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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 6 

1. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ / ประธานท่ีประชุม 7 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ / กรรมการอ านวยการ 8 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 9 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 10 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 11 

6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 12 

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาภรณ ์ ดิสนีเวทย ์13 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร) 14 

8. ศาสตราจารย ์พนัเอก นายแพทย ์ดร. มฑิรุทธ  มุง่ถ่ิน 15 

(แทน พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการบริหาร) 16 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 17 

10. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 18 

11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร 19 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 20 

13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร 21 

14. อาจารย ์ดร. นายแพทยบ์ณัฑิต  อศัวฤทธิไกร 22 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด กรรมการบริหาร) 23 

15. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร 24 

16. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการบริหาร 25 

17. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 26 
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รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 2 

2. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร 3 

3. รองศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ วณิตยธ์นาคม กรรมการบริหาร 4 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน  รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ / กรรมการบริหาร 5 

5. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ / กรรมการบริหาร 6 

6. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 7 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 8 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 9 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 10 

1. นายแพทยม์งคล  ภทัรทิวานนท์ ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 11 

 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 12 

  รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 13 

  โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 14 

 (แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 15 

  โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 16 

2. นายแพทยเ์กริก  สุวรรณกาฬ ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 17 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์18 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชุตินันท ์ ประสิทธ์ิภริูปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 19 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 20 

 วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 21 

5. นายแพทยอ์าวุธ  แกว้ภมร รองผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 22 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์23 

6. แพทยห์ญิงกรุณา  ระจินดา รองผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 24 

 ฝ่ายคุณภาพการศึกษาและประเมินผล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์25 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 8/2562  วนัศุกรท์ี่ 6 ธนัวาคม 2562   เวลา 09.30 - 13.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุม CMP 401 ชั้น 4  วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 3 
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 5 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 6 

อาจารย์ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 7 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั8 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 9 

 10 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 11 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 12 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี 13 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ 14 

อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ ไดแ้นะน ากรรมการใหม ่ดงัน้ี  15 

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์16 

มหาวิทยาลยัสยาม  กรรมการอ านวยการ และกรรมการบริหาร  17 

2.  พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม  รองผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ฝ่าย18 

วิชาการ  กรรมการบริหาร (ไมไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม ศาสตราจารย ์พนัเอก นายแพทย ์ดร. มฑิรุทธ  มุง่ถ่ิน มาแทน) 19 

3. นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ ์รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 20 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  กรรมการบริหาร   21 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 22 

1.1 รายงานการเขา้ร่วมประชุมเตรียมความพรอ้มการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครั้งที่ 12 23 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั  24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 25 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ ไดน้ าเสนอผลการเขา้ร่วมประชุมเตรียมความ26 

พรอ้มการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 12 สรุปผลการประชุม ดงัน้ี  27 

ก.  วตัถุประสงค ์ 28 

การประชุมเตรียมความพรอ้มการจัดสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 12  เพ่ือเป็นการส่ือความ29 

เขา้ใจสาระส าคญัใหก้บัภาคีเครือข่ายถึงร่างระเบียบวาระสุขภาพแห่งชาติ 4 ประเด็น ท่ีคณะท างานไดพ้ฒันา30 

ต่อเน่ืองมาก่อนท่ีตัวแทนของภาคีเครือข่ายจะร่วมกันแสดงฉันทามติรับรองเป็นนโยบายสาธารณะในการ31 

ประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 12 ระหว่างวนัท่ี 18-20 ธนัวาคม 2562  โดยการจดัการสมชัชาสุขภาพ32 

แห่งชาติเป็นกระบวนการพฒันานโยบายต่อรฐับาล และมีกระบวนการติดตามผลกัดนัทบทวนและประเมินผล33 

ต่อไป 34 
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ในปีน้ีมีประเด็นท่ีจะน าเสนอเขา้พิจารณา 4 เร่ือง ดงัน้ี 1 

1. ทบทวนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าใหส้งัคมไทยไรแ้ร่ใยหิน 2 

2. วิถีเพศภาวะ : เสริมสุขภาพครอบครวั 3 

3. รวมพลงัชุมชนตา้นมะเร็ง 4 

4. การจดัการเชิงระบบสู่ประเทศใชย้าอยา่งสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศนูยก์ลาง 5 

ข.  บทบาทของ กสพท ต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  กสพท เป็นหน่ึงในสมาชิกภาคีภาค6 

วิชาการ โดยภาคีสมาชิกทั้งหมดมี 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่  7 

1. หน่วยงานของรฐั 8 

2. ภาควิชาการ 9 

3. ภาคเอกชนและประชาสงัคม (มีจ านวนมากท่ีสุด) 10 

ในขั้นตอนน้ีสมชัชาตอ้งการใหเ้กิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใหค้ าแนะน าหรือปรบัปรุง11 

แกไ้ขมติ โดยรวบรวมความคิดเห็นใน 4 ประเด็นดงักล่าว เพื่อมอบใหผู้แ้ทน กสพท เขา้ร่วมประชุมแสดงฉนัทา12 

มติ (ในฐานะนักวิชาการ) ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 12 วันท่ี 18-20 ธันวาคม 2562  13 

ณ ศนูยป์ระชุมวายุภกัษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศนูยร์าชการและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร ์แจง้วฒันะ  14 

ทั้งน้ี ในการประชุมดังกล่าว มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปเป็นมติเสนอคณะรฐัมนตรี ส าหรับ15 

เสนอภาครฐัเพื่อเป็นแนวทางการขบัเคล่ือนในการพฒันาประเทศต่อไป 16 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 17 

1.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2562  วัน18 

พฤหสับดีที ่21 พฤศจกิายน 2562 19 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 21 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 22 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ไดน้ าเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการ23 

ส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผลโดยใชชุ้มชนเป็นศนูยก์ลางเป็นหลกั ซ่ึงมีคณะอนุกรรมการฯ แต่งตั้งโดย24 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 28 25 

ตุลาคม 2562  มีคณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นประธาน มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัน้ี 26 

1) ขบัเคล่ือนการด าเนินการตามนโยบายแห่งชาติดา้นยา และยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยา27 

แห่งชาติดา้นการใชย้าอยา่งสมเหตุผล รวมทั้งการติดตามประเมินผล  28 

2) ด าเนินการศึกษาวิเคราะหแ์นวทางการพฒันาระบบการใชย้าของประเทศใหเ้ป็นไปอย่างสม29 

เหตุผล และขอ้เสนอแนวทางการพฒันา  30 

3) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย และเชิญผูท้รงคุณวุฒิมา31 

ใหข้อ้มลูหรือค าแนะน า  32 

4) ปฏิบติังานหรือด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติมอบหมาย 33 

  34 
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สรุปการประชุม 1 

1) การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใชย้าอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ไดร้ับการ2 

