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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมคลังเลือดกลาง อาคารกัลยาณิวฒ
ั นานุสรณ์ ชั้น 8 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
กรรมการอานวยการ ประธานที่ประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ/กรรมการอานวยการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
กรรมการบริหาร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
กรรมการบริหาร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค
กรรมการบริหาร
ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิ ตเศรษฐ
กรรมการบริหาร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข
กรรมการบริหาร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา ชานิ ประศาสน์
กรรมการบริหาร)
9. พันเอก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดุสิต สถาวร
กรรมการบริหาร
10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ
กรรมการบริหาร
11. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์
กรรมการบริหาร
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล
กรรมการบริหาร
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง แพทย์หญิงเถาวลัย ถาวรามร
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
กรรมการบริหาร)
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์
กรรมการบริหาร
15. อาจารย์ แพทย์หญิงเฟื่ องฟ้ า กองเงิน
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่ มขุนทด
กรรมการบริหาร)
16. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์
กรรมการบริหาร
17. อาจารย์ แพทย์หญิงปิ ยะรัตน์ ธัญนิ พทั ธ์
(แทน อาจารย์ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธุค์ รุฑ
กรรมการบริหาร)
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
19. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
กรรมการบริหาร
20. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ
กรรมการบริหาร
21. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม
กรรมการบริหาร
22. อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรลดา อุทยั พิบลู ย์
กรรมการบริหาร
23. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธญ
ั ญพงษ์ ณ นคร
กรรมการบริหาร
24. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
25. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบัน/กรรมการและเลขานุ การ
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รายนามผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่ นเจริญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิ ต ศิลธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์

รายนามผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์ธนชัย พนาพุฒิ

กรรมการอานวยการ/กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ/กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ/กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ/กรรมการบริหาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลขอนแก่น
(แทน นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์
ผูอ้ านวยการสานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจาริญญ์ จินดาประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมคลังเลือดกลาง อาคารกัลยาณิวฒ
ั นานุ สรณ์ ชั้น 8 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ช าญชั ย พานทองวิ ริ ย ะกุ ล คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ท าหน้าที่ ประธานในการประชุ ม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริ ห ารกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
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วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การประชุ ม โครงการประชุ มเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ
ขอเลื่อนไปนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
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วาระที่ 2

รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้ง ที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุ ม CC2-414 ชั้น 4 สานักงาน
คณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับ กรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร
พัชรกิตยิ าภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้นาเสนอสรุปผลการประชุม ดังนี้
1. สรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
4/2562 วันศุ กร์ที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม CC2-414 ชั้น 4 สานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมการอานวยการร่วมกับ กรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่
3/2562 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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มติที่ประชุ ม : รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2561 และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
อานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
