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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1/2559 2 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 22 มกราคม 2559  เวลา 10.30 – 15.00 น. 4 

ณ หอ้งประชุมสหสัวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ(อาคาร 19) 5 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 6 
      7 

 8 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 9 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ประธานท่ีประชุม 10 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 11 
3. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 12 
4. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 13 
5. พนัเอก รองศาสตราจารยกิ์ตติ  ต่อจรสั 14 

(แทน พลตรี ชาญณรงค ์ นาคสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ) 15 
6. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ กรรมการอ านวยการ 16 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการอ านวยการ 17 
8. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 18 
9. นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 19 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์ กรรมการอ านวยการ 20 
11. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 21 
12. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ชาติ  อารีมิตร กรรมการอ านวยการ 22 
13. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการอ านวยการ 23 
14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ 24 
15. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 25 
16. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ กรรมการอ านวยการ 26 
17. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 27 
18. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 28 
19. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กรรมการอ านวยการ 29 
20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 30 
21. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 31 
22. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ริยพงษ์  วงษ์นพวิชญ ์32 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์ฐัพงษ์  อคัรผล กรรมการบริหาร) 33 
23. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 34 
24. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 35 
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25. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตเกษม  สุวรรณรฐั กรรมการบริหาร 1 
26. พนัเอก รองศาสตราจารยอ์ภิชยั  ลีละสิริ กรรมการบริหาร 2 
27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ 3 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ชุมช่วย กรรมการบริหาร) 4 
28. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 5 
29. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 6 
30. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 7 
31. นายแพทยร์วิสุต  เดียวอิศเรศ 8 

(แทน แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร) 9 
32. แพทยห์ญิงภทัรา  วฒันพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 10 
33. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 11 
34. แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร 12 
35. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 13 
36. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 14 
37. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 15 
38. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 16 
 17 
รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 18 

1. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยว์ฒันา  นาวาเจริญ กรรมการอ านวยการ 19 
2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 20 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการอ านวยการ 21 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาย  ยงศิริ กรรมการบริหาร 22 
5. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 23 
6. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 24 
7. แพทยห์ญิงณฏัฐินี  นันทาทอง กรรมการบริหาร 25 
8. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 26 
9. พลต ารวจโท นายแพทยเ์ล้ียง  หุยประเสริฐ กรรมการบริหาร 27 

10. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 28 
11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 29 
12. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 30 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 31 

 32 
รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 33 
1. นายแพทยร์ายิน  อโรร่า        ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 34 

           โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 35 



3 

 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1/2559 2 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559) 3 
ณ หอ้งประชุมสหสัวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ(อาคาร 19) 4 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 5 
      6 

 7 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 8 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร ลีลารศัมี 9 
ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม  หลงัจากกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมแลว้ ไดเ้รียนเชิญคณะกรรมการ10 
น าเสนอใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 11 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 12 
1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 13 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการท่ีไดร้บัการ14 
แต่งตั้งใหมแ่ทนท่านเดิมท่ีส้ินสุดวาระ ดงัน้ี 15 

กรรมการอ านวยการ 16 
ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี17 

มหาวิทยาลยัมหิดล 18 
กรรมการบริหาร 19 
ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ20 

แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 21 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

1.2 สรุปผลการเขา้ร่วมใหค้วามเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับ23 
ทบทวน ในวนัที่ 21 ธนัวาคม 2558 24 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 
  (แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์) 27 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ เสนอสรุปการประชุมเพ่ือใหค้วามเห็นต่อ28 

ร่างธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบบัทบทวน เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558  ซ่ึงร่างดงักล่าวมีโครง29 
ร่างเน้ือหาประกอบดว้ย 4 ส่วน  เฉพาะในส่วนท่ี 4  สาระรายหมวดประกอบดว้ย 30 

4.1  สิทธิดา้นสุขภาพ    31 
4.2  การสรา้งเสริมสุขภาพ  32 
4.3  การป้องกนัและควบคุมโรคและปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ 33 
4.4  การบริการสาธารณสุขและการประกนัคุณภาพ  34 
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4.5  การส่งเสริมสนับสนุนการใชแ้ละการพัฒนาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพการแพทย์1 
แผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้น และการแพทยท์างเลือกอ่ืนๆ 2 