น าเสนอเป็น 1 ใน 4 ประเด็นหลกัในสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 12 ร่วมกบัเร่ือง รวมพลงัชุมชนตา้นมะเร็ง 3 

วิถีเพศภาวะ : เสริมพลงัสุขภาวะครอบครวั และมาตรการท าสงัคมไทยไรแ้ร่ใยหิน โดยจะสรุปเสนอเป็นมติใน4 

งานประชุมวนัท่ี 18-20 ธนัวาคม 2562 5 

2) จะมีการจดัประชุมนานาชาติ ถึงแนวทางการพฒันาสู่ประเทศใชย้าอย่างสมเหตุผลในประเทศ6 

ไทย ในกรุงเทพ 2 เร่ือง คือ International Society to Improve the Use of Medicines (ISIUM) (26-28 7 

มกราคม 2563) ในประเด็น “People Improving the Use of Medicines: What We Know and Don’t Know” 8 

และ PMAC side meeting (30 มกราคม 2563) ในประเด็น “People Purpose and Passion: The Pathway 9 

to Success for RDU Country” 10 

3) มีการน าเสนอความกา้วหนา้เร่ืองการพฒันาการใชย้าอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน 11 

และในชุมชน 12 

4) รบัทราบยุทธศาสตร์การจัดท าแผนขบัเคล่ือนสู่ประเทศใชย้าอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 13 

2563-2565 ไดแ้ก่ 14 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การมีจติส านึกที่ดีและความตระหนกัรูข้องบุคคล 15 

1. เพ่ือสรา้งความรอบรูข้องประชาชน 16 

2. พฒันาชุมชนตน้แบบ RDU เขตเมืองหลวง เขตเมือง และเขตชนบท 17 

3. เพ่ือสรา้งความรอบรูข้องบุคลากรสุขภาพ  18 

4.  เพ่ือสรา้งความตระหนักของบริษัทและผูผ้ลิตยา ท่ีส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผลและความ19 

ปลอดภยัในการใชย้า 20 

5.  เพ่ือใหม้ีสญัลกัษณ ์RDU brand 21 

6. ประเมินผลการสรา้งความรอบรูด้า้นการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 22 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การบริหารจดัการที่ด ี23 

1. มีหน่วยงานกลาง (National Body) ท่ีรบัผิดชอบการใชย้าอยา่งสมเหตุผลโดยตรง 24 

2. พฒันาองคก์รรอบรูด้า้นสุขภาพ โดยผนวกมิติการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 25 

3. มีกลไกการเงินการคลงัสนับสนุนการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 26 

4. มีระบบสารสนเทศของประเทศท่ีส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 27 

5. พฒันาแนวทางหรือเคร่ืองมือเพ่ือส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ส าหรบัยาแผนปัจจุบนั ยา28 

แผนโบราณ/สมุนไพร และยาส าหรบัสตัว ์29 

6. สนับสนุนการวิจยัและพฒันาเพ่ือส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 30 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การก ากบัดูแลที่มีประสิทธิภาพ 31 

1. เพ่ือใหม้ีการผลิตยาท่ีค านึงถึงการใชย้าอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยในการใชย้าของ32 

ประชาชน และการน าไปใชใ้นสถานบริการสุขภาพ 33 

2. เพ่ือใหห้น่วยบริการสุขภาพต่อสาธารณะทุกระดบั ทั้งภาครฐั เอกชน และองคก์รชุมชน รวมทั้ง34 

หน่วยใหบ้ริการดา้นสุขภาพแก่พนักงานและประชากรเฉพาะกลุ่ม  ด าเนินการใหเ้กิดการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 35 

3. เพ่ือส่งเสริมใหส้ภาวิชาชีพมีบทบาทในการสัง่ใชย้าอยา่งสมเหตุผล 36 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 37 
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1.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันานโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาต ิ 1 

วนัพฤหสับดีที่ 28 พฤศจกิายน 2562 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ6 

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  ในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2562  7 

คณะอนุกรรมการฯ แต่งตั้งโดย นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนา8 

ระบบยาแห่งชาติ โดยมีปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมีหนา้ท่ีและอ านาจ 5 ขอ้ ดงัน้ี  9 

1) พฒันานโยบายแห่งชาติดา้นยา และแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาติ รวมทั้งจดัท า10 

ขอ้เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการปฏิบติังานของส่วนราชการต่างๆ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนา11 

ระบบยาแห่งชาติ  12 

2) ขบัเคล่ือนการด าเนินการตามนโยบายแห่งชาติดา้นยา และแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบ13 

ยาแห่งชาติดา้นการเขา้ถึงยาและดา้นการพฒันาระบบควบคุมยา เพ่ือประกนัคุณภาพ ประสิทธิผล และความ14 

ปลอดภยัของยา  15 

3) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายแห่งชาติดา้นยา และแผนยุทธศาสตร์การ16 

พฒันาระบบยาแห่งชาติ รวมทั้งจดัท าขอ้เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการปฏิบติังานของส่วนราชการ เพ่ือ17 

เสนอคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ  18 

4)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย และเชิญผูท้รงคุณวุฒิมา19 

ใหข้อ้มลูหรือค าแนะน า เพื่อประกอบการพิจารณา  20 

5)  ปฏิบติังานหรือด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติมอบหมาย  21 

สรุปการประชุม  22 

1)  รบัรองในหลักการ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติดา้นยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา23 

แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 เป็นแผนปฏิบติัการ (แผนระดบัท่ี 3) ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติดา้นท่ี 3  การพฒันา24 

และเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์ท่ีถ่ายทอดเป็นแผนแม่บทประเด็นท่ี 13  การเสริมสรา้งใหค้นไทยมี25 

สุขภาวะท่ีดี  26 

2)  รบัรองในหลกัการ (ร่าง) ตวัช้ีวดัของ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติดา้นยา 7 ขอ้ 27 

1.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบควบคุมยาผ่านการประเมินศกัยภาพจากองคก์รระดับสากล 28 

เช่น องคก์ารอนามยัโลก  29 

2.  ค่าใชจ้่ายดา้นยาลดลงสะสมอยา่งนอ้ย 20,000 ลา้นบาท จากยาท่ีมีมลูค่าสงู  30 

3.  มีฐานขอ้มลูดา้นยาท่ีเขา้ถึงง่าย เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ  31 

4.  มีหน่วยงานเชิงบริหารจัดการท่ีรับผิดชอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา32 

แห่งชาติโดยตรง  33 

5.  จ านวนรายการยากลุ่มเป้าหมาย ท่ีสามารถผลิตและจ าหน่ายไดใ้นประเทศอย่างน้อย 30 34 

ตวัยา  35 



7 

 

6.  จ านวนรายการยาจ าเป็นท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้20 รายการ/ปี (สอดคลอ้งกับ1 

เป้าหมายแผนยอ่ยการพฒันาระบบ - บริการสุขภาพท่ีทนัสมยัสนับสนุนการสรา้งสุขภาวะท่ีดี)  2 