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วาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

3.1 โครงการผลิตแพทย์เ พิ่ม แห่ งประเทศไทย กระทรวงอุ ดมศึก ษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่ องจากการประชุม
คณะท างานพิ จ ารณาเรื่ องแนวทางการผลิ ตแพทย์เพิ่ ม (เพื่ อเสนอคณะกรรมการอานวยการกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แ ห่งประเทศไทยพิ จ ารณา) เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2562 ณ ห้องประชุ ม 1 ฝ่ ายวิช าการ ตึ ก
อานันทมหิดล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
เรื่องแนวทางการบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (CPIRD และกระทรวง
ศึกษาธิการ) ระยะแรก 2561-2564 สรุปประเด็นสาคัญได้ 2 เรื่อง คือ
1) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มในปี 2561-2570 ได้รบั อนุ มตั ิงบประมาณมาแล้วในระยะที่ 1 คือ ปี
2561-2564 โดยมีขอ้ สัญญากับรัฐบาล ทั้งนี้ จะดาเนิ นการตามข้อสัญญานั้นอย่างไร
2) เมื่อดาเนิ นการตามข้อสัญญาในระยะที่ 1 แล้ว ระยะที่ 2 คือ ปี 2565-2570 ซึ่งรัฐบาลยังไม่
อนุ มตั ิงบประมาณ จะดาเนิ นการต่ออย่างไร
จากงบประมาณที่ได้รบั ดังกล่าวรวมกับในเอกสาร หัวข้อ “การบริหารโครงการ” ข้อ 1 เรื่องการ
คัดเลือกนักศึกษาแพทย์ในโครงการฯ ระยะที่ 1 ปี 2561-2564 ที่เสนอรัฐบาล ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข
และสถาบันผลิตแพทย์จึงต้องร่วมมื อกันกาหนดโควตาและพื้ นที่การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาแล้วต้อง
กลับไปปฏิบัติงานในจังหวัดภูมิลาเนา หรือเขตสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ประเด็นนี้
สถาบันผลิตแพทย์ให้ความสาคัญเฉพาะโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ในการกาหนด
โควตาพื้ นที่ การรั บ แ ละการกลั บ ไปปฏิ บั ติ งาน โดยไม่ ไ ด้ ร วมถึ งโครงการผลิ ต แพ ทย์ เ พิ่ ม ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็ น ที่ พิ จ ารณาคื อ จะต้องมีก ารก าหนดโควตาพื้ นที่ ก ารรับและการไปปฏิ บัติงานสาหรับ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของกระทรวงศึกษาธิการด้วยหรือไม่ ซึ่งในปี ที่ผ่านมาไม่ได้ดาเนิ นการ หรือกรณีจะไม่
ดาเนิ นการ จะต้องชี้ แจงอย่างไร
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปประเด็นสาคัญในการชี้ แจง ได้ดงั นี้
1. การเสนอของบประมาณโดยระบุขอ้ ความดังกล่าว เป็ นการเสนอในภาพรวม มิได้เฉพาะเจาะจง
2. ปั จจุบนั ร้อยละ 80 ของบัณฑิตแพทย์ จะไปปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว
เพียงแต่ไม่ได้กาหนดตัวนักศึกษาแพทย์ในส่วนของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนั นต์ โฆษิ ตเศรษฐ ได้ชี้แจงเพิ่ม เติ มว่า เรื่องการติ ดตาม
บัณฑิตแพทย์ใช้ทุน ว่าเคยได้มีการประชุมของกรรมการชุดติดตามบัณฑิตแพทย์ใช้ทุน เมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่านมา
ซึ่งได้ขอ้ สรุปว่า หากสามารถสร้าง platform ที่เชื่อมโยงกับ data base ของแพทยสภา และ empty point
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เนื่ องจาก empty point จะมีขอ้ มูลของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วใช้ทุนที่ไหนบ้าง ซึ่งหากสร้าง platform ให้
เป็ น platform เดี ยวกัน แล้ว input ข้อมูลมาดาเนิ นการติดตามต่อ โดยให้ส่วนงานที่ได้รบั การจัดสรรทา
รายงานมาเป็ นประจาทุกปี ว่า คงอยู่เท่าไหร่ ลาออกเท่าไหร่ และมีการกาหนดข้อบังคับให้ส่วนงานที่ได้รบั การ
จัดสรรรายงานมาทุกปี ข้อมูลจะเป็ นปั จจุบนั ทุกปี ส่วนข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี นั้น จะต้องดาเนิ นการเก็บข้อมูล
เพื่ อ มาพิ จ ารณาความกระจายตัว การคงอยู่ ว่า เป็ นอย่า งไร ในที่ ประชุ มได้ขอ้ สรุ ปว่า นายแพทย์ช วศัก ดิ์
กนกกัณฑพงษ์ จะดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยใช้ Google form แล้วส่งให้ทุกส่วนงานที่ได้รบั จัดสรรภายใน 5 ปี
กรอกข้อมูลย้อนหลังกลับมา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้เสนอแนะว่า จะต้องดาเนิ นการเก็บข้อมูลให้
ได้ก่อนระยะที่ 2 คือ 2565-2570 ซึ่ งระยะเวลาในการดาเนิ นการไม่มาก และคาดว่าจะปิ ดข้อมูลได้ ในการ
ประชุมปี หน้า ในวันที่ 17 มกราคม 2563
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ได้เสนอแนะว่า ต้องเร่งดาเนิ นการอย่างเร็ว
โดยใช้ขอ้ มูลตัวเลขจาก ศรว. ที่มีอยูแ่ ล้ว นามาเติมให้สมบูรณ์ และแหล่งข้อมูลที่จะหาได้อีกคือ ข้อมูลจากศิษย์
เก่า ซึ่งโรงเรียนแพทย์ที่มีสมาคมศิษย์เก่าที่ดีจะสามารถดาเนิ นการติ ดต่อศิษย์เก่าได้ อาจจะไม่ตอ้ งได้ขอ้ มูล
ตัวเลขครบทั้ง 100% ข้อมูลเพียง 70-80% ก็น่าจะสามารถนาไปอ้างอิงได้
ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อ นั น ต์ โฆษิ ต เศรษฐ ได้เ สนอให้พิ จ ารณาว่ า จะต้อ ง
ดาเนิ นการสร้างแบบฟอร์ม และขอความร่วมมือจาก นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์ ให้ช่วยดาเนิ นการเก็บ
ข้อมูลเพื่อจะได้ขอ้ มูลมากที่สุด
ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมาย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุ วรรณ เป็ นแกน
หลักของคณะทางาน และจะไปพิจารณาข้อมูลที่ มีอยู่ว่าจะสามารถนามาใช้ได้อย่างไร และจะรีบดาเนิ นการ