4.6  การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 3 
4.7  การสรา้งองคค์วามรูด้า้นสุขภาพ 4 
4.8  การเผยแพร่ความรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารดา้นสุขภาพ 5 
4.9  การสรา้งและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพ 6 
4.10  การเงินการคลงัดา้นสุขภาพ 7 
4.11  สุขภาพจิต 8 
4.12  สุขภาพปัญญา 9 
4.13  การอภิบาลระบบสุขภาพ 10 
4.14  ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ี 11 

แต่เมื่อพิจารณาแลว้ เน้ือหาร่างดังกล่าว จัดเสนอในลักษณะท่ีแสดงหลักการส าคัญตาม12 
ตัวอย่างหัวขอ้ 4.9  การสรา้งและพัฒนาก าลังคนดา้นสุขภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  ขอให้13 
คณะกรรมการน าไปศึกษาเพ่ิมเติมจาก website ท่ีแจง้ไว ้อย่างไรก็ตามเร่ืองน้ียงัตอ้งมีการพิจารณาใน14 
รายละเอียดต่อไป 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

1.3 สรุปการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติค รั้ งที่  8 พ.ศ .  2558 (กลุ่ม เครือ ข่าย17 
สถาบนัการศึกษาแพทยศาสตร)์ วนัที่ 21-23 ธนัวาคม 2558 18 

เอกสารประกอบ : 5  ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 
  (แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาย  ยงศิริ และคณะ) 21 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ถึงสรุปผลการประชุมสมชัชาสุขภาพ22 

แห่งชาติ ครั้งท่ี 8  พ.ศ. 2558  เมื่อวนัท่ี 21-23 ธนัวาคม 2558 ตามเอกสารแนบ  มติต่างๆ เหล่าน้ีไดน้ า23 
แสดงบน website แลว้   4 เร่ือง ท่ีทาง กสพท ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมคือ 24 

1. การจดัการปัญหาหมอกควนัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 25 
2. ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพฒันาระบบบริการสุขภาพอยา่งมีส่วนร่วม 26 
3. นโยบายการลดและบริโภคเกลือและโซเดียมเพ่ือลดโรคไมติ่ดต่อ (NCDs) 27 
4.  วิกฤตการณเ์ช้ือแบคทีเรียด้ือยาและการจดัการปัญหาแบบบรูณาการ 28 

การประชุมสมชัชามีหลายหวัขอ้ แต่เห็นวา่ 4 หวัขอ้ขา้งตน้ ส าคญัต่อระบบสุขภาพ จึงส่งผูแ้ทน29 
เขา้ร่วมประชุม 30 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 31 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและจดัท าขอ้เสนอการพฒันากลไกกลางเพื่อลด32 
ความเหล่ือมล ้าในระบบหลกัประกนัสุขภาพครั้งที่ 11/2558 วนัที่ 29 ธนัวาคม 2558 33 

ขอเล่ือนไปในการประชุมครั้งตอ่ไป 34 
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1.5 การจดัการเรียนการสอนระดับคลินิกส าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัย1 
สยาม 2 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 4 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารัศมี ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมทราบว่า เดิม5 

แพทยสภาไดม้ีแนวทางท่ีจะกระจายนักศึกษาแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไปศึกษา6 
ตามโรงเรียนแพทยต่์างๆ แต่เมื่อไดป้รึกษาหารือกบั กสพท ในการประชุมท่ีเชียงใหม่ และในการประชุมท่ี7 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดส้รุปแนวทางแกไ้ขปัญหาเป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 8 

1. แยกนักศึกษาไปตามโรงเรียนแพทยต่์างๆ 9 
2. ส่งนักศึกษาไปโรงเรียนแพทยแ์ละแบ่งไปยงัโรงพยาบาลท่ีร่วมสอน  10 
3.  ใหโ้รงพยาบาลพระนัง่เกลา้เป็นโรงพยาบาลหลกัในการเรียนการสอน 11 

ในการประชุมแพทยสภาในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหด้ าเนินการตาม12 
แนวทางท่ี 3  ต่อมาไดม้ีผูป้กครองเสนอแพทยสภาใหท้บทวนมติดังกล่าว ซ่ึงในการประชุมแพทยสภาใน13 
วนัท่ี 14 มกราคม 2559  แพทยสภาไดย้ืนมติใหนั้กศึกษาของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ทั้ง 3 14 
รุ่น ไปเรียนชั้นปีท่ี 4-6 ท่ีโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้เหมือนเดิม และขอใหม้ีการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนัง่15 
เกลา้ ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปอยา่งเป็นทางการ เพ่ือคงไวซ่ึ้งมาตรฐานของการเปิดโรงเรียนแพทย ์16 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  ไดป้ระเมินความพรอ้มในการจดัการเรียนการสอนท่ี17 
โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ แลว้ พบว่าอาจารยผ์ูส้อนใน 2 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานดา้นรงัสีและดา้นนิติเวช ยงั18 
ไม่พรอ้มท่ีจะสอนเองในปีน้ี  ดังน้ัน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จะมาช่วยสอนให ้ ส่วน19 
ดา้นนิติเวชน้ัน สถาบนันิติเวชวิทยา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะเป็นผูร้บัผิดชอบเหมือนเดิม 20 

ส าหรับการพิจารณาลงนามในบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานปลดักระทรวง21 
สาธารณสุขกบัมหาวิทยาลยัสยาม เพ่ือใหม้ีความร่วมมือในการผลิตแพทยท์ั้งในระยะสั้น และระยะยาวน้ัน 22 
จากการประชุมหารือเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 กระทรวงสาธารณสุขแจง้วา่ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระ23 
นัง่เกลา้ มีอ านาจลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือแทนปลดักระทรวงสาธารณสุขได ้และฝ่ายกฎหมาย24 
ของกระทรวงสาธารณสุข มอบใหโ้รงพยาบาลพระนัง่เกลา้ จดัประชุมและน าวาระเร่ืองความร่วมมือน้ีเขา้รบั25 
การรบัรองในท่ีประชุมเพ่ือบนัทึกเป็นเอกสาร ก่อนจะลงนามสญัญาความร่วมมือ 26 

มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมมีความเห็นว่า ใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ขอรบัรอง27 
สถาบนัหลกัท่ีจะผลิตแพทยช์ั้นคลินิกใหม่  ทั้งน้ีผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือ28 
ชาวชนบท นายแพทยร์ายิน  อโรร่า  ไดใ้หข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข แจง้ว่า 29 
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสามารถลงนามได้ ตามค าสัง่ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ท่ี 2087/2553  30 
ลงวันท่ี 28 กรกฏาคม 2553 ขอ้ 2  มอบใหผู้อ้ านวยการโรงพยาบาลสามารถอนุญาตใหนั้กศึกษาของ31 
สถานศึกษานอกกระทรวงสาธารณสุข เขา้ฝึกปฏิบัติงานได ้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ32 
ปฏิบติั  จึงใหก้รรมการบริหารของโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ จดัประชุมเพ่ือบนัทึกเป็นเอกสารว่าจะมีความ33 
ร่วมมือในการผลิตแพทย ์กบัมหาวิทยาลยัสยาม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนบนัทึกความร่วมมือ จะ34 
หารือและลงนามต่อไป 35 
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1.6 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท1 
วนัที่ 15 มกราคม 2559 2 

เอกสารประกอบ : - 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 4 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์5 

มหาวิทยาลยั รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 6 
เมื่อวนัท่ี 15 มกราคม 2559  ความว่า นักศึกษาแพทยต์ามโครงการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑร์อ้ยละ 91 7 
ไดเ้กียรตินิยมรอ้ยละ 8.5  มีประเด็นส าคญัท่ีเป็นขอ้สงัเกต 3 ขอ้ใหญ่คือ  8 

