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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 4/2562  วนัศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00-14.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุม CC2-414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา 2 3 

ส านกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 4 

        5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 7 
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วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 11 
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วนัจนัทรท์ี่ 29 เมษายน 2562 13 
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(แทน  ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล) 16 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์17 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล น าเสนอแทน ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  18 

ฉายากุล โดยไดน้ าเสนอผลสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งท่ี 19 

1/2562 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ดังน้ี ปัจจุบนัคณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการผลกัดันใหเ้กิด RDU 20 

Country โดยใช ้12 core interventions ของ WHO 2002  ก าหนดใหม้ีหน่วยงานกลางในการดูแล RDU 21 

Country และน าเสนอต่อคณะรฐัมนตรีเพ่ือประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการเป็น  RDU Country และ22 

น าเสนอในท่ีประชุม World Health Assembly ต่อไป  23 
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มุ่งเน้นในขอ้ท่ี 6  Continuing in-service medical education as a licensure requirement ส าหรบั26 

ประเด็นท่ี กสพท ไดข้องบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการสนับสนุนการ27 

เรียนการสอน RDU  ปัจจุบันไดร้บัอนุมติัและมีการเซ็นสญัญาเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ดังรายละเอียดตาม28 

เอกสารประกอบการประชุม 29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

1.2 โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ด าเนินการเฉพาะระยะที่ 31 

1 พ.ศ. 2561-2564) 32 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 33 
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ น าเสนอต่อท่ีประชุม เก่ียวกับ 1 

โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ด าเนินการเฉพาะระยะท่ี 1 พ.ศ. 2561-2 

2564) ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 และไดร้บัอนุมติังบประมาณการผลิต3 

บณัฑิต ในอตัรา 3 แสนบาท/คน/ปี  และงบลงทุนเพ่ือสนับสนุนโครงสรา้งพ้ืนฐานการจดัการเรียนการสอน4 

ดา้นการแพทย ์ในอตัรา 2 ลา้นบาท/คน/หลกัสตูร  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 6 

1.3 ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขแห่งชาต ิเรื่อง ระบบการแพทยป์ฐมภูมิ 7 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 9 

ขอยา้ยไปเป็นเรื่องเพ่ือพิจารณา วาระที่ 3.0 10 

 11 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ12 

ไทย ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 1 มีนาคม 2562 ณ หอ้งประชุมโมคลาน อาคารบริหาร 13 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ14 

ร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2/2562  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 19 เมษายน 2562  ณ 15 

หอ้งประชุม 1 ส านักงานคณบดี ชั้น 5  อาคารบริหาร (อาคารเรียนรวม) คณะ16 

แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 17 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุม ดงัน้ี 21 

1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 22 

2/2562 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 1 มีนาคม 2562 ณ หอ้งประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์23 

2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 24 

2/2562 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 19 เมษายน 2562  ณ หอ้งประชุม 1 ส านักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร (อาคาร25 

เรียนรวม) คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง27 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 1 มีนาคม 2562  และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ28 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 19 เมษายน 2562 29 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.0 ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขแห่งชาต ิเรื่อง ระบบการแพทยป์ฐมภูมิ 2 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ต่อท่ีประชุมเร่ืองส านักงานปลดักระทรวง6 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ขอความเห็นเก่ียวกับแนวทางและความเหมาะสมของ7 

ข้อเสนอแนะท่ีเ ก่ียวข้องกับรายงานการพิจารณาศึกษา เ ร่ือง “ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ” ของ8 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และใหส้่งเอกสารตอบกลับภายในวันท่ี  7 9 

มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมอภิปรายร่วมกนัและมีขอ้สรุปวา่รบัทราบในหลกัการโดยมีขอ้สงัเกตเพ่ิมเติมดงัน้ี 10 

1. การใชม้าตรการทางกฎหมายอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจกบัประชาชน 11 

2. สรา้งความเช่ือมัน่ใหป้ระชาชนในคุณภาพการผลิตและการบริการของระบบปฐมภมูิ 12 

3. สรา้งความเขม้แข็งหน่วยบริการ 13 

4. ทบทวนองคป์ระกอบของหน่วยบริการใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ี 14 

5. ความกา้วหนา้ในอาชีพแพทยส์าขาเวชศาสตรค์รอบครวั 15 

6. กลุ่ม CPRID แพทยใ์นพื้ นท่ีอบรมสาขาเวชศาสตรค์รอบครวั โดย on the job training หรือ16 