สร้างแบบฟอร์ม เพื่ อ เก็ บ ข้อ มูล ย้อนหลัง ทั้งนี้ อาจจะต้อ งขอความร่ว มมื อ ให้แ ต่ ล ะสถาบันรวบรวมข้อ มูล
นักศึกษาของแต่ละสถาบันด้วย
มติที่ ประชุ ม : แนวทางการบริ หารโครงการผลิ ตแพทย์เพิ่ มจะแบ่ งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การ
ติดตามการใช้ทุนของบัณฑิตแพทย์ยอ้ นหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 โดยให้แต่ละสถาบันดาเนิ นการติดตามและ
ส่งข้อมูลให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ และ 2) ระบบการติดตามการใช้ทุนของ
บัณฑิตแพทย์ต้งั แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป
ที่ประชุมได้อภิปรายถึงการชดใช้ทุนอย่างกว้างขวาง สรุปว่า ให้ดาเนิ นการเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
ต้องชดใช้ทุ นอยู่แ ล้ว กับกลุ่มที่ ขอยกเว้นให้รวมกลุ่ม กันและหาเหตุ ผ ลที่ น่าเชื่ อถื อ โดยกาหนดส่งข้อมูล ที่
สมบูรณ์พร้อมกับเรื่องการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อจะได้ดาเนิ นการส่งเรื่องไปพร้อมกัน ส่วนเรื่องการใช้ทุนของนิ สิต
retire ลาออก รับ วทบ. ให้แยกออกมาเป็ นอีกหนึ่ งเรื่อง
3.2 การปรับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่แพทยสภาจะเรียกเก็บจากคณะแพทยศาสตร์/สถาบัน
ฝึ กอบรม
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แพทยสภาได้ขอความเห็น
จากสถาบันผลิตแพทย์เรื่องขอปรับอัตราค่าธรรมเนี ยม
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมร่วมกันอภิปราย ซึ่งได้ขอ้ สรุปว่า ไม่ควรปรับอัตราค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ขึ้ น
เนื่ องจากขณะนี้ ภารกิจในการรับรองหลักสูตรนั้น แพทยสภาได้มอบให้ กสพท โดย สมพ. เป็ นผูด้ าเนิ นการ
และสถาบันได้เสียค่าธรรมเนี ยมให้ สมพ. อยูแ่ ล้ว
3.3 รายงานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2562
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ แจ้งรายงานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2562 ของแต่ละสถาบันที่รบั ตรงร่วมกันผ่านระบบ TCAS
รอบ 1-5 โดยให้แต่ละสถาบันตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อดาเนิ นการส่งให้แพทยสภา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้ แจง
เกี่ยวกับจานวนการรับนั กศึ ก ษาว่า จานวน 275 คนนั้ น เป็ นศักยภาพ ส่วนแผนการรับจริงคือ 250 คน
เนื่ องจากปี การศึกษาที่ผ่านมานักเรียนสละสิทธิ์จานวนมาก โดยเฉพาะรอบที่ 1 และรอบที่ 2 และไม่ได้มีการ
รับเพิ่มในรอบ กสพท พร้อมกับขณะนี้ ทางคณะฯ ได้มีการปรับปรุงห้องเรียนด้วย จึงขอยืนยันตัวเลขเดิม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เสนอแก้ไขตัวเลขรอบที่ 2 ลาออก 2 คน และรอบที่ 3 ลาออก 1 คน รวมทั้งหมดเป็ น 187 คน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ
แก้ไขตัวเลขรอบที่ 5 รับตรงอิสระ 1 คน เป็ นการรับหลังรอบ 5
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธญ
ั ญพงษ์ ณ นคร คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เสนอแก้ไขตัวเลขรอบที่ 3 จานวน 1 คน เป็ นรอบที่ 5 แทน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสนอแก้ไขตัวเลข การรับรอบที่ 2 เป็ น 164 คน รวม 286 คน เนื่ องจากมีนักศึกษาลาออก 1 คน
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 4

ความก้าวหน้าของงานต่อเนื่อง

4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณ ฑิ ต หลัก สู ต รสัต วแพทยศาสตรบัณฑิ ต และหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต ระบบรับตรง (Direct
Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2563
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ ได้แจ้งข้อมูลล่าสุดเรื่องกาหนดการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปี การศึกษา 2563 และในวันที่ 10 กันยายน 2562 จะมีการประชุมและชี้ แจงทั้งหมด
ดังนั้นกาหนดการตามเอกสารประกอบการประชุม อาจมีการคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย แต่จะมีการรับ 5 รอบ
เหมือนเดิม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 การดาเนินการของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (IMEAc)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นาเสนอที่ประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) รายงานการดาเนิ นการของ สมพ. ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 ข้อ 1 รายชื่อสถาบันที่ขอรับรอง
การตรวจประเมิน และอยูร่ ะหว่างกระบวนการตรวจประเมิน
2) รายงานการดาเนิ นการของ สมพ. ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 ข้อ 2 การส่งรายงานประจาปี
รายนามสถาบันที่มีกาหนดส่งรายงานความก้าวหน้า ขอให้สถาบันที่ จะส่งรายงานประจาปี ใช้แบบฟอร์มซึ่ ง
สามารถ download ได้จาก www.imeac.org
3) รายงานการดาเนิ นการของ สมพ. ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 ข้อ 3 รายนามสถาบันที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร สมพ. ซึ่ง ณ ตอนนี้ สมพ. ได้ส่งผลการตรวจประเมินมายัง กสพท แล้ว
เพื่อส่งให้แพทยสภาต่อไป
4) ตามที่มีประกาศการใช้ มคอ.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และกาหนดให้ทุกหลักสูตรปรับปรุงให้
ได้ตาม มคอ.1 ภายในปี การศึกษา พ.ศ. 2562 สมพ. จึงได้จดั ทา SAR template ขึ้ นมาใหม่ โดยรวบรวม