7.  รอ้ยละ 50 ของประชากรไทยท่ีมีความรอบรูด้า้นการใชย้าอย่างสมเหตุผลตามเกณฑ์ท่ี3 

ก าหนด (สอดคลอ้งกบัเป้าหมายแผนย่อยการสรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาวะและการป้องกนัและควบคุมปัจจยั4 

เส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ) โดยใหที้มเลขานุการน าไปปรบัปรุงรายละเอียดต่างๆ ใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว เพ่ือน าเสนอ5 

เขา้คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 6 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  7 

1.4 ผลการส ารวจความคิดเห็นของแพทยจ์บใหม่ตอ่การใชย้าอยา่งสมเหตผุล 8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 10 

รองศาสตราจารย์ นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล น าเสนอสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของ11 

แพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาในปี 2562  เก่ียวกบัสมรรถนะการใชย้าอย่างสมเหตุผล ซ่ึงเป็นการส ารวจโดยใช้12 

แบบสอบถามท่ีพฒันาขึ้ นตามกรอบความคิดการใชย้าอย่างสมเหตุสมผลในประเด็นแนวคิดและเจตคติต่อการ13 

ใชย้าอย่างสมเหตุผล ขอ้บ่งช้ี ประสิทธิผล ความเส่ียง ค่าใชจ้่ายและความคุม้ค่า การสัง่ยาอย่างเป็นขั้นตอน 14 

ขนาดยาและระยะเวลาในการใหย้าและบรรยากาศสนับสนุนการใชย้าอยา่งสมเหตุผล สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 15 

1. จ านวนผูต้อบแบบส ารวจทั้งหมด 221 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 56.6  และ16 

เป็นแพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาในโครงการปกติ สถาบนัของรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 56.5 17 

2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัแนวคิดและมีเจตคติท่ีดีต่อการใชย้าอย่างสมเหตุผล18 

และเห็นดว้ยมากกวา่คร่ึงหน่ึงของการใชย้าในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งสมเหตุผล (รอ้ยละ 61.6) 19 

3. ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 20-50  ยงัมีการสัง่ใชย้าเมื่อไม่มีขอ้บ่งช้ี หรือขอ้บ่งช้ีไม่20 

ชดัเจน เช่น การสัง่ยาปฏิชีวนะส าหรับผูป่้วยนอกท่ีมีโรคติดเช้ือทางเดินหายใจช่วงบนและหลอดลมอกัเสบ21 

เฉียบพลนั (รอ้ยละ 25.8)  การสัง่ยาปฏิชีวนะส าหรบัผูป่้วยท่ีมีอาการของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั (รอ้ยละ 22 

15.3)  การสัง่ยาปฏิชีวนะส าหรบัการป้องกนัการติดเช้ือท่ีแผล episiotomy ในหญิงคลอดปกติทางช่องคลอด 23 

(รอ้ยละ 28.5)  การสัง่ยา statin ในผูป่้วยท่ีมีภาวะไขมนัในเลือดสูง (รอ้ยละ 44.4)  และการสัง่ยา allopurinol 24 

ในผูป่้วยท่ีมีภาวะ asymptomatic hyperuricemia (รอ้ยละ 32.7) 25 

4. ผู ้ตอบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 20-35 มีการสัง่ใชย้าท่ีขาดหลักฐานสนับสนุน26 

ประสิทธิผลของยา เช่น การสัง่ non-sedating antihistamine เป็น drug of choice ในการบรรเทาอาการน ้ามกู27 

ไหลในเด็กและผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีเป็นโรคหวดัเฉียบพลนั (รอ้ยละ 35.8)  การสัง่ยา serratiopeptidase enzyme มี28 

ประโยชน์ในผูเ้ป็นโรคไซนัสอกัเสบ (รอ้ยละ 21.2) 29 

5. ผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 9-36  มีการสัง่ใชย้าท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น การสัง่ยาใน30 

ผูส้งูอายุ (รอ้ยละ 29.2)  การสัง่ยารกัษาเบาหวาน (glibenclamide) ในผูสู้งอายุหรือผูเ้ป็น CKD stage 3 (รอ้ย31 

ละ 33.8)  การสัง่ยา Diclofenac และ Etoricoxib ในผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจ (รอ้ยละ 19.3)  การสัง่ยา 32 

simvastatin ร่วมกบั gemfibrozil ในผูป่้วยท่ีมีปัญหา mixed hyperlipidemia (รอ้ยละ 35.7)  การสัง่ยา 33 

ibuprofen ในผูป่้วย OA ท่ีใช ้low dose aspirin (รอ้ยละ 30.5)  การใช ้oral ketoconazole ในการรกัษาเช้ือรา34 

ท่ีผิวหนัง (รอ้ยละ 8.7) 35 
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6. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัประเด็นค่าใชจ้่ายกบัความคุม้ค่า เช่น การใชย้าพน้1 

สิทธิบตัร (ยาสามญั)  การสัง่ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ เป็นตน้  แต่ยงัมีผูต้อบแบบสอบถามประมาณรอ้ยละ 2 

21.9 เห็นดว้ยกบัการสัง่ยาหลายขนานร่วมกนัใหก้บัผูป่้วย จะสรา้งความพึงพอใจใหผู้ป่้วยและท าใหห้ายจาก3 

โรคหรืออาการดีเร็วขึ้ น 4 

7. ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 17-68  สัง่ขนาดของยาและระยะเวลาของการใชย้าไม่เหมาะสม 5 

เช่น การสัง่ขนาดของยาในผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 17.2)  ระยะเวลาของการใชย้า amoxicillin ในผูป่้วยคออกัเสบ6 

จากแบคทีเรีย (รอ้ยละ 49.7)  การสัง่ขนาดของยา paracetamol (รอ้ยละ 68.2) 7 

8. ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 13-31  สัง่ยาไม่เป็นขั้นตอน เช่น การสัง่ยาในการรกัษาโรคความ8 

ดนัโลหิตสงู (รอ้ยละ 30.7)  การสัง่ยารกัษาเบาหวานในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 (รอ้ยละ 13.1) 9 

9. ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 87.3  เห็นดว้ยว่ามีการกระตุน้เก่ียวกบัการใชย้าอย่างสมเหตุผล10 

โดยอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น  รอ้ยละ 80.2 เห็นดว้ยวา่อาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นเป็นแหล่งขอ้มลูหลกั11 

เก่ียวกบัการสัง่ยา  รอ้ยละ 60.4 ใชย้าตามขอ้บ่งช้ีท่ีระบุไวใ้น MIMS  และรอ้ยละ 74.1 มีโอกาสไดเ้ขียนใบสัง่ยา12 

ดว้ยตนเองภายใตค้ าปรึกษาของอาจารย ์ แต่อยา่งไรก็ตาม รอ้ยละ 48.7 เห็นดว้ยว่ามีความขดัแยง้ระหว่างส่ิงท่ี13 