อบรม short course 17 

7. มคอ.1 ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มนิสิต CPRID ควรผ่านการอบรมใน course เฉพาะดา้น 18 

Family doctor, Family Medicine 19 

8. ขยายบริการท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงในพ้ืนท่ีได ้20 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์21 

ด าเนินการต่อไป 22 

3.1  ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาศกัยภาพของนิสิตนักศึกษาโดยใชป้ระโยชนข์องผลการประเมิน23 

ความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาก ศรว. และปัจจยัอื่นๆ 24 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์27 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ น าเสนอขอ้มูลสรุปจ านวนผูส้มคัร28 

สอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1–2 ประจ าปี 2562  ครั้ง29 

ท่ี 1 (ก าลงัศึกษาปี 6 /ส าเร็จการศึกษา) ซ่ึงยงัสอบขั้นตอนท่ี 3 ไม่ได ้ขอใหท้างคณะฯ ดูแลนักศึกษาใน30 

สถาบนัตนเอง โดย ศรว. ไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มูลผลการสอบ ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ในภาพรวมแลว้ หาก31 

สถาบันใดตอ้งการขอ้มูล ใหท้ าหนังสือส่งถึง ศรว. เพ่ือขอขอ้มูลดังกล่าว ทั้งน้ีแต่ละสถาบนัตอ้งยืนยนัว่า32 

ไดร้บัความยินยอมจากผูเ้ขา้สอบแลว้ ส่วนการวิเคราะหข์อ้มลูรายบุคคลผูเ้ขา้สอบสามารถดูผลการสอบของ33 

ตนเองไดโ้ดย ศรว. แจง้ใหก้บัผูเ้ขา้สอบพิมพผ์ลการสอบไดจ้ากในระบบ 34 
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พันเอก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต  สถาวร แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสอบ National 1 

License ทั้ง 3 ขัน้ตอน ว่าไม่สอดคลอ้งกบัทิศทางในการจดัการเรียนการสอนดา้นแพทยศาสตรศึกษา เช่น 2 

ระดบัปรีคลินิก จดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning แต่ตอ้งสอบแบบเน้นความจ า จึงเสนอให ้ศรว. 3 

ทบทวนและพิจารณาปรบัการสอบใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั 4 

นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกณัฑพงษ์ ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมวา่ปัจจุบนัน้ีกระทรวงตอ้งรบับณัฑิตแพทย์5 

ท่ียังไม่มีใบประกอบวิชาชีพเขา้มาปฏิบัติงานและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นทุกปี (ขอ้มูลปี 2558 จ านวน 1.9  6 

เปอรเ์ซ็นต์ ของแพทยท่ี์เขา้กระทรวงทั้งหมด  ปี 2559 จ านวน 2.25 เปอรเ์ซ็นต์ และปี 2560 จ านวน 3.99  7 

เปอรเ์ซ็นต ์ เมื่อจ าแนกเป็นกลุ่ม พบว่ากลุ่ม CPIRD/ODOD มีจ านวน 65 เปอรเ์ซ็นต์  และ 50 เปอรเ์ซ็นต์8 

ของกลุ่มน้ีสามารถสอบผ่านไดใ้นปีแรก และอีก 40 เปอรเ์ซ็นต์ สอบผ่านในปีท่ี 2–3  คงเหลือประมาณน้อย9 

กวา่ 10 เปอรเ์ซ็นต ์ท่ียงัคงสอบไมผ่่านเมื่อผ่านไป 3 ปี ) 10 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และท่ีประชุมมีความเห็นร่วมกนัว่าควรเสนอใหแ้พทยสภาพิจารณา11 

ปรบัการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อไป 12 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 13 

4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต14 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรับ15 

ตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 16 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์18 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 19 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ รายงานสรุปจ านวนผูส้มคัร จ านวน 20 

ผูย้ืนยนัเขา้ศึกษา และจ านวนผู้สละสิทธ์ิ ของแต่ละสถาบันท่ีรับตรงร่วมกันผ่านระบบ TCAS รอบ 3   21 

ปีการศึกษา 2562 พรอ้มทั้งแสดงขอ้มูลการรบัสมคัรรอบ 1–4  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ22 

