจ้งกาหนดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปี
การศึกษา 2561 รอบ 3 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สาหรับแพทย์ผูส้ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่ง
ผูท้ ี่ มีความประสงค์จะเข้าสอบ ต้องดาเนิ นการสมัคร ณ สถาบันที่ เปิ ดรับ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
สาหรับบางสถาบันที่มีนักศึกษายังสอบไม่ผ่าน ทางสถาบันจะจัดสอบเองหรือจะให้สอบกับสถาบันอื่นก็ได้
แต่ตอ้ งดาเนิ นการติดต่อสถาบันที่ จัดสอบให้รับทราบ ทั้งนี้ แต่ละสถาบันที่ จะจัดสอบ MEQ ต้องแจ้ง
จานวนผูเ้ ข้าสอบให้ ศรว. ทราบด้วย เพื่อจะได้ดาเนิ นการต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ และขอความร่วมมือกรรมการทุกท่านเก็บเอกสารประกอบ
วาระการประชุมเป็ นความลับและห้ามเผยแพร่
5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : 3 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์
ผูอ้ านวยการสานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์ นาเสนอรายงานและเอกสารโครงการผลิตแพทย์
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ต่อ ครม. รายละเอียดดังนี้
เรื่องที่หนึ่ ง วัตถุประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 3
ประเด็น ได้แก่ 1) แก้ไขปั ญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท 2) รองรับการขยายบริการทุกภาคส่วนและ
สังคมสูงอายุ และ 3) พัฒนาสถาบันผลิตแพทย์ตรงกับความจาเป็ นในแต่ละพื้ นที่ โดยมีเป้าหมายหลักของ
โครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาการกระจายแพทย์
เรื่องที่ สอง การบริหารโครงการฯ การรับนักศึ กษาแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและ
สถาบัน ผลิ ต แพทย์ร่ ว มมื อ กัน ในการก าหนดโควตาและพื้ นที่ นั ก เรี ย นเพื่ อ เข้า ศึ ก ษาแล้ว ต้อ งกลับ ไป
ปฏิ บัติงานชดใช้ทุ นในจังหวัดภูมิลาเนา หรื อเขตสุ ขภาพ ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด โดยสรุ ป
นักศึกษาแพทย์ที่รบั ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของกระทรวงศึ กษาธิ การ ต้องกาหนดโควตาพื้ นที่ในการ
รับเข้าศึกษาและกลับไปชดใช้ทุนในพื้ นที่ เหมือนกับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม CPIRD
เรื่ องที่ สาม การติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ หน่ วยงานผู ้รับผิ ดชอบโครงการ
ร่วมกันติดตามประเมินผล output และ outcome เพื่อมาปรับปรุงการดาเนิ นงานต่อไป
เรื่ องที่ สี่ ข้อสังเกตและความเห็ นส่วนราชการที่ เกี่ย วข้อง รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีขอ้ สรุปว่า ควรจัดประชุมหารือแนวทางการดาเนิ นงาน
และการบริหารจัดการโครงการฯ สาหรับการดาเนิ นการระยะที่ 1 พ.ศ. 2561–2564 โดยเฉพาะการ
ดาเนิ น การที่ ผ่ านมาแล้วในปี 2561–2562 และเตรี ย มส าหรับการของบประมาณในระยะต่ อ ไป พ.ศ.