เกณฑ์ต่างๆ ตาม มคอ.1 ไว้ใน template ด้วย จึงขอให้สถาบันที่ตอ้ งเขียน SAR เพื่อขอปรับปรุงใช้ SAR
template ใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม มคอ.1 ด้วย ทั้งนี้ สามารถ download SAR template ใหม่ ได้จาก website
www.imeac.org
5) ตามที่ แพทยสภาประกาศใช้หลักเกณฑ์การขอเปิ ดดาเนิ นการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และรับ รองสถาบัน ผลิ ต แพทย์สาหรับ สถาบัน เปิ ดด าเนิ นการใหม่แ ล้ว นั้ น สมพ. ได้จัด ท า SAR template
สาหรับโรงเรียนแพทย์ใหม่ ซึ่งสามารถ download ได้จาก www.imeac.org
6) สมพ. จัดอบรมเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ และการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (Criteria training and SAR writing) ในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 มีผูเ้ ข้ารับการอบรม 71 คน
สาหรับกลุ่มที่ผ่านการประเมินใน workshop ที่ 1 (Criteria training and SAR writing) มีความประสงค์จะเข้า
อบรมผูต้ รวจประเมิน สามารถสมัครเข้าอบรมได้ ซึ่งจะมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562
(หยุดวันที่ 23) ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาหรับ Assessor ปั จจุบนั ให้เข้าอบรมวันแรก
โดยไม่คิ ดค่ าลงทะเบี ย น ผู ้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.imeac.org/assessortraining/
7) สมพ. จะเพิ่มค่าธรรมเนี ยมการตรวจประเมิน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
8) สมพ. จะดาเนิ นการกระบวนการทบทวนปรับปรุ งเกณฑ์ม าตรฐาน ภายในปี 2563 ใน
กระบวนการปรับปรุงจะรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
9) สถาบันที่จะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิ ดดาเนิ นการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต การขอเพิ่มศักยภาพ การขอเพิ่มสถาบันร่วมผลิต จากนี้ ไป ต้องใช้เกณฑ์ TMC.WFME.BME. (2017)
หรือ หลักเกณฑ์การขอเปิ ดดาเนิ นการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิต แพทย์ (สาหรับ
สถาบันเปิ ดดาเนิ นการใหม่) แล้วแต่กรณี สามารถ download เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารที่ใช้สาหรับการขอ
ตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.imeac.org
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 คณะทางานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ )์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้นาเสนอผลการดาเนิ นการของคณะทางาน
วิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1) รายงานผลการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้ นฐาน กลุ่มสถาบันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 5-9 สิ งหาคม 2562 ณ ห้องประชุ ม ทวี ตุ มราศวิน (smart classroom) คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปได้ดงั นี้ จานวนผูเ้ ข้าอบรม 66 คน เมื่อเสร็จสิ้ นการอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
ระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ครบตามเกณฑ์การผ่านหลักสูตรจานวน 64 คน จาก 18 สถาบัน
ส่วนผลการประเมินกิจกรรม จะเห็นได้ว่าด้านความรู/้ มุมมอง/ทักษะที่ ได้รับ อยู่ในระดับ 3-4 สรุ ปโดย
ภาพรวม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมได้รับประโยชน์และให้ความสนใจในการอบรม ในการจัดการอบรมที่ มีสถาบัน
หลากหลายสถาบันมาร่วมกัน มีวิทยากรจากหลากหลายสถาบัน ทาให้ได้รบั ประโยชน์มากกว่า การจัดแยกแต่
ละสถาบัน
2) สรุปรายงานการประชุมอนุ กรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการใน
สถาบันการศึกษา ซึ่งในปี นี้ มีการกาหนดการประชุม 6th Annual National Health Professional Education
Reform Forum ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กทม. ในหัวข้อ “การประกัน
คุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา” (Creative Accreditation for Better Quality Education) และการ
ประชุมได้รบั เกียรติจาก Prof. David Gordon, President of WFME มาเป็ นวิทยากร
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 การปรับหัตถการโครงการเพิ่มพูนทักษะ
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ รายงานความคืบหน้าในการดาเนิ นการ
ของคณะทางานพิจารณาทักษะหัตถการสาหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ช่วงที่ผ่านมาได้มีการ
เปิ ดเว็บไซต์ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับหัตถการครั้งที่ 2 และปิ ดเว็บไซต์ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผูแ้ สดงความคิดเห็นจานวน 372 คน และได้มีการนาเอาความคิดเห็นใน
ครั้งที่ 1 มาปรับปรุง และมีกาหนดการประชุมคณะทางานฯ ครั้งต่อไป เพื่อสรุปผลการทาประชาพิจารณ์ รอบที่
2 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-16.30 น. ทั้งนี้ จะจัดทา (ร่าง) เกณฑ์ทกั ษะหัตถการ
สาหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอานวยการ กสพท พิจารณาในการ
ประชุม วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 5

เรื่องสืบเนื่อง

5.1 เพื่อทราบ
5.1.1 เรื่ องจากศูนย์ประเมิ นและรับรองความรู ค้ วามสามารถในการประกอบวิ ชาชี พเวช
กรรม (ศรว.)