ประชุม 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  24 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์27 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอท่ีประชุมดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 28 

เร่ืองท่ีหน่ึง ดงัรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ขอ้ท่ี 1 รายช่ือ29 

สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยูใ่นระหวา่งกระบวนการตรวจประเมิน 30 

เร่ืองท่ีสอง ดงัรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ขอ้ท่ี 2 การส่ง31 

รายงานประจ าปี รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหน้า และรายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่ง32 

รายงานการปรบัปรุงแกไ้ข 33 

เร่ืองท่ีสาม ดังรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ขอ้ท่ี 3 34 

รายนามสถาบนัท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร สมพ. โดยมีประเด็นหารือ คือ การก าหนด35 
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รายวิชาในโครงสรา้งหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะท่ีเป็นจุดเน้นของ1 

สถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู ้เรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  ท่ีประชุมอภิปราย2 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มวิชาเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะฯ ตามท่ีก าหนดใน มคอ.1 แลว้ มีความเห็นร่วมกนัว่า 3 

สถาบันผลิตแพทย์สามารถก าหนดรายวิชาใหนั้กศึกษาเรียนเพ่ือใหม้ีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ4 

หลักสูตร หรือ สถาบนัผลิตแพทยส์ามารถเปิดรายวิชาใหนั้กศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจได ้ยกเวน้5 

รายวิชาชีวสถิติ และจริยธรรม ไมจ่ดัเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะฯ  6 

เร่ืองท่ีส่ี ดังรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ขอ้ท่ี 4 SAR 7 

template ของ สมพ.  ตามท่ีก าหนดใหห้ลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ด าเนินการใหไ้ดต้าม มคอ.1 ภายใน 8 

ปี 2562  สมพ. จึงไดจ้ดัท า SAR template ขึ้ นใหม ่โดยรวบรวมเกณฑต่์างๆ ตาม มคอ.1  จึงขอใหส้ถาบนัท่ี9 

ตอ้งเขียน SAR เพ่ือขอปรบัปุรงหลกัสตูรใช ้SAR template ใหม ่เพ่ือใหค้รอบคลุม มคอ.1 10 

เร่ืองท่ีหา้ ดังรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ขอ้ท่ี 5 SAR 11 

template ส าหรับโรงเรียนแพทย์ใหม่  ตามท่ีแพทยสภาประกาศใชห้ลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ12 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต และรบัรองสถาบนัผลิตแพทยส์ าหรบัสถาบนัท่ีเปิดด าเนินการใหม่ น้ัน สมพ. 13 

ไดจ้ดัท า SAR template ส าหรบัโรงเรียนแพทยใ์หม ่สามารถ download ไดจ้าก www.imeac.org 14 

เร่ืองท่ีหก ดังรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ขอ้ท่ี 6 แจง้15 

ก าหนดการจดัอบรม 16 

1) เร่ือง Criteria training and SAR writing ระหว่างวนัท่ี 2–6 กันยายน 2562 ท่ี 17 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 18 

2) เร่ือง Assessor training ระหว่างวนัท่ี 21-25 ตุลาคม 2562 (หยุดวนัท่ี 23 ตุลาคม) ท่ี19 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  โดยผูท่ี้จะเขา้อบรมในเร่ือง Assessor training จะตอ้งผ่าน20 

การอบรมเร่ือง Criteria training and SAR writing มาก่อน 21 

เร่ืองท่ีเจ็ด ดงัรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ขอ้ท่ี 7 สถาบนั22 

ท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต การขอเพ่ิม23 

ศกัยภาพ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต ตอ้งใชเ้กณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards (2017) หรือ หลกัเกณฑ์24 

การขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรบัรองสถาบันผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิด25 

ด าเนินการใหม่) แลว้แต่กรณี โดยขอใหส้ถาบันผลิตแพทยด์ าเนินการตามขั้นตอนท่ี สมพ. ก าหนด ดัง26 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

4.3 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์31 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ น าเสนอโครงการ การคัดเลือกครูแพทย์32 

แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  เพ่ือด าเนินการคดัเลือกบุคคลใหเ้ป็นครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  33 

และมอบรางวลัในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20  ณ คณะแพทยศาสตร ์34 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 35 
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มติที่ประชุม :  รับทราบ และใหเ้สนอคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 1 