เรียนรูเ้ก่ียวกบัการใชย้าอย่างสมเหตุผลและการปฏิบติัจริงในโรงพยาบาล  และรอ้ยละ 47.1 เห็นดว้ยว่าการ14 

ส่งเสริมการขายของผูแ้ทนบริษัทยามีอิทธิพลต่อการสัง่ยาของอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น 15 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 16 

1.5 โครงการรณรงคร์ะดมทุนปรับปรุงพิพิธภัณฑห์มอเจา้ฟ้า เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ17 

บรมราชชนก 18 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี19 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 20 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 21 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์22 

ระดมทุนปรบัปรุงพิพิธภณัฑห์มอเจา้ฟ้า เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก รายละเอียด ดงัน้ี 23 

การสนับสนุนทุนปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หมอเจา้ฟ้า เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก 24 

สามารถสนับสนุนทุนใหก้บั กสพท  หรือ ศิริราชพยาบาล โดยเงินสนับสนุนจากทั้งสองกองทุนจะรวบรวมอยู่   25 

ท่ีศิริราชมลูนิธิ  26 

ปัจจุบันมีผูแ้สดงความจ านงสนับสนุนทุนเพ่ิมเติม จ านวน 5 ราย ซ่ึงยงัไม่ไดร้ับใบเสร็จรับเงิน 27 

ทั้งน้ี ผูท่ี้ร่วมสนับสนุนทุนดังกล่าว หากบริจาคกบั กสพท หรือ ศิริราชพยาบาล จะไดร้บัใบเสร็จชัว่คราวจาก28 

หน่วยงานท่ีตนบริจาค โดยจะไดร้บัใบเสร็จฉบบัจริงในภายหลงั  29 

ทั้งน้ี มีสมาชิก กสพท บางสถาบนั ยงัไม่ไดใ้หก้ารสนับสนุนทุนดงักล่าว เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 30 

จะด าเนินการประสานงานและติดตามสมาชิกใหด้ าเนินการใหเ้รียบรอ้ยต่อไป 31 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 32 

1.6 สรุปขอ้มูลผลการด าเนินการโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560  33 

และโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ด าเนินการเฉพาะระยะที่ 1 พ.ศ. 34 

2561-2564) 35 
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เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั  1 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 2 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบ เร่ืองการจดัท า 3 

ฐานขอ้มูลติดตามแพทย ์ เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562  คณะท างานไดติ้ดตามฐานขอ้มูลติดตามบณัฑิต4 

แพทย ์ไดร้ะดมความคิดเห็นหลายประการ ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ดุลย ์ รตันวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่าย5 

สารสนเทศ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล และเป็นคณะท างานของแพทยสภาในดา้นไอที ไดใ้หแ้นวคิด6 

ของแพทยสภาท่ีจะจดัท าฐานขอ้มลูเมื่อจบการศึกษาไปแลว้ เพ่ือไปท างานชดใชทุ้นหรือศึกษาต่อไปเป็นแพทย์7 

ประจ าบา้น โดยสรุปในขอ้ 4.1  ไดว้ิเคราะหว์า่ระบบท่ีเก่ียวขอ้งมี 6 ระบบ คือ 8 

1. ระบบฐานขอ้มลูของโรงเรียนแพทย ์9 

2. ระบบฐานขอ้มลูของ ศรว.  10 

3. ระบบฐานขอ้มลูของแพทยสภา  11 

4. ระบบฐานขอ้มลูของแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 12 

5. ระบบฐานขอ้มลูของแพทยใ์ชทุ้น 13 

6. ระบบฐานขอ้มลูของแพทยป์ระจ าบา้น 14 

เบ้ืองตน้ ถา้สามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลเขา้หากันไดท้ั้งหมด ระบบจะใชช่ื้อว่า Medical self 15 

service (MDSS)  ซ่ึงเป็นโครงการของแพทยสภา ระบบอยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าและเก็บขอ้มลูของบณัฑิต16 

แพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2561  โครงการควรจัดท าเสร็จเพ่ือของบประมาณไม่เกิน17 

เดือนมิถุนายน 2563  ทั้งน้ี ไดท้ าหนังสือขอความอนุเคราะหข์อขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน าขอ้มลูมาเช่ือมโยง18 

แลว้  19 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 20 

1.7 สรุปการประชุมวิชาการระดบัชาตกิารพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ ครั้งที่ 6 21 

วนัที่ 25-26 พฤศจกิายน 2562 22 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 23 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์24 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ ไดน้ าเสนอสรุปบทเรียนจากการประชุมวิชาการ25 

ระดบัชาติการพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ ครั้งท่ี 6  หวัขอ้ “ประกนัคุณภาพเชิงสรา้งสรรค ์ 26 

สู่คุณภาพการศึกษา”  โดยมีเจา้ภาพในการจดัประชุมประกอบดว้ย มูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ27 

แห่งชาติ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ  China Medical Board  องคก์ารอนามยัโลก 28 

องคก์ารอาหารและยา  สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข  JICA  และรฐับาลประเทศสหราชอาณาจกัรฯ โดยมี29 

ผู ้แทนจาก กสพท ร่วมกับสถาบันผลิตแพทย์ ได้เขา้ร่วมประชุมเป็นปีท่ี 8 กับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ 30 

สาระส าคญัในการประชุมสรุปได ้4 หวัขอ้ ดงัน้ี  31 

1. ประธานของ WFME ยืนยนัรบัรองตามแนวคิด WFME ในการรบัรองสถาบนัผลิตแพทยไ์ม่ว่า32 

จะเป็นระดบั Basic Medical Education, Postgraduate Medical Education และ Continuous Professional 33 

Development โดยใหแ้ต่ละภูมิภาคในแต่ละประเทศประยุกตเ์กณฑต์ามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นตอ้งผลิต34 

แพทยใ์หเ้ป็นรปูแบบเดียวกนั 35 
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2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาดา้นสุขภาพ โดยท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 1 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ไดน้ าเสนอแนวคิดของกระทรวง อว. ในประเด็นของการประกัน2 

คุณภาพการศึกษารวมทั้งประกาศกระทรวงมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบบัใหม่ในการประกนัคุณภาพการศึกษา3 

และทิศทางการพฒันาการศึกษา 4 

3. ความทา้ทายเร่ืองของการประกนัคุณภาพการศึกษาในภาพรวม จากคณะวิทยากรท่ีน าเสนอ5 

ในการประชุม 7 เร่ืองท่ีส าคญั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหาร กสพท จะไดว้างแผนเพ่ิมเติมในการพฒันาเร่ือง6 

ประกนัคุณภาพระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ดงัน้ี 7 

1. ความคาดหวงัของลกูคา้และสงัคมท่ีเพ่ิมขึ้ น 8 

2. การแขง่ขนัของสถาบนัในระดบันานาชาติ 9 

3. นโยบายของภาครฐั กฎหมาย กฎระเบียบ 10 

4. ภาวะ disruptive education technology 11 

5. Cost effectiveness ของการด าเนินการหลกัสตูร 12 

6. การบรูณาการงานขา้มภาควิชา 13 

7. ความตอ้งการของตลาด 14 

4. ทีมผูจ้ดัไดใ้หข้อ้เสนอแนะในหวัขอ้โอกาสในการพฒันาการรบัรองหลกัสูตรและสถาบนั  15 

1. การจดัตั้งและรบัรอง Accreditation agency ท่ีควรเป็นอิสระในการด าเนินงาน สรา้ง16 

ธรรมาภิบาล  17 

2. เกณฑ์มาตรฐานควรมีความจ าเพาะตามวิชาชีพ แสดงถึงอิสระทางวิชาการ สรา้ง18 

คุณภาพต่อลกูคา้ 19 

3. การสรา้งวฒันธรรมคุณภาพ 20 

4. การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 21 

5. การเก็บขอ้มลู Health outcomes เช่น ในมิติ Value-based health care 22 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 23 

1.8 ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์24 

แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์27 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการ28 

และกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563  โดยมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 29 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2563  30 

จาก จัดท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 5 มิถุนายน 2563  เป็น จัดท่ีคณะแพทยศาสตร ์31 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 32 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี  8/2563  33 

จาก จดัท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วนัท่ี 4 ธันวาคม 2563  เป็น จดัท่ีคณะแพทยศาสตร ์34 

มหาวิทยาลยับรูพา วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 35 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 36 
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1.9 สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา  ส าหรบับุคลากร1 

ดา้นสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21  วนัที่ 11 พฤศจกิายน 2562 2 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั  3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 4 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ป่ินเจริญ  ได้น าเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการ5 

ขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 สาระส าคญั ดงัน้ี 6 

1. วาระแจง้เพ่ือทราบ 7 

1.1 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการก าลังคนด้านสุขภาพท่ี 1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ8 

ขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษท่ี 21  และค าสัง่กองทุน9 

สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัทิศทาง “โครงการพฒันากลไกจดัการและ10 

ขบัเคล่ือนเครือขา่ยภายใตแ้นวคิดการพฒันาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษท่ี 21”  11 

1.2 แผนพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพแห่งชาติระยะ 10 ปี พ.ศ. 2561-2570  เป็นแผนซ่ึงจดัท า12 

โดยคณะอนุกรรมการพฒันาแผนยุทธศาสตรท์ศวรรษก าลงัคนดา้นสุขภาพ ซ่ึงมี นายแพทยศุ์ภกิจ ศิริลกัษณ ์13 

เป็นประธาน โดยไดร้บัเห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแลว้ 14 

2. วาระพิจารณา 15 

ท่ีประชุมไดร้่วมกนัพิจารณาแนวทางการขบัเคล่ือนแผนพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพแห่งชาติ16 

ระยะ 10 ปี  พ.ศ. 2561-2570  โดยมีประเด็น ดงัน้ี 17 

2.1 การไดม้าของแผน ผูแ้ทนคณะท างานวิชาการพฒันาแผนยุทธศาสตรท์ศวรรษก าลงัคน18 

ดา้นสุขภาพ ทนัตแพทยห์ญิง วรารตัน์  ใจช่ืน เป็นผูน้ าเสนอ ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการกระบวนการยกร่างแผน 19 

สถานการณก์ าลงัคนและระบบบริการดา้นสุขภาพของประเทศไทย ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและก าลงัคน20 

ในอนาคต 21 

2.2 หลกัการส าคญัของแผน 22 

1. เช่ือมโยงกบัแผนปฏิรปูประเทศดา้นสาธารณสุข และยุทธศาสตรอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  23 

2. เน้นการท างานร่วม ( team-based approach) ระหว่างทีมวิชาชีพ (health 24 

professions) และกลุ่มอ่ืนๆ เช่น non-professions 25 

3. เช่ือมโยงกบัการออกแบบระบบบริการท่ีเนน้คุณค่า (value health service) 26 

4. ผนึกพลังการท างาน (synergy) ระหว่างผูผ้ลิต ผูใ้ช ้องค์กรวิชาชีพ และภาคประชา27 

สงัคม 28 

5. วางระบบติดตามการด าเนินงานของแผน ภายใตร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีดี และการใชอ้งค์29 

ความรูเ้ชิงประจกัษ์ 30 

6. เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอน  31 

2.3 ระบบบริการสุขภาพในอนาคต 32 

1. Focus on non-hospital care เน้นการดูแลนอกโรงพยาบาล (Non-hospital care) 33 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลปฐมภูมิ (Primary care)  และการดูแลระยะยาว (Long term care) เพ่ือมุ่งเน้น34 

การสรา้งเสริมสุขภาพและรองรบัสงัคมผูส้งูอายุ 35 
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2. Engage more technology ใชเ้ทคโนโลยีมากขึ้ น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ1 

ของการดแูล 2 

3. Strengthen resource sharing พฒันาระบบบริการท่ีมุ่งไปสู่การใชท้รพัยากรร่วมกนั 3 

ทั้ง infrastructure, medical equipment และ ก าลงัคนดา้นสุขภาพ ภายใตร้ะบบการเงินการคลงัท่ีเหมาะสม  4 

2.4 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคข์องแผน 5 

วิสยัทศัน์ “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ก าลงัคนมีความสุข  ระบบสุขภาพยัง่ยืน” 6 

พนัธกิจ  แผนพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกรอบ 7 

ทิศทาง และพฒันากลไกท่ีจะน าไปสู่การด าเนินงานเพ่ือใหไ้ดก้ าลงัคนดา้นสุขภาพท่ีตอบสนองระบบสุขภาพ8 

ของประเทศ   9 

เป้าประสงคข์องแผน 10 

1. ประชาชนเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีไดม้าตรฐาน มีคุณภาพ ไดร้บัการส่งเสริมสนับสนุน11 

ความรู ้ไปสู่การสรา้งสุขภาวะ 12 

2. หน่วยบริการดา้นสุขภาพ มีบุคลากรสุขภาพเพียงพอ มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม มีการ13 

บริหารจดัการบุคลากรท่ีตอบสนองกบัระบบสุขภาพ ภายใตค้่าใชจ้่ายท่ีเหมาะสม 14 

3. ระบบการศึกษา ผลิตบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการระบบ15 

สุขภาพ 16 

4. บุคลากรสุขภาพ มีความสุขในการท างาน ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีปลอดภยั มีสมรรถนะ17 