เอกสารประกอบ : 7 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ ได้นาเสนอดังนี้
1) ผลการสอบอัตนั ยประยุ กต์ (MEQ) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สรุ ปได้
ดังนี้ สถาบันในประเทศ มีผสู้ มัครสอบจานวน 55 คน เข้าสอบจานวน 49 คน ขาดสอบจานวน 6 คน และสอบ
ผ่านจานวน 30 คน คิดเป็ น 61.22% ส่วนสถาบันต่างประเทศ มีผูส้ มัครสอบจานวน 99 คน เข้าสอบจานวน
97 คน ขาดสอบจานวน 2 คน และสอบผ่านจานวน 50 คน คิดเป็ น 51.55% รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสาร
ประกอบ จะเห็นว่าการสอบ MEQ ปี 2562 นี้ เป็ นปี แรกสาหรับนักศึกษาภายในประเทศที่กาหนดว่าจะต้อง
สอบผ่านขัน้ ตอนที่ 1 และขัน้ ตอนที่ 2 ก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบ MEQ
2) กาหนดการรับสมัคร/วันสอบ ศรว. ประจาปี 2562-2563 โดยกาหนดวันสอบ OSCE
ปี 2563 ทั้งหมด จานวน 4 ครั้ง รูปแบบการสอบ OSCE จะเปลี่ยนเป็ นแบบ 10 นาที (จากของเดิม 5 นาที )
10 ข้อ 15 สถานี สอบรอบที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2563 รอบที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 3 วันที่ 1
มีนาคม 2563 และรอบที่ 4 วันที่ 29 มีนาคม 2563 กาหนดวันสมัครสอบเป็ นวันเดี ยวกันคือ วันที่ 23
กันยายน – 10 ตุลาคม 2562 จานวนและสถานที่สอบจะจัดให้มีจานวนผูเ้ ข้าสอบแต่ละครั้งคือ 840 คน ผูท้ ี่มี
สิทธิ์สมัครสอบวันที่ 23 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562 จะต้องเป็ นผูท้ ี่สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
แล้วเมื่อเมษายน 2562 เท่านั้น ส่วนผูท้ ี่สอบเดือนพฤศจิกายน 2562 จะไม่สามารถสมัครสอบได้เนื่ องจากยัง
ไม่ทราบผลการสอบ จะเห็นว่าการสอบ 3 ครั้งแรก จะมีผูส้ มัครสอบได้ 2,520 คน เพราะฉะนั้นรอบสุดท้าย
คือรอบที่ 4 ที่จะรับสมัครสอบเพิ่มเติมในวันที่ 22-26 กุ มภาพันธ์ 2563 จะเป็ นผูท้ ี่ ผ่าน NL 1-2 รอบ
พฤศจิกายน 2562 และผูท้ ี่ สอบ OSCE ครั้งที่ 1, 2 ไม่ผ่าน มีโอกาสที่จะสมัครรอบที่ 4 ในการประกาศรับ
สมัครจะยังใช้ระบบเดิม และขอแก้ไขกาหนดการสอบ OSCE ครั้งที่ 5 จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็ น
วันที่ 7 มิถุนายน 2563
3) ศรว. ได้ท าหนั งสื อถึ งคณะแพทย์ฯ /ศูนย์แพทย์ฯ เรื่ องขอทราบวิธีดาเนิ นการสอบ
ทักษะหัตถการ (Manual skill) 15 ทักษะ ขอให้คณะแพทย์ฯ/ศูนย์แพทย์ฯ แจ้งข้อมูลกลับมายัง ศรว. เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการวางแผนการติดตามผลการประเมินต่อไป
4) แนวทางการประเมิน Manual skill เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการบริหาร ศรว. ดังนี้
1) ทักษะที่สาคัญต่อชีวิต 4 ทักษะ ได้แก่ Basic life support, Endotracheal intubation, Defibrillation และ
Neonatal resuscitation ขอให้สถาบันดาเนิ นการประเมินนิ สิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปี ที่ 6 โดยการ
สอบปฏิบตั ิกบั หุ่นจาลอง ทั้งนี้ หลังจากกระบวนการสอบ OSCE รอบสุดท้ายของปี การศึกษา 2561 ซึ่งจะ
ดาเนิ นการสอบในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 สิ้ นสุดลง ศรว. จะมอบแบบประเมินที่ใช้ในการสอบ OSCE ที่ผ่าน
มาเพื่อให้สถาบันนาไปใช้เป็ นแนวทางในการสอบ และขอให้สถาบันแจ้งกาหนดการที่จะดาเนิ นการมาที่ ศรว.