แห่งประเทศไทย พิจารณาอนุมติัต่อไป 2 

4.4 การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 3 

เอกสารประกอบ : 5 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ รายงานความคืบหน้า สืบเน่ืองจาก6 

ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ กสพท ร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท ในคราวประชุมเมื่อวนัศุกรท่ี์ 19 7 

เมษายน 2562 ไดม้ีขอ้เสนอแนะต่อคณะท างานฯ เร่ืองการส่ือสารเพ่ือใหส้งัคมและบุคคลภายนอกเขา้ใจ 8 

(ร่าง) เกณฑท์กัษะหตัถการของบณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ  คณะท างานพิจารณาทกัษะหตัถการ9 

ส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะของ กสพท จึงจดัท าบทน าของ (ร่าง) เกณฑท์กัษะหตัถการฯ 10 

ประกอบดว้ยหลักการและเหตุผล สาระส าคัญของการปรับปรุงทักษะหัตถการ นิยาม/ความหมายของ11 

หตัถการ แนวทางการปฏิบติัส าหรบัสถาบนัผลิตแพทย ์และแนวทางการปฏิบติัส าหรบัโรงพยาบาลซ่ึงเป็น12 

สถาบนัฝึกปฏิบติังานตามโครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ เมื่อไดร้บัการรบัรองแลว้ จะน าเผยแพร่ผ่านทาง 13 

website ต่อไป  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

4.5    โครงการประชุมปฏิบตักิารเพ่ือพฒันา RDU curriculum 16 

เอกสารประกอบ :  17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 18 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล แจง้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ี กสพท ไดร้ับ19 

อนุมติัทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการท า MOU ร่วมกนัเรียบรอ้ย20 

แลว้ เบ้ืองตน้ไดเ้ตรียมท าโครงการเพ่ือพฒันา RDU curriculum และพฒันาครูผูส้อน ในวนัท่ี 8–9 สิงหาคม 21 

2562  ส าหรบัรายละเอียดก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบอีกครั้ง  นอกจากน้ี ก าลงัด าเนินการท าแบบสอบถาม22 

ความคิดเห็นเร่ือง RDU จากบณัฑิตแพทยท่ี์จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เมื่อประมวลผลเปรียบเทียบ23 

กบัปีท่ีผ่านมาเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะน าเสนอใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป  24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 25 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 26 

5.1 เพ่ือทราบ 27 

5.1.1 เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช28 

กรรม (ศรว.) 29 

เอกสารประกอบ : 9 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์31 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์น าเสนอสรุปผลการสอบเพ่ือ32 

ประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2  จ าแนกเป็นผล33 

การสอบทั้งหมดและผลการสอบเฉพาะสอบครั้งแรก และผลสรุปจ านวนผูส้อบผ่านขั้นตอนท่ี 1–3  ปี พ.ศ. 34 
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2562 (ปีการศึกษา 2561) แต่ละสถาบนัการศึกษา ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และน าเสนอผล1 

การวิเคราะหข์อ้มูลการสอบขั้นตอนท่ี 1 และ 2  ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  ซ่ึงเป็นการสอบดว้ยระบบ2 

คอมพิวเตอรแ์ละระบบกระดาษ ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบขอ้มูลการสอบทั้ง 2 ระบบ พบว่าผลไม่แตกต่างกัน 3 

และศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ก าหนดการสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ปี4 

การศึกษา 2561 รอบ 3  ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2562  ส าหรบัแพทยผ์ูส้ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซ่ึง5 

ผูท่ี้มีความประสงค์จะเขา้สอบ ตอ้งด าเนินการสมคัร ณ สถาบันท่ีเปิดรบั ภายในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562   6 

ส าหรบับางสถาบนัท่ีมีนักศึกษายงัสอบไม่ผ่าน ทางสถาบนัจะจดัสอบเองหรือจะใหส้อบกบัสถาบนัอ่ืนก็ได้7 

แต่ตอ้งด าเนินการติดต่อสถาบนัท่ีจัดสอบใหร้ับทราบ  ทั้งน้ีแต่ละสถาบันท่ีจะจัดสอบ MEQ  ตอ้งแจง้8 

จ านวนผูเ้ขา้สอบให ้ศรว. ทราบดว้ย เพ่ือจะไดด้ าเนินการต่อไป 9 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และขอความร่วมมือกรรมการทุกท่านเก็บเอกสารประกอบ10 