1. การผลิตแพทยค์วรอยูใ่นความรบัผิดชอบของหน่วยงานใด ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกบั9 
กระทรวงสาธารณสุข 10 

2. แพทยค์วรกลบัไปปฏิบติังานตามภมูิล าเนา หากจะเขา้รบัการฝึกอบรมต่อก็ควรเป็นในพ้ืนท่ี 11 
หรือท่ีมหาวิทยาลัยใกลเ้คียง  อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจพบว่า รอ้ยละ 80 แพทยก์ลุ่มดังกล่าว ยงัคง12 
ปฏิบติังานในสงักดัของกระทรวงสาธารณสุข  13 

3. การจับคู่โรงพยาบาลหลักกับโรงเรียนแพทย์ยังไม่เหมาะสม แต่ดว้ยการด าเนินการท่ีมี14 
ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานจึงยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ อย่างไรก็ตามควรปรบัใหโ้รงพยาบาลหลกักบัโรงเรียน15 
แพทยอ์ยูใ่นภมูิภาคเดียวกนั    16 

ส าหรบัประเด็นการทบทวนงบประมาณในการผลิตแพทย ์ผูร้บัไปด าเนินการจะน าเสนอต่อไป 17 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ   18 

1.7 ก าหนดการวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน19 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยประจ  าปี พ.ศ. 2559 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 22 
  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ก าหนดการการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ24 

และกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 8 ครั้ง ดงัน้ี 25 
1. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม วนัศุกรท่ี์ 22 มกราคม 2559 26 
2. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วนัศุกรท่ี์ 4 มีนาคม 2559 27 
3. คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล วนัศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2559 28 
4. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ วนัศุกรท่ี์ 1 กรกฎาคม 2559 29 
5. คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช วนัศุกรท่ี์ 19 สิงหาคม 2559 30 
6. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม วนัศุกรท่ี์ 23 กนัยายน 2559 31 
7. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วนัศุกรท่ี์ 11 พฤศจิกายน 2559 32 
8. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร วนัศุกรท่ี์ 16 ธนัวาคม 2559 33 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 34 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน ์ฉายากุล  ขอน าเสนอวาระที่ 5.1  ในภาคเชา้ ตอ่จากวาระที่ 1.7 1 

5.1 การประชุมขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ใหก้บัสถาบนัการศึกษา 2 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรตัน์  ฉายากุล แจง้ท่ีประชุมว่า การขบัเคล่ือนเพ่ือใหเ้กิดความ5 

เขา้ใจในคู่มือหลกัสตูรความปลอดภยัของผูป่้วยขององคก์ารอนามยัโลกฉบบัสหวิชาชีพ เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม 6 
2559 โดยมี สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เป็นเจา้ภาพ และนายแพทยธ์วชั  สุนทราจารย ์7 
ผู ้ช่วยรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม มีกิจกรรมท่ีส าคัญคือ การส่งมอบคู่มือหลักสูตรฯ ใหก้ับ8 
สถาบนัการศึกษาและองคก์รวิชาชีพ จ านวน 133 แห่งท่ีเขา้ร่วมพฒันาหลกัสตูรฯ โดยคู่มือน้ีจดัพิมพอ์อกมา9 
เป็นชุดทั้งหมด 5 เล่ม แบ่งออกเป็น 2 ตอน  Part A ประกอบดว้ย 8 บท ท่ีเป็นค าน าและคู่มือผูส้อน (เล่ม 10 
1-2) และ Part B ซ่ึงเป็นหวัขอ้ของคู่มือหลกัสูตร ประกอบดว้ย 11 บท ตาม modules หวัขอ้ท่ีควรจดัการ11 
เรียนการสอน (เล่ม 3-5) เร่ืองส าคญัท่ีอยากใหท่ี้ประชุมพิจารณาคือ เป็นการสอนโดยใหค้วามส าคญักบั12 
การท างานเป็นทีม และเป็นระบบ (systems-based) มากกว่า individual behavior หรือ personnel perfection 13 
ซ่ึงถูกเน้นในการสอนแบบเดิม เพราะความผิดพลาดเกิดขึ้ นได ้ไม่ควรมีเร่ือง blame/shame ควรใชก้าร14 
ด าเนินการเชิงระบบเพ่ือความปลอดภยัของผูป่้วย และสถาบนัควรจะพดูคุยกบัผูส้อนใหต้ระหนักถึงเร่ืองน้ี  15 