เพราะอาจมีการขอสุ่มตรวจเป็ นครั้งคราว 2) ทักษะอื่นๆ อีก 11 ทักษะ ได้แก่ Suture, I&D, PAP smear,
Normal labor, Anterior nasal packing, Temporary of application of splint/slab, wound dressing, Urinary
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catheterization, Peripheral intravenous access, Gastric lavage และ Needle aspiration of pneumothorax
สามารถดาเนิ นการประเมินตามรูปแบบที่สถาบันกาหนดได้ แต่ขอให้ดาเนิ นการประเมินขณะที่นิสิตนักศึกษา
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปี ที่ 6 ด้วย เพื่อให้มนั ่ ใจว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถปฏิบตั ิได้จริง ทั้งนี้ ขอให้
สถาบันจัดเก็ บหลักฐานในการประเมินที่ ศรว. สามารถขอตรวจสอบได้ เช่น แบบประเมินรายบุคคล การ
รับรองผลการประเมิน 3) หัตถการในข้อที่ 1 และ 2 ทุกประเภท ถ้าประเมินแล้วไม่ผ่าน ขอให้สถาบัน
ดาเนิ นการสอนและประเมินซ้า จนกว่านิ สิตนักศึกษาจะผ่านการประเมิน และส่งใบรับรองทักษะทั้ง 15 ทักษะ
มายัง ศรว. และ 4) การรับรองทักษะหัตถการในข้อที่ 1 และ 2 ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการสอบขั้นตอนที่ 3 เพื่อ
ใช้ในการขอรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่ไม่ถือเป็ น prerequisite ในการสอบ OSCE ที่ดาเนิ นการโดย
ศรว. และผลของการประเมินมีระยะเวลาในการเก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ ศรว. รับรองผลการประเมิน
ของสถาบัน เช่นเดียวกับการประเมินขัน้ ตอนที่ 3 แบบอื่นๆ
5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรว. วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศรว. กาหนดราคา
กลางในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายรายบุคคลในการจัดสอบทักษะหัตถการสาหรับแพทย์ ซึ่งสถาบันไม่ได้รบั ผิดชอบ
โดยตรง รวมถึงแพทย์จบจากต่างประเทศ
6) แผนงานขยายศูนย์สอบ computer-based exam NL1-2 Quoted from TOR with
programmer มีวตั ถุประสงค์ 1) พัฒนาชุดซอฟต์แวร์สาหรับการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแท็บเล็ต
ที่ทางานได้บนระบบปฏิบตั ิการแบบต่างๆ 2) กาหนดคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย (Clients) ที่จะใช้ทา
แบบทดสอบ คุ ณลักษณะของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Servers) และคุ ณลักษณะของระบบเครือข่าย (Network
System) ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows หรือ MacOS หรือ Linux คอมพิวเตอร์ลกู ข่าย ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Windows หรือ MacOS หรือ
Linux หรือ Android หรือ iOS ระบบเครือข่ายเป็ นแบบใช้สาย (Wired Network) หรือไร้สาย (Wireless
Network) คาดว่าจะทดสอบระบบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศรว. ใคร่ขอให้ศูนย์สอบทุกแห่งสารวจ
จานวนเครื่อง รูปแบบต่างๆ ที่จะสามารถใช้ได้ตาม TOR ข้างต้น โดย ศรว. จะจัดส่งแบบสอบถามให้สถาบัน
ตอบกลับต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: นายแพทย์ธนชัย พนาพุฒิ
ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลขอนแก่น
นายแพทย์ธนชัย พนาพุฒิ ได้นาเสนอสรุ ปผลงานวิจยั สานักงานบริหารโครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จานวนผลงานที่ นาเสนองาน AMEE ในปี 2018 จานวน 77 เรื่อง ปี 2019
จานวน 132 เรื่อง จะเห็นได้ว่าปี 2019 มีจานวนผลงานนาเสนอเพิ่มขึ้ นจานวน 55 ผลงาน คิดเป็ น 71.43%
จากปี 2018 โดยศูนย์แพทย์ขนาด S มีจานวนเพิ่มมากขึ้ น 5% ผลงาน 55 เรื่อง ประกอบด้วย Mounted
poster with presentation เพิ่มขึ้ นจานวน 78 เรื่อง E-poster เพิ่มขึ้ นจานวน 6 เรื่อง Oral presentation
เพิ่ ม ขึ้ นจ านวน 2 เรื่ อง Poster ลดลงจ านวน 31 เรื่ อ ง (เพิ่ มขึ้ นในประเภท Mounted poster with
presentation) Short communication มีจานวนเท่ากับปี 2018 หากแยกตามเครือข่ายมหาวิทยาลัย 5 อันดับ
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แรก คื อ 1) มหาวิท ยาลัย นเรศวร มีจ านวนผลงานมากที่ สุด จ านวน 21 เรื่ อง 2) มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่
จานวน 15 เรื่อง 3) มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 15 เรื่อง 4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 13 เรื่อง และ 5)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จานวน 12 เรื่อง ส่วนมหาวิทยาลัยอื่น ลดลงตามส่วน และขอแก้ไขจานวนผลงาน
นาเสนอของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก 1 เรื่อง เป็ น 8 เรื่อง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ผลงาน
นาเสนอเพิ่มขึ้ นเป็ นเท่ าตัวจากปี 2018 เป็ นเรื่องที่ ดี หากจะให้เกิดประโยชน์ มากที่ สุด ขอเสนอแนะว่า
ผลงานวิจยั จากหลายสถาบัน ควรมีคณะทางานแพทยศาสตรศึกษา นางานวิจยั ดังกล่าวมาวิเคราะห์ และจัดทา
เป็ นข้อเสนอเชิงนโยบาย ก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้ น
5.1.3 โครงการรณรงค์ระดมทุนปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชชนก
เอกสารประกอบ : ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ ได้นาเสนอว่า โครงการรณรงค์
ระดมทุนปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้ า จะจัดขึ้ นในวันที่ 28-29 กันยายน 2562 นี้ จากการรวบรวมตัวเลขมี
สถาบันที่เป็ นสมาชิกของ กสพท เข้าร่วมทุกสถาบัน งานนี้ ถือได้ว่าเป็ นงานที่ชาว กสพท ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
อย่างแท้จริง ส่วนประเด็ นเรื่องการจัดหางบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ
นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ได้ทาหนังสือขอรับบริจาคถึงทุกสถาบันแล้ว
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ได้แจ้งว่า ขณะนี้ มีสถาบันที่ แจ้งตอบ
กลับมาน้อยมาก จึงขอให้สถาบันที่ยงั ไม่ได้แจ้งตอบกลับมาดาเนิ นการตอบกลับมาด้วย โดยอาจจะแจ้งจานวน
ตัวเลขในเบื้ องต้นก่อนได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.1.4 โครงการจัดการประชุ มวิ ช าการนานาชาติด า้ นการวิ จัยของนักศึกษาแพทย์ ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า “International Medical Student Research Conference 2019
(IMRC 2019)”
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: พันเอก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดุสิต สถาวร
พันเอก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดุสิต สถาวร ได้นาเสนอว่า คณะกรรมการดาเนิ นงานจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การวิจยั ของนักศึกษาแพทย์ ได้จดั ประชุมขึ้ นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา
13.30-15.00 น. ณ ห้องระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา มีผูแ้ ทนจาก 14 สถาบัน เข้า
ประชุม โดยมี พันเอก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อารมย์ ขุนภาษี รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า ฝ่ ายบริหาร เป็ นประธานการประชุม สาระสาคัญของการประชุมมีดงั นี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบกับหลักการ
และแนวคิดของการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การวิจยั ของนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 1 หรือ The First
International Medical Student Research Conference (IMRC 2020) โดยกาหนดจัดการประชุมฯ ในวันที่
13-15 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีหวั ข้อหลักการประชุม คือ Moving forward
together in Data Science กิจกรรมหลัก คือ Medical student research contest (MSRC) ซึ่งแบ่งเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ 1) Oral presentation 2) Poster presentation 3) Video presentation นอกจากนี้ ยังมี
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กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายกลุ่มของนักศึกษาแพทย์ กิจกรรมพิเศษเพื่อเชื่อมความ
สามัคคีระหว่างนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลจะประกอบด้วยผูแ้ ทนจากทุก
สถาบัน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างเกณฑ์การคัดเลื อกผลงานวิจยั ทั้ง 3 ประเภทแล้ว ส่วนข้อเสนอแนะ
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานฯ คือ ขอให้พิจารณากระจายหัวข้อการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจให้มี
อยู่ในทุ ก ๆ วัน พิ จ ารณาเพิ่ มประเภทของอัตราค่าลงทะเบี ย นแบบกลุ่ม กาหนดปิ ดรับผลงานเป็ นวันที่ 30
พฤศจิกายน 2562 และแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 กาหนดให้ผลงานวิจยั ที่ส่ง
เข้า ประกวดจะต้องผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่า งการวิ จัย (IRB) ส่ วนเรื่ องที่ ข อ
พระราชทานกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ ามหาจักรี
สิริน ธร มหาวชิ ร าลงกรณวรราชภัก ดี สิริกิจ การิณี พีร ยพัฒ น รัฐ สีม าคุ ณ ากร ปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเปิ ดพิธีน้ันไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากพระองค์ท่านไม่สะดวกในช่วงเวลาที่จดั ประชุม แต่จะขอเป็ น
ถ้วยพระราชทานแทน
เนื่ องจากเป็ นการประชุมนานาชาติ ขอความร่วมมือสถาบันแพทย์ที่มีความสัมพันธ์ ช่วย
ประชาสัมพันธ์ขา่ ว ซึ่งทางสถาบันเองมีความสัมพันธ์กบั ประเทศญี่ปุ่นและจีนที่จะเชิญมาร่วมงานด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
5.2.1 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รันดร์ ประดิ ษฐสุ วรรณ แจ้งความคื บหน้าโครงการ
ประชุ ม วิ ช าการแพทยศาสตรศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 20 จะจั ด ที่ อาคารศรี ส วริ น ทิ ร า คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562
โดยในวันที่ 11
ธันวาคม 2562 ภาคเช้าจะเป็ น pre conference workshop หลังจากนั้นจะมีพิธีเปิ ด มีพิธีการมอบรางวัลครู
แพทย์แห่งชาติ และต่อเนื่ องด้วย conference ไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จะมี welcome dinner และ
main conference dinner โดยจะเชิญคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย ในเย็นวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 หัวข้อหลักของการจัด
workshop และการประชุมในครั้งนี้ คือ หัวข้อ EPA ซึ่งมีวิทยากร คือ Professor Oille Ten Cate ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งทุกสถาบันควรจะให้ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่อง post-graduation training ส่วน theme
ในการประชุมครั้งนี้ คือเรื่อง Educational Disruption in Medical School โดยเป็ นเรื่องของความก้าวหน้าต่างๆ
ทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ องโรงเรียนแพทย์ในอาเซียน การประชุมในครั้งนี้ เป็ นการ
ประชุมนานาชาติ และจากที่ได้ปรึกษากับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์ ผูอ้ านวยการ
สมพ. ซึ่งอาจารย์ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ เห็นควรให้ใช้ชื่อว่า In Conjunction with Asian Medical Education