สอดคลอ้งต่อความตอ้งการสงัคม มีการเรียนรูต้ลอดชีวิต  18 

2.5 แผนหลกั 4 แผน (8 ตวัช้ีวดั 12 กลยุทธ)์  19 

1. สรา้งและพฒันากลไกในการก าหนดนโยบาย 20 

2. ปรบัระบบการผลิตและพฒันาก าลงัคน 21 

3. ปฏิรปูระบบบริหารจดัการก าลงัคน 22 

4. พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศท่ีเป็นเอกภาพ 23 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ เลขะกุล  ไดเ้สนอว่า คณะกรรมการชุดน้ีไดท้ างานมา24 

พอสมควร แต่ในส่วนวิชาชีพของเรายงัไม่ค่อยกระตือรือรน้และพฒันาตามแผน ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัมากและ25 

สามารถตอบ WFME ไดห้ลายขอ้ อยากจะใหทุ้กโรงเรียนแพทยช์่วยดูเร่ืองน้ีดว้ย ซ่ึงจะตอ้งเช่ือมโยงกบัส่ิง26 

เหล่าน้ีเพราะเป็นระบบสุขภาพของประเทศ โดยผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมชัชาสุภาพแห่งชาติ 27 

โดยเราจะตอ้งพฒันาก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 28 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดส้อบถามเร่ืองการน า AI มาใชใ้นระบบ29 

หรือไม่ เพราะสามารถช่วยก าลงัคนไดม้าก  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ ไดก้ล่าวว่ามีใน30 

เร่ืองของเทคโนโลยี   31 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 32 

1.10 การรณรงคเ์รื่องปลอดบุหรี่ในนกัศึกษาแพทย ์ 33 

 เอกสารประกอบ : ไมม่ ี34 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 35 
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 เลขาธิการแจง้ว่า ปัจจุบนัไดร้บัรายช่ือผูแ้ทนจากสถาบนัท่ีสนใจร่วมโครงการรณรงคเ์ร่ืองปลอด1 

บุหร่ีในนักศึกษาแพทยจ์ านวนหน่ึงแลว้ และอยู่ในระหว่างจดัท าค าสัง่แต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม คณะ/สถาบนัท่ี2 

สนใจ สามารถส่งช่ือเพ่ิมเติมได ้3 

มติที่ประชุม  :  รบัทราบ  โดย กสพท เชิญใหส้มาชิกทุกคนร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือขบัเคล่ือน4 

ต่อไป 5 

1.11 นายกแพทยสภาขอทราบความคิดเห็นต่อผูไ้ดร้ับเสนอช่ือเป็นแพทยด์ีเด่น แพทยสภา 6 

ประจ าปี พ.ศ. 2563  7 

 เอกสารประกอบ : ไมม่ ี8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 

ดว้ยแพทยสภาขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นแพทยดี์เด่นแพทยสภา 10 

ประจ าปี พ.ศ. 2563  เลขาธิการฯ เห็นควรมอบหมายคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ 11 

ประจ าปี พ.ศ. 2562  เป็นผูใ้หข้อ้มลู  12 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  13 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 14 

ครั้งที่ 6/2562 วนัศุกรท์ี่ 6 กนัยายน 2562 ณ หอ้งประชุมคลงัเลือดกลาง อาคารกลัยาณิวฒันา15 

นุสรณ์ ชั้น 8 โรงพยาบาลศรีนครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ16 

รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 17 

ครั้งที่ 4/2562 วนัศุกรท์ี่ 18 ตุลาคม 2562  ณ อาคารนวตักรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระ18 

ราชประวัติ รัชกาลที่ 4 (อาคารเรือนไทย) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร19 

ลาดกระบงั 20 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ 22 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 

มติที่ประชุม  :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง24 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562  โดยมีการแกไ้ขช่ือผู ้เขา้ร่วมประชุม จาก รอง25 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์  เป็น รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาภรณ์  ดิสนีเวทย์ 26 

และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2562 27 

วนัศุกรท่ี์ 18 ตุลาคม 2562 28 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 29 

3.1  ร่างบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการร่วมผลิตแพทยร์ะหว่างกระทรวง30 

สาธารณสุขกบักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์33 
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ประเด็นพิจารณา: 1 

สถาบนัที่มีโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท(CPIRD) 2 

 การลงนามใน MOU  3 

o การลงนามระหว่างปลดักระทรวงสาธารณสุข กบั กสพท น้ัน กสพท ตอ้งไดร้บั4 

มอบอ านาจจากอธิการบดีทุกสถาบนั หรือ 5 

o ปลดักระทรวงสาธารณสุขลงนามกบัอธิการบดีทุกสถาบนัโดยตรง หรือ 6 

o ใหป้ลดักระทรวงสาธารณสุขมอบอ านาจใหผู้อ้ านวยการส านักบริหารโครงการ7 

ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ลงนามกับคณบดี/ผู ้อ านวยการ ท่ีไดร้ับมอบ8 

อ านาจจากอธิการบดี เฉพาะสถาบนัท่ีมีโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท 9 

(CPIRD) โดยจะครอบคลุมทุกโครงการ (ลงนามแยกสถาบันเพ่ือจะได้10 

เปล่ียนแปลง/ยกเลิกเป็นรายสถาบนั) 11 

 พิจารณาร่าง MOU 12 

สถาบนัที่ไม่มีโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท(CPIRD)  13 

ใหท้ าหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าเนาแจง้ผูอ้ านวยการส านักบริหารโครงการผลิต14 

แพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท เพ่ือประสานงานด าเนินการ 15 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบในกรณีแรก และมอบ นายแพทยม์งคล ภัทรทิวานนท์ น าเร่ืองหารือ16 

นายแพทยช์วศักด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ในการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ (MOU) ในนาม17 

ปลดักระทรวงกบั กสพท  รายละเอียดขึ้ นอยูก่บัสถาบนัแต่ละแห่ง  18 

3.2 การด าเนินการพิจารณารบัรองหลกัสูตรตาม พรบ. การอุดมศึกษา 2562 19 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

สืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชแ้ลว้น้ัน กสพท ไดท้บทวน22 

ขัน้ตอนการด าเนินการพิจารณารบัรองหลกัสตูร ร่วมกบัผูอ้ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผล23 

อุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 24 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบตามเสนอ 25 

3.3 เสนอช่ือผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครั้งที่ 12  วนัที่ 18-20 ธนัวาคม 2562 26 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ขอใหเ้สนอ/รบัรองช่ือผูแ้ทน กสพท เขา้ร่วม29 

ประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 12  จ านวน 3 คน 30 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบตามเสนอ  โดยท่ีประชุมไดเ้สนอช่ือผูแ้ทน กสพท เขา้ร่วมประชุมสมชัชา31 

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 12 จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย (1) รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 32 

(2) ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทักษ์ และ(3) รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  33 

ป่ินเจริญ     34 
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วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร2 

บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง  (Direct 3 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 4 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดแ้จง้ขอ้มูลล่าสุดเร่ืองจ านวนผูส้อบ7 

คัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว8 

แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบัน9 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563  รายละเอียดตามเอกสาร 10 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 11 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์14 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ เสนอท่ีประชุมทราบเร่ืองการด าเนินการของ15 

สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ดงัน้ี 16 

1. สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน  (อยู่ระหว่าง17 

การด าเนินการก่อน site visit) 18 

2. สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน  (อยู่ระหว่าง19 

การด าเนินการหลงั site visit) 20 

3. การส่งรายงานประจ าปี ตามก าหนดเวลา 21 

4. การจดัอบรม 22 

5. การขยายเวลารบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์  สมพ. มีนโยบายใหม้ีการขยายเวลา23 

รบัรองมาตรฐานในลกัษณะ Re-accreditation รายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 24 

6. ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ตามท่ี สมพ. แจง้ว่าจะปรบัค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินทุก25 

ปีน้ัน สมพ. ขอแจง้ใหท้ราบว่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563  สมพ. จะปรบัค่าธรรมเนียม 26 

การตรวจประเมิน 12 man-day เป็นจ านวน 350,000 บาท โดยจะปรับขึ้ นทุกปีปีละ 50,000 บาทจนถึง 27 

500,000 บาท ส าหรบัการตรวจประเมิน 12 man-day   28 

7. การทบทวนเกณฑม์าตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(TMC.WFME.BME.Standards) 29 

8. สถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตร30 

บณัฑิต   การขอเพ่ิมศกัยภาพ   การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต  จากน้ีไปตอ้งใชเ้กณฑ ์ 31 

TMC.WFME.BME.Standards (2017) หรือหลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต32 

และรบัรองสถาบนัผลิตแพทย์ (ส าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการใหม่) แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี สามารถ download 33 

เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ 34 

www.imeac.org   35 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 36 

http://www.imeac.org/
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4.3 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี2 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์3 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ที่จะน าเสนอในการประชุมครั้งน้ี 4 

4.4 การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ8 

ของคณะท างานพิจารณาทักษะหัตถการส าหรับบัณฑิตแพทยแ์ละแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ช่วงท่ีผ่านมาไดน้ า 9 

(ร่าง) การทบทวนเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 10 

พ.ศ. 2555 ในส่วนทักษะหัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ เสนอต่อท่ีประชุม11 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2562 12 

เมื่อวนัศุกรท่ี์ 18 ตุลาคม 2562  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกบั(ร่าง) ทกัษะหตัถการดงักล่าว และไดจ้ดัส่ง(ร่าง) 13 

การทบทวนเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 14 

2555  ในส่วนทกัษะหตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะต่อแพทยสภาเพ่ือพิจารณาเป็นท่ี15 

เรียบรอ้ยแลว้  16 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 17 

4.5    การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 20 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดร้ายงานผลการประชุมคณะท างาน21 

การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2562  22 

ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการชั้น 2  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เพ่ือพิจารณา โดยท่ีประชุมไดม้ี23 

มติ 5 ประเด็น ดงัน้ี  24 

1. ควรมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างจริงจังในแต่ละประเด็นในการผลิตแพทยท์ั้ง 3  25 

track  26 

2. ควรมีความหลากหลายในการผลิตแพทยแ์ละตอ้งตอบโจทยใ์นแต่ละ level ของแพทย ์เพ่ือ27 

ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 28 

3. การผลิตแพทย์ทุกโรงเรียนแพทย์ไม่จ าเป็นต้องผลิตแพทย์ท่ีเหมือนกันทั้งหมด แต่ต้อง29 

ตอบสนองความตอ้งการของประเทศและระบบสุขภาพ 30 

4. มีการปฏิรูปหลกัสูตร การเรียนการสอน และทบทวนเร่ืองการประเมินผลในระดับประเทศแต่31 

ยงัคงมาตรฐานท่ีประเทศอ่ืนๆ ยอมรบัดว้ย 32 

5. จดัประชุมคณะท างานเพ่ือการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาอีกครั้งหลงัจากการประชุมวิชาการ33 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20  ในเดือนธนัวาคม 2562  และขอใหเ้ชิญหน่วยงานจากกระทรวง34 

สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เชิญ นายแพทย์ทิณกร  โนรี รองผู ้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 35 
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กระทรวงสาธารณสุข เขา้ร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอความตอ้งการก าลงัคนดา้นสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต 1 

20 ปี 2 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบตามเสนอ 3 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 4 

5.1 เพ่ือทราบ 5 

5.1.1 เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช6 

กรรม (ศรว.) 7 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์9 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบเร่ือง  10 

การสอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE)  ซ่ึงไดป้รบัเปล่ียนการสอบในปีน้ีเป็นครั้งแรก ดงัน้ี 11 

1. การสอบแต่ละขอ้ใหเ้วลา 10 นาที โดยมีกร่ิงเตือนทุก 9 นาที  12 

2. ขอ้สอบมีจ านวน 10 ขอ้ โดยมีเวลาพกัในการสอบแต่ละรอบๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 10 นาที  13 

3. ลกัษณะขอ้สอบจะเป็นการเน้นวดัทักษะทางคลินิกและการส่ือสาร โดยมีวตัถุประสงค์14 

ใหผู้เ้ขา้สอบรูจ้กัมุง่ไปท่ีการซกัประวติัและการตรวจร่างกายท่ีจ าเป็น รวมทั้งการส่ือสารกบัผูป่้วยในเวลาท่ีจ ากดั 15 

เป็นตน้ 16 

4. ขอ้สอบแต่ละขอ้จะประกอบดว้ยรปูแบบต่างๆ 17 

5. ในการสอบขอใหอ้่านโจทยแ์ละค าสัง่ใหร้อบคอบและปฏิบติัตามค าสัง่ใหค้รบถว้น 18 

ส าหรับการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) นักศึกษาท่ี19 

สามารถสอบไดต้อ้งสอบผ่านขั้นตอนท่ี 1-2  ทั้งน้ีจะมีนักศึกษาท่ีรอผลสอบขั้นตอนท่ี 1-2  ในวนัท่ี 10 20 

ธนัวาคม 2562 ท่ีจะสามารถสอบในรอบวนัท่ี 12 มกราคม 2563 ได ้โดย ศรว. ใหท้างสถาบนัแจง้รายช่ือผูม้ี21 

สิทธ์ิสอบเพ่ิมเติมไดไ้ม่เกินวนัศุกรท่ี์ 13 ธนัวาคม 2562  เพ่ือ ศรว. จะไดด้ าเนินการจดัพิมพข์อ้สอบ ส าหรบั22 

สถาบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูผูร้บัผิดชอบขอแจง้ให ้ศรว. ทราบดว้ยโดยส่งขอ้มลูมาทาง e-mail 23 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 24 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 25 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี26 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ 27 

  ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 28 

นายแพทยม์งคล  ภทัรทิวานนท ์29 

รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาว30 

ชนบท (แทน) 31 

นายแพทยม์งคล  ภัทรทิวานนท ์รองผูอ้ านวยการส านักบริหารโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม32 