ส าหรบัผลการประเมินท่ีผ่านมาพบวา่ หลกัสตูรท่ีท าไดดี้คือ เภสชัศาสตร ์และพยาบาลศาสตร ์16 
ส าหรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรก็์มีการน าไปใชม้ากน้อยแตกต่างกนัไป ซ่ึงโดยขอ้เท็จจริงควรใหค้วามส าคญั17 
สูงท่ีสุด ทั้งไดถู้กก าหนดไวใ้นเกณฑ์ของ WFME ดว้ย ดังน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นผูแ้ทนจาก 18 
กสพท  สบพช. และคณะแพทย ์จึงไดต้กลงกนัในขัน้ตน้เพ่ือร่วมกนัจดัท าหลกัสตูรกลางเร่ือง Patient Safety 19 
ขึ้ น โดยน า 11 modules น้ีไปปรบัใหเ้หมาะสมกบัแพทยศาสตรบณัฑิตในประเทศ 20 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  จึงขอความร่วมมือจากทุกสถาบนั 2 เร่ือง คือ  21 
1) ขอใหท่ี้ประชุมส่งรายช่ือผูแ้ทนจากแต่ละสถาบันเขา้ร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือติดตามการ22 

น าไปใชข้องหลักสูตรกลางท่ีจะไดจ้ัดท าขึ้ น ทั้งเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือใหก้ารเรียนการสอนเป็น23 
มาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้งประเทศ  24 

2) ขอส่งแบบสอบถามวา่แต่ละสถาบนัมีแผน หรือมีการน า module ต่างๆ ไป implement ใช้25 
อย่างไรในหลกัสูตร เช่น รูปแบบ และช่วงเวลาในการจดัการเรียนการสอน ทั้งในชั้นปรีคลินิกหรือคลินิก 26 
เป็นตน้ เพ่ือรวบรวมวิเคราะหแ์ละน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัจดัท าหลกัสตูรกลางต่อไป 27 
 28 

มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมขอความเห็นว่า ส าหรบัคณะแพทยศาสตรท่ี์แยกสถานท่ีจดัสอนของ29 
ฝ่ายปรีคลินิกและคลินิก ใครควรจะเป็นผูแ้ทนสถาบันดี ท่ีประชุมเสนอใหเ้ป็นผูแ้ทนของหลักสูตร และ30 
ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ใหค้วามเห็นว่า หวัขอ้ Patient Safety เป็นตัวอย่างท่ี31 
เหมาะสมท่ีสุดส าหรบัการท า IPE (Inter-professional Education)  ซ่ึงเป็นค าแนะน าของ WHO ใหไ้วต้ั้งแต่32 
ปี 2013  และขอใหเ้ป็นตวัอย่างหน่ึงของ health care professional  ท่ีผูป่้วย 1 คน จะมีความปลอดภัย33 
เพ่ิมขึ้ นเมื่อทีมบุคลากรดา้นสุขภาพมีจุดเน้น patient safety ร่วมกนั ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ 34 
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ประดิษฐสุวรรณ  กล่าวเพ่ิมเติมวา่ อยากใหเ้ช่ือมโยงระหว่าง undergraduate กบั postgraduate  ขอใหเ้ร่ืองน้ี1 
ถูกน าไปจดัสอนในระดบั postgraduate ดว้ย เพ่ือสรา้งใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รและเกิดความยัง่ยืนต่อไป 2 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 3 
ครั้งที่ 4/2558  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 13 พฤศจิกายน 2558  ณ หอ้งประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิม4 
พระบารมี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และรบัทราบสรุปผลการประชุม5 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 8/2558 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 18 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้ง6 
ประชุม 602-603 อาคารสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั7 
บูรพา 8 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 10 
  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ประธานฯ ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุม12 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันศุกร์ท่ี 13 13 
พฤศจิกายน 2558  ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 14 