วาระการประชุมเป็นความลบัและหา้มเผยแพร่ 11 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 12 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกณัฑพงษ์ 14 

ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 15 

โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 16 

นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกณัฑพงษ์  น าเสนอรายงานและเอกสารโครงการผลิตแพทย์17 

ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข ต่อ ครม. รายละเอียดดงัน้ี 18 

เร่ืองท่ีหน่ึง วตัถุประสงคข์องโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 3 19 

ประเด็น ไดแ้ก่  1) แกไ้ขปัญหาการกระจายแพทยส์ู่ชนบท  2) รองรบัการขยายบริการทุกภาคส่วนและ20 

สงัคมสูงอายุ  และ 3) พฒันาสถาบนัผลิตแพทยต์รงกบัความจ าเป็นในแต่ละพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายหลกัของ21 

โครงการฯ เพ่ือแกปั้ญหาการกระจายแพทย ์22 

เร่ืองท่ีสอง การบริหารโครงการฯ การรบันักศึกษาแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและ23 

สถาบันผลิตแพทย์ร่วมมือกันในการก าหนดโควตาและพ้ืนท่ีนักเรียนเพ่ือ เขา้ศึกษาแล้วต้องกลับไป24 

ปฏิบัติงานชดใชทุ้นในจังหวดัภูมิล าเนา หรือเขตสุขภาพ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยสรุป25 

นักศึกษาแพทยท่ี์รบัในโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมของกระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งก าหนดโควตาพ้ืนท่ีในการ26 

รบัเขา้ศึกษาและกลบัไปชดใชทุ้นในพ้ืนท่ี เหมือนกบันักศึกษาแพทยก์ลุ่ม CPIRD 27 

เร่ืองท่ีสาม การติดตามและประเมินผลโครงการ หน่วยงานผู ้รับผิดชอบโครงการ28 

ร่วมกนัติดตามประเมินผล output และ outcome เพ่ือมาปรบัปรุงการด าเนินงานต่อไป 29 

เร่ืองท่ีส่ี ขอ้สังเกตและความเห็นส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดตามเอกสาร30 

ประกอบการประชุม 31 

ท่ีประชุมอภิปรายร่วมกนัและมีขอ้สรุปว่า ควรจดัประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน32 

และการบริหารจัดการโครงการฯ ส าหรับการด าเนินการระยะท่ี  1 พ.ศ. 2561–2564  โดยเฉพาะการ33 

ด าเนินการท่ีผ่านมาแลว้ในปี 2561–2562  และเตรียมส าหรับการของบประมาณในระยะต่อไป พ.ศ. 34 

2565–2570  ซ่ึงจะตอ้งส่งเอกสารการของบประมาณในปี 2563  โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง35 



10 

 

กระทรวงสาธารณสุขกบัคณะแพทยศาสตรเ์พ่ือการขบัเคล่ือนโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย และ1 

เสนอใหส้ านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบทเป็นผูจ้ดัประชุม 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบในหลกัการ 3 

5.1.3 โครงการรณรงคร์ะดมทุนปรับปรุงพิพิธภัณฑห์มอเจา้ฟ้า เพื่อเทิดพระเกียรติ4 

สมเด็จพระบรมราชชนก 5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ น าเสนอร่างโครงการ “รวม8 

ใจไทย สืบสานพระปณิธานหมอเจา้ฟ้า” โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กลุ่ม9 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) และโรงพยาบาลแมคคอรม์ิค จงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัท่ี 27–10 

29 กนัยายน 2562  ซ่ึงมีกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมดว้ยกนั  โดยตวัแทนจากกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่ง11 

ประเทศไทย จาก 22 สถาบนั จะเดินทางไปยงัจังหวดัเชียงใหม่โดยรถไฟจากสถานีหัวล าโพงในวนัท่ี 27  12 

กนัยายน 2562  และในวนัท่ี 29 กนัยายน 2562  มีกิจกรรมการวิ่ง “รวมใจไทย สืบสานพระปณิธานหมอ13 

เจา้ฟ้า” ระยะทางไมเ่กิน 9 กิโลเมตร ขอความร่วมมือจากทุกสถาบันส่งรายช่ือผูเ้ดินทางไปร่วมงานสถาบนั14 