2565–2570 ซึ่ งจะต้องส่งเอกสารการของบประมาณในปี 2563 โดยเป็ นการทางานร่วมกันระหว่าง
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กระทรวงสาธารณสุขกับคณะแพทยศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย และ
เสนอให้สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเป็ นผูจ้ ดั ประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบในหลักการ
5.1.3 โครงการรณรงค์ร ะดมทุ น ปรับปรุ งพิพิธภัณ ฑ์หมอเจ้าฟ้า เพื่อเทิดพระเกี ยรติ
สมเด็จพระบรมราชชนก
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ นาเสนอร่างโครงการ “รวม
ใจไทย สื บสานพระปณิ ธานหมอเจ้าฟ้ า” โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27–
29 กันยายน 2562 ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมด้วยกัน โดยตัวแทนจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย จาก 22 สถาบัน จะเดิ นทางไปยัง จังหวัดเชียงใหม่โดยรถไฟจากสถานี หัวลาโพงในวันที่ 27
กันยายน 2562 และในวันที่ 29 กันยายน 2562 มีกิจกรรมการวิ่ง “รวมใจไทย สืบสานพระปณิธานหมอ
เจ้าฟ้ า” ระยะทางไม่เกิน 9 กิโลเมตร ขอความร่วมมือจากทุกสถาบันส่งรายชื่อผูเ้ ดินทางไปร่วมงานสถาบัน
ละ 2–4 คน (เป็ นนิ สิตแพทย์ 2 คน) โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุ นค่าที่พกั และค่าอาหาร ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับขอให้แต่ละสถาบัน เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบเอง
มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้แต่ละสถาบันส่งรายชื่อผูต้ ิดต่อประสานงาน 1 คน
ภายในวัน ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2562 หากสถาบัน ใดประสงค์จ ะส่ ง รายชื่ อ มากกว่า 4 คน ให้แ ต่ ล ะสถาบัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้ น
5.1.4 โครงการจัดการประชุ มวิชาการนานาชาติดา้ นการวิจยั ของนักศึกษาแพทย์ ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า “International Medical Student Research Conference 2019
(IMRC 2019)”
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: พันเอก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดุสิต สถาวร
พันเอก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต สถาวร นาเสนอโครงการจัดการประชุ มวิช าการ
นานาชาติ ดา้ นการวิ จัย ของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ของวิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์พ ระมงกุ ฎ เกล้า “International
Medical Student Research Conference 2019 (IMRC 2019)” ในเบื้ องต้นได้กาหนดระยะเวลาการจัด
โครงการไว้ 2 ช่ วงคื อ วันที่ 21–23 กุ มภาพัน ธ์ 2563 และวัน ที่ 28–29 กุ มภาพันธ์ – 1 มี นาคม 2563
ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดาเนิ นงาน และได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ของงานเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และขอเชิญรองคณบดี
หรือผูบ้ ริหารที่ดูแลด้านวิจยั ร่วมเป็ นคณะทางานเพื่อวางกรอบการพิจารณาตัดสิน คัดเลือกผูท้ ี่เหมาะสมที่
จะได้รบั รางวัล รายละเอียดจะแจ้งในโอกาสต่อไป และสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.2 เรื่องที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
5.2.1 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุ วรรณ ประชาสัมพันธ์โครงการ
ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 โครงการประชุมครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า “Educational
Disruption in Medical School” งานครั้งนี้ จะจัดขึ้ นในวันที่ 11–13 ธันวาคม 2562 สถานที่ อาคารศรีสวรินทิรา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะเป็ นการประชุมนานาชาติ ไฮไลท์คือ หัวข้อ
EPA ซึ่ งมีผูเ้ ชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ มาเป็ นผูน้ าทา workshop หากสนใจเข้าร่วมสามารถติดตาม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. www.si.mahidol.ac.th/tmec2019
2. Email:TMEC2019@gmail.com
3. Facebook : TMEC 2019
4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
งานบริการการศึกษา ฝ่ ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
โทรศัพท์ 02 419 6422 โทรสาร 02 411 4142
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2.2 การขับเคลื่อน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบันการศึกษา
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้นาเสนอและแจ้งเน้นย้าเรื่องการ
ตอบ “แบบส ารวจการศึ ก ษาของบุ ค ลากรด้า นสุ ข ภาพ เรื่ อ ง ความปลอดภัย ของผู ้ป่ วย ” จัด ท าโดย
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการศึกษาเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย แบบสารวจนี้ จัดทาเพื่อศึกษาการรับรู ้
ความคิดเห็น และมุมมองของนักศึกษาในวิชาชีพด้านสุขภาพที่พึ่งจบการศึกษา ซึ่งตอนนี้ อยู่ระหว่างการเก็บ