Alliance และ Medical School Network ซึ่งจะเป็ น 2 เครือข่ายที่ได้ติดต่ออยู่ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะประสานงานกับ Asian Medical School Network และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสานงานกับ Asian Medical Education Alliance เพราะฉะนั้นทั้ง 2 องค์กรนี้ จะ
เป็ นองค์กรที่จะเข้ามาร่วมในการจัดประชุมครั้งนี้ ด้วย สถิติผูท้ ี่ลงทะเบียน ณ ปั จจุบนั ยังมีน้อย จึงใคร่ขอความ
ร่วมมือทุกสถาบันช่วยประชาสัมพันธ์ในแต่ละสถาบันด้วย ทั้งนี้ จะส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เข้า line กลุ่มเป็ น
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ระยะๆ ด้วย การลงทะเบียนกลุ่มโควตาประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์สถาบันละ 4 คน และเจ้าหน้าที่สถาบัน
ละ 2 คน ส่วนคณะกรรมการ กสพท ไม่คิดค่าลงทะเบียน แต่ตอ้ งลงทะเบียนในระบบด้วย
ประเด็นในที่ประชุม คือ ขอเสนอให้พิจารณาสาหรับผูท้ ี่ส่ง abstract ได้ submit แล้ว ไม่ว่า
จะเป็ นรูปแบบใดก็ตามให้คิดอัตราค่าลงทะเบียนเท่ากับ early bird ซึ่ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์
ประดิษฐสุวรรณ จะนาไปปรึกษาหารือกับคณะกรรมการอานวยการจัดประชุมต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2.2 การขับเคลื่อน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบันการศึกษา
ขอเลื่อนไปนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
5.2.3 Health Education England, Global Engagement Offer
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง จิ ตลัด ดา ดี โ รจนวงศ์ ได้แ จ้ง ต่ อที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งการท า
แบบสอบถามความสนใจในโครงการ NHS Health Education England (HEE) มี 2 หัวข้อ คือ 1) แพทย์ไทยที่
จะไปฝึ กอบรมต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เป็ นการศึกษา/ฝึ กอบรมในระดับ fellowship เป็ นระยะเวลาประมาณ 2
ปี และ 2) แพทย์ชาวอังกฤษที่จะมาฝึ กอบรมต่อ ณ ประเทศไทย ด้าน tropical medicine หรือ public health
หรือ non-communicable diseases ระยะเวลา 1-2 ปี ซึ่งสรุปข้อมูลดังนี้ ตอบกลับมา 7 สถาบัน คือ เรื่องที่
จะส่งแพทย์ไปอังกฤษมี 2 สถาบัน ที่ตอบกลับมาว่ายังไม่พร้อม อีก 2 สถาบัน จะส่งไปเป็ น Pure academic 2
คน ซึ่งไม่อยู่ในข้อตกลง สถาบันที่จะส่งแบบ non-medicine 12 คน และแบบ medicine 4 คน ส่วนเรื่องรับ
แพทย์มา มีสถาบันที่ตอบกลับมาว่ายังไม่พร้อม 2 สถาบัน สถาบันที่ตอบว่าพร้อมรับ tropical medical 2
สถาบัน public health 2 สถาบัน และ NCD 1 สถาบัน ทั้งนี้ จะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งในสัปดาห์
หน้า และจะมีการประชุมสืบเนื่ องตลอด
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2.4 การดาเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
นาเสนอแล้วในวาระ 5.2.1
5.3 เรื่องทีย่ งั ไม่มีความก้าวหน้า
5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA)
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งความคืบหน้าการประเมินตาม
แนวทาง EdPEx (TQA) ว่าขณะนี้ มี 1 สถาบัน ที่ยงั ไม่รบั การตรวจประเมิน
ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ท วี ลาภ ตั๊นสวัส ดิ์ ได้แ จ้งให้ที่ ป ระชุ ม ว่า ขณะนี้ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าโครงการ EdPEx 200 ของ สกอ. และได้รบั การประเมินเมื่อเดือน
สิงหาคม 2562 ผลการประเมินคือผ่านเรียบร้อยแล้ว
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ได้เสนอแนะว่า เรื่องการประเมินตาม
เกณฑ์ EdPEx คงจะละเลยไม่ได้ ต้องเป็ นไปตามกติกาที่จะต้องยอมรับว่าจะต้องมีการประเมินสถาบัน ซึ่งหาก
สถาบันใดที่ไม่ผ่านการประเมินจะมีรายชื่อปรากฎว่าเป็ นสถาบันที่ไม่ผ่านการประเมิน
มติที่ประชุม : รับทราบ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุ มครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6.2 กาหนดการประชุมวิชาการ Joint International Medical Education Forum 2019 Practical
Keys to Teaching and Assessing Clinical Reasoning”วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อวานี
ขอนแก่น โฮเทล คอนเวนชั ่น เซ็นเตอร์
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข ได้เสนอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
Joint International Medical Education Forum 2019 “Practical Keys to Teaching and Assessing Clinical
Reasoning” วัน ที่ 4-5 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่ น โฮเทล คอนเวนชัน่ เซ็ น เตอร์
การประชุ ม ในครั้ ง เป็ นความร่ ว มมื อ ของ 3 สถาบั น คื อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชีย งใหม่ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปี นี้
สานักงานบริหารโครงการแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ร่วมเป็ นเจ้าภาพด้วย มีวิทยากรมาจาก Baylor
College of Medicine และ Boston University School of Medicine จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการทุก
ท่านทราบและเข้าร่วมประชุม และความอนุ เคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
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(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข)
สรุปผลการประชุม
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(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจแก้ไขสรุปผลการประชุม
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