ละ 2–4 คน (เป็นนิสิตแพทย ์2 คน) โดยคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล และโรงพยาบาลแมคคอรม์ิค 15 

จงัหวดัเชียงใหม ่สนับสนุนค่าท่ีพกั และค่าอาหาร ส่วนค่าใชจ้่ายในการเดินทางกลบัขอใหแ้ต่ละสถาบนัเป็น16 

ผูร้บัผิดชอบเอง  17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และขอใหแ้ต่ละสถาบนัส่งรายช่ือผูติ้ดต่อประสานงาน 1 คน 18 

ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562  หากสถาบันใดประสงค์จะส่งรายช่ือมากกว่า 4 คน ใหแ้ต่ละสถาบัน19 

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 20 

5.1.4 โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ของ21 

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2019 22 

(IMRC 2019)” 23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร 25 

พันเอก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต  สถาวร น าเสนอโครงการจัดการประชุมวิชาการ26 

นานาชาติดา้นการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ “International 27 

Medical Student Research Conference 2019 (IMRC 2019)” ในเบ้ืองตน้ไดก้ าหนดระยะเวลาการจดั28 

โครงการไว ้2 ช่วงคือ วันท่ี 21–23 กุมภาพันธ์ 2563 และวันท่ี 28–29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563  29 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน และไดพ้ฒันาเว็บไซตข์องงานเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และขอเชิญรองคณบดี30 

หรือผูบ้ริหารท่ีดูแลดา้นวิจยัร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือวางกรอบการพิจารณาตดัสิน คดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ี31 

จะไดร้บัรางวลั รายละเอียดจะแจง้ในโอกาสต่อไป และสามารถติดตามรายละเอียดไดท้างเว็บไซต ์ 32 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 33 

  34 
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5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 1 

5.2.1  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ ประชาสัมพนัธ์โครงการ5 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20 โครงการประชุมครั้งน้ีใชช่ื้อว่า “Educational 6 

Disruption in Medical School”  งานครั้งน้ีจะจดัขึ้ นในวนัท่ี 11–13 ธนัวาคม 2562  สถานท่ี อาคารศรีสวรินทิรา 7 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงจะเป็นการประชุมนานาชาติ ไฮไลท์คือ หวัขอ้ 8 

EPA ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญจากเนเธอรแ์ลนด์ มาเป็นผูน้ าท า workshop หากสนใจเขา้ร่วมสามารถติดตาม9 

ขา่วสารประชาสมัพนัธไ์ดต้ามช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 10 

1. www.si.mahidol.ac.th/tmec2019 11 

2. Email:TMEC2019@gmail.com 12 

3. Facebook :  TMEC 2019 13 

4. คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 14 

เลขท่ี 2 ถนนวงัหลงั แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 15 

งานบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 16 

โทรศพัท ์02 419 6422   โทรสาร  02 411 4142 17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

5.2.2  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 19 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดน้ าเสนอและแจง้เน้นย ้าเร่ืองการ22 

ตอบ “แบบส ารวจการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพ เร่ือง ความปลอดภัยของผู ้ป่วย ” จัดท าโดย23 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วย แบบส ารวจน้ีจดัท าเพ่ือศึกษาการรบัรู ้24 

ความคิดเห็น และมุมมองของนักศึกษาในวิชาชีพดา้นสุขภาพท่ีพ่ึงจบการศึกษา ซ่ึงตอนน้ีอยู่ระหว่างการเก็บ25 

ขอ้มลูเพ่ือน าไปปรบัปรุงการเรียนการสอนบุคลากรดา้นสุขภาพ เร่ือง ความปลอดภยัของผูป่้วย ในรุ่นต่อไป 26 

ท่ีประชุมขอใหร้องวิชาการแต่ละสถาบนัประชาสมัพนัธเ์พ่ือใหบ้ณัฑิตท่ีพ่ึงจบการศึกษาร่วมท าแบบส ารวจ 27 

สามารถตอบแบบสอบถามไดต้าม QR CODE น้ี 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 35 
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5.2.3 Health Education England, Global Engagement Offer 1 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ ไดน้ าเสนอความคืบหน้าของ4 

ประชุมหารือเร่ืองการร่วมมือกบัประเทศองักฤษทาง Teleconference เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 โดย5 

ในการประชุมดังกล่าวสรุปได ้2 ประเด็น คือ การแลกเปล่ียนแพทย์ และปัญหาและอุปสรรค ส าหรับ6 