ข้อมูลเพื่อนาไปปรับปรุงการเรียนการสอนบุคลากรด้านสุขภาพ เรื่อง ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ในรุ่นต่อไป
ที่ประชุมขอให้รองวิชาการแต่ ละสถาบันประชาสัมพันธ์เพื่อให้บณ
ั ฑิ ตที่พึ่งจบการศึกษาร่วมทาแบบสารวจ
สามารถตอบแบบสอบถามได้ตาม QR CODE นี้
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มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.2.3 Health Education England, Global Engagement Offer
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ งจิ ตลัดดา ดี โ รจนวงศ์ ได้นาเสนอความคื บหน้าของ
ประชุมหารือเรื่องการร่วมมือกับประเทศอังกฤษทาง Teleconference เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดย
ในการประชุ มดังกล่าวสรุ ปได้ 2 ประเด็ น คื อ การแลกเปลี่ ย นแพทย์ และปั ญหาและอุ ปสรรค สาหรับ
ประเด็นเรื่องการแลกเปลี่ยนแพทย์แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การส่งแพทย์ไทยไปประเทศอังกฤษทางเลื อกที่ เหมาะสมที่ สุดคื อการส่ง young
staff ไปเรียน subspecialty 2 ปี ในลักษณะของ clinical emerging research โดยมี Clinical 80 เปอร์เซ็นต์
ร่วมกับ research ด้วย โดยทางประเทศอังกฤษสามารถรับแพทย์ไทยได้ 20 – 50 คนต่อปี
2. การส่งแพทย์ประเทศอังกฤษมาประเทศไทย ทางประเทศอังกฤษสนใจเรื่อง Public
Health และ Tropical diseases โดยทางประเทศไทยสามารถรับแพทย์องั กฤษได้ 20 คนต่อปี
ปั ญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดคือ ในส่วนของใบอนุ ญาตในการปฎิบตั ิงานในแต่ละ
ประเทศ ทางประเทศไทยสามารถให้เป็ น Limited License และหา Funding ให้ประเทศอังกฤษได้ และ
ประเทศอังกฤษเองก็สามารถหา Funding ให้ประเทศไทยได้ แต่แพทย์ไทยที่จะไปปฏิบัติงานจะต้องสอบ
ผ่าน MRCP, PLAB Test และต้องมีคะแนนสอบ IELTS ด้วย ซึ่งการสอบ MRCP, PLAB Test น่ าจะ
ค่อนข้างเป็ นปั ญหาสาหรับแพทย์ไทย ในส่วนนี้ ทางประเทศอังกฤษรับจะไปหารือกันอีกครั้งว่าจะ waive ได้
หรือไม่ รวมถึงการให้เป็ น Limited License กับแพทย์ไทย
ในการแลกเปลี่ยนแพทย์ไทยกับทางอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน สามารถส่ง
แพทย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ยังไม่ใช่ขอ้ สรุปทั้งหมด จะมีการประชุม Teleconference
อีกครั้งในวันที่ 18 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2.4 โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารสถาบันผลิตแพทย์ (MSE) รุ่นที่ 20
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิ งจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุ ม
ฟื้ นฟูวิชาการผูบ้ ริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย ฉลองครบรอบการจัดอบรมหลักสูตรผูบ้ ริ หาร
สถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย (MSE) 20 รุ่น เรื่อง “การบริหารการศึกษาแพทยศาสตร์ในอนาคต”
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมยาใจ ชั้น 25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย ส าหรับ ศิ ษ ย์เ ก่ า ขอเชิ ญ ร่ ว มงานสัง สรรค์ใ นช่ ว งเย็ น ด้ว ย โดยรายละเอี ย ด
กาหนดการตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2.5 การดาเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ นาเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับการ
จัดประชุม 2 ASEAN Medical Education Alliance conference โดยลาดับแรกประธานการจัดประชุมจะ
เป็ นประเทศอิ นโดนี เซี ย ซึ่ ง มีกาหนดการในเดื อนตุ ลาคม แต่เนื่ องจากมีปัญหาเรื่องของงบประมาณไม่
สามารถดาเนิ นการได้ จึงได้ประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์ เสนอให้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็ นประธานการจัดประชุมครั้งต่อไป โดยจัดร่วมกับการประชุมวิชาการ
ที่จะจัดขึ้ นเดือนธันวาคมนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
nd

5.3 เรื่องที่ยงั ไม่มีความก้าวหน้า
5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA)
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
ยังไม่มีความก้าวหน้า ขอเลื่อนไปนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 ก าหนดการประชุ ม ครั้ง ต่ อ ไป วั น ศุ ก ร์ที่ 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กัน ยายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์
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เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
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(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์)
สรุปผลการประชุม
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(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจแก้ไขสรุปผลการประชุม
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\\2562\Meet42019(May31)นันทนา
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