เพ่ือชาวชนบท และผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ไดน้ าเสนอเร่ืองการ33 

สอบ 15 หตัถการ ในการจดัการสอบทัว่ประเทศ โดยไดม้ีการจดัตั้งคณะกรรมการในการก าหนดเกณฑก์าร34 
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สอบและคุณสมบติัของผูเ้ขา้สอบ ซ่ึงครอบคลุมถึงนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในต่างประเทศดว้ย  จดัสถานท่ี1 

สอบจ านวน 12 เขตทัว่ประเทศ และไดจ้ัดท าร่างประกาศเรียบรอ้ยแลว้ อยู่ในระหว่างการรอขอ้ตกลงของท่ี2 

ประชุมกลางเดือนมกราคม 2563 3 

รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงนงลักษณ์  คณิตทรัพย ์ ไดเ้รียนสอบถามเร่ืองการสอบ4 

หัตถการ 15 อย่าง  กรณีบุคคลภายนอกมาเขา้สอบท่ีสถาบัน แต่สอบผ่านเฉพาะบางหัตถการ โดยบาง5 

หัตถการไปสอบท่ีสถาบันอ่ืน ผู ้ท่ีจะออกใบรับรองจะเป็นใคร ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ไดข้อ้สรุปว่า ถา้เป็น6 

นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือของทาง สบพช. เมื่อมีการจดัสอบ สถาบนัท่ีจดัสอบจะตอ้ง7 

ออกใบรบัรองใหนั้กศึกษาในหตัถการท่ีสอบผ่าน 8 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 9 

5.1.3 โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ วิทยาลยั10 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2019 (IMRC 11 

2019)” 12 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี13 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม 14 

ศาสตราจารย ์พนัเอก นายแพทย ์ดร. มฑิรุทธ  มุง่ถ่ิน (แทน) 15 

ศาสตราจารย ์พนัเอก นายแพทย ์ดร. มฑิรุทธ  มุ่งถ่ิน ไดน้ าเสนอความคืบหน้าโครงการ16 

จดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  ท่ีมี17 

ก าหนดการจัดประชุมระหว่างวันท่ี 13-15 มีนาคม 2563 น้ัน ประธานในการเปิดการประชุม คือ รอง18 

ศาสตราจารย ์นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 19 

(อว.) โครงการจดัการประชุมไดข้ยายก าหนดการปิดรบัผลงานวิจยั เป็นวนัท่ี 30 มกราคม 2563 20 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ   21 

5.1.4 งบประมาณค่าตอบแทนการชนัสูตรพลิกศพ 22 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 23 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์24 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ได้แจ้งให้ทราบว่า กลุ่มสถาบัน25 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ไดส้่งหนังสือขอใหแ้ต่ละสถาบันจัดท างบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ26 

พิจารณาจดัสรรงบประมาณโดยตรง เพ่ือใหก้ารด าเนินการชนัสตูรพลิกศพทางนิติเวชศาสตรส์ามารถด าเนินการ27 

ต่อไปได ้28 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 29 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 30 

5.2.1  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 31 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี32 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 33 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ แจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ34 

โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20  ในหวัขอ้ “Educational disruption in 35 
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medical schools”  ระหว่างวนัท่ี 11-13 ธันวาคม 2562  ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช1 

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  ทั้งน้ีไดส้่งรายละเอียดใหก้บั กสพท แลว้ 2 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 3 

5.2.2  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 4 

 เอกสารประกอบ :    1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 6 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ได้แจง้ต่อท่ีประชุมตามแผนปฏิบติัการ8 

ยุทธศาสตรค์วามปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ในประเด็นเร่ืองการส่งเสริมและ9 

พฒันาการศึกษา ไดจ้ดัใหม้ีการพิจารณาความกา้วหน้าของสถาบนัการศึกษาในการจดัการเรียนการสอนเร่ือง 10 

Patient & Personal Safety ในแต่ละปี  โดยอา้งอิงถึง WHO Patient Safety Curriculum และ Implementation 11 

เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการใหเ้กิดประสิทธิผลยิ่งขึ้ น ขอความ12 

ร่วมมือจากผูร้บัผิดชอบดา้นการศึกษาของ คณะ/ส านักวิชาวิทยาลยัแพทยศาสตร ์และศนูยแ์พทยศาสตรศึกษา 13 

ชั้นคลินิกแต่ละแห่งใน สบพช.  ตอบแบบสอบถามขอ้มลูดงักล่าวในปี 2562  ผ่านระบบ online ภายในเดือน14 

ธนัวาคม 2562  15 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 16 

5.2.3 Health Education England, Global Engagement Offer 17 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี18 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีรฐับาล20 

องักฤษ มีความสนใจท่ีจะบนัทึก MOU แลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละนักศึกษากบั กสพท  ซ่ึงเดิมก าหนดไวว้่าจะมี21 

การบนัทึก MOU ในเดือนพฤศจิกายน 2562 น้ัน  ทางรฐับาลองักฤษแจง้ว่ายงัมีความสนใจท่ีจะบนัทึก MOU 22 

กบั กสพท เช่นเดิม แต่ขอเล่ือนเป็นตน้ปีหนา้ 23 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 24 

5.2.4 การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance 25 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี26 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์27 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์  ได้แจ้งผลการด าเนินงานของ 28 

ASEAN Medical Education Alliance ว่าจะมีการประชุมผูแ้ทนประเทศสมาชิกครั้งต่อไปในช่วงเวลาของการ29 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 20 ท่ีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล คาดวา่จะมีการเลือก30 

ประธาน alliance ท่านใหมด่ว้ย 31 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 32 

5.2.5   โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นที่ 21 33 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี34 
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ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์1 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้ท่ีประชุมทราบถึงโครงการอบรม2 

ผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นท่ี 21  ว่าก าหนดการเปิดรบัสมคัร online วนัท่ี 1 มกราคม 2563  และปิดรบั3 

สมัครในวันท่ี 28 มกราคม 2563  โดยผู ้ท่ีจะเดินทางไปต่างประเทศน้ัน ตอ้งได้รับหนังสืออนุมัติจาก4 

ผูบ้งัคบับญัชา ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 5 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 6 

5.3  เรื่องทีย่งัไม่มีความกา้วหนา้ 7 

5.3.1   การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 8 

เอกสารประกอบ : - 9 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์10 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ที่จะน าเสนอในการประชุมครั้งน้ี 11 

 12 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 13 

1.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์14 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์15 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ 16 

อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทักษ์วชัระ ไดแ้จง้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม17 

สถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยครั้งต่อไป ในวนัศุกรท่ี์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์18 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์19 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 20 

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.  21 

 22 

 23 

 24 

 (อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ)์ 25 

 สรุปผลการประชุม 26 

 27 

 28 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 29 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 30 

 31 

 32 
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