ประเด็นเร่ืองการแลกเปล่ียนแพทยแ์บ่งเป็น 2 ส่วน คือ  7 

1. การส่งแพทย์ไทยไปประเทศอังกฤษทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการส่ง young 8 

staff ไปเรียน subspecialty 2 ปี ในลกัษณะของ clinical emerging research โดยมี Clinical 80 เปอรเ์ซ็นต์9 

ร่วมกบั research ดว้ย โดยทางประเทศองักฤษสามารถรบัแพทยไ์ทยได ้20 – 50 คนต่อปี 10 

2. การส่งแพทยป์ระเทศองักฤษมาประเทศไทย ทางประเทศองักฤษสนใจเร่ือง Public 11 

Health และ Tropical diseases โดยทางประเทศไทยสามารถรบัแพทยอ์งักฤษได ้20 คนต่อปี 12 

 ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจจะเกิดคือ ในส่วนของใบอนุญาตในการปฎิบติังานในแต่ละ13 

ประเทศ ทางประเทศไทยสามารถใหเ้ป็น Limited License และหา Funding ใหป้ระเทศองักฤษได ้และ14 

ประเทศองักฤษเองก็สามารถหา Funding ใหป้ระเทศไทยได ้แต่แพทยไ์ทยท่ีจะไปปฏิบัติงานจะตอ้งสอบ15 

ผ่าน MRCP, PLAB Test และตอ้งมีคะแนนสอบ IELTS ดว้ย ซ่ึงการสอบ MRCP, PLAB Test น่าจะ16 

ค่อนขา้งเป็นปัญหาส าหรบัแพทยไ์ทย  ในส่วนน้ีทางประเทศองักฤษรบัจะไปหารือกนัอีกครั้งว่าจะ waive ได้17 

หรือไม ่รวมถึงการใหเ้ป็น Limited License กบัแพทยไ์ทย  18 

 ในการแลกเปล่ียนแพทยไ์ทยกบัทางองักฤษ คณะแพทยศาสตรทุ์กสถาบนั สามารถส่ง19 

แพทยเ์ขา้ร่วมแลกเปล่ียนได ้ซ่ึงการประชุมครั้งน้ียงัไม่ใช่ขอ้สรุปทั้งหมด จะมีการประชุม Teleconference 20 

อีกครั้งในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

5.2.4   โครงการพฒันาผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์(MSE) รุ่นที่ 20 23 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์25 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ ประชาสมัพันธ์โครงการประชุม26 

ฟ้ืนฟูวิชาการผูบ้ริหารสถาบันผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย ฉลองครบรอบการจัดอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหาร27 

สถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย (MSE) 20 รุ่น  เร่ือง “การบริหารการศึกษาแพทยศาสตรใ์นอนาคต”           28 

ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562  ณ หอ้งประชุมยาใจ ชั้น 25 อาคารหอพกัพฒันาคณาจารย ์คณะแพทยศาสตร ์29 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับศิษย์เก่าขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ในช่วงเย็นด้วย  โดยรายละเอียด30 

ก าหนดการตามเอกสารแนบ 31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 

5.2.5 การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance 33 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี34 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์35 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์น าเสนอความคืบหน้าเก่ียวกบัการ1 

จดัประชุม 2nd ASEAN Medical Education Alliance conference  โดยล าดบัแรกประธานการจดัประชุมจะ2 

เป็นประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมีก าหนดการในเดือนตุลาคม แต่เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองของงบประมาณไม่3 

สามารถด าเนินการได ้จึงไดป้ระชุมร่วมกบั ศาสตราจารย ์นายแพทย์พงษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ เสนอให้4 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นประธานการจดัประชุมครั้งต่อไป โดยจดัร่วมกบัการประชุมวิชาการ5 

ท่ีจะจดัขึ้ นเดือนธนัวาคมน้ี 6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 8 

5.3.1    การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 9 

เอกสารประกอบ :  10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 

ยงัไม่มีความกา้วหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป  12 

วาระที ่6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 13 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร ์14 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 15 

 16 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 17 

 18 

 19 

 20 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์) 21 

 สรุปผลการประชุม 22 

 23 

 24 

 25 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 26 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
\\2562\Meet42019(May31)นันทนา 37 