ท่ีประชุมฯ ไดพิ้จารณาแกไ้ขรายงานการประชุมดงัน้ี 15 
หน้า 27  ใตต้ารางบรรทัดท่ี 3 จาก “คณะท างานแพทยศาสตรศึกษา” เป็น “คณะท างาน16 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษา” 17 
มติที่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร18 

กลุ่มสถาบนัฯครั้งท่ี 4/2558  หลงัจากท าการแกไ้ข 19 

วาระที่ 3 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 20 
3.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 21 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 23 
ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  ไดแ้จง้ความกา้วหน้าของการเสนอโครงการ24 

ผลิตแพทย์ตามนโยบายรัฐบาลว่า ไดช้ี้แจงประเด็นค าถามไปครบถ้วน และไดท้ าการประสานงานกับ 25 
สบพช. เรียบรอ้ยแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการรอสัง่การมาทางส านักงบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไป 26 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 27 

3.2 การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย28 
(MedResNet) 29 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ ผูแ้ทน MedResNet 31 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ ไดแ้จง้ความกา้วหน้าว่า เมื่อประมาณกลาง32 

ปี 2557  ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการได้อนุมัติไหจ้ัดตั้งกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาขึ้ น ซ่ึง33 
ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก กสพท  รองคณบดี  และผูแ้ทนจากกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่กลางปี 2557 คณะ34 
กรรมการฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นท่ีว่า ท าอย่างไรจึงจะให้มีงานวิจัยทางด้าน35 
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แพทยศาสตรศึกษาเพ่ิมมากขึ้ น  คณะกรรมการฯ ไดม้ีการประชุม และก าหนดเป้าหมายชดัเจนไว ้7 ดา้น 1 
ดงัน้ี 2 

1. การพฒันาผลงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 3 
2. การพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 4 
3. การสรา้งเครือขา่ยพฒันาทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา 5 
4. การส่งเสริมงานทางดา้นวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 6 
5. การใชป้ระโยชน์ผลงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 7 
6. การพฒันาฐานขอ้มลูทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา 8 
7. การบริหารจดัการ 9 

ความส าเร็จของการด าเนินการท่ีผ่านมา คือ 1. ผลักดันงานการพัฒนาผลงานวิจัยใหเ้ป็น10 
นโยบายเพ่ือน าไปปรบัปรุงการเรียนการสอน และ 2. งานพฒันาฐานขอ้มูลทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา 11 
โดยใชง้บประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัในวงเงิน 10 ลา้นบาท ซ่ึงขอเบิกงวดแรกสามลา้นหา้แสนบาท และใชไ้ป12 
แลว้ประมาณสามลา้นบาท ส าหรบัการพฒันาความรู ้และส่งเสริมทางดา้นวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ซ่ึงก็ได้13 
จดัประชุมไปเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 และไดโ้ครงการ Systematic Review ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยศาสตร14 
ศึกษา เพ่ือน าไปสู่ผลงานวิจยั 6 เร่ือง คือ 15 

1. ความสมัพนัธข์อง aptitude test กบัพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย ์16 
2. Curriculum mapping in curriculum development for undergraduate  17 
3. การสอน medical ethics แบบไหนท่ีจะท าใหเ้กิด humanistic doctor 18 
4. การปรบัการเรียนการสอนรายวิชา (Program evaluation) โดยศึกษาเฉพาะ undergraduate 19 
5. Perception of medical professionalism in medical student 20 
6. กระบวนการในการพัฒนา competency โดยมุ่งเน้นเร่ืองการจัดการเรียนการสอนของ21 

อาจารยแ์พทย ์22 

ในท่ีประชุมไดจ้ดัท าเพียง Systematic review  ทั้งน้ีจะขออนุมติัเบิกเงินงวดท่ี 2 อีก 1 ลา้น23 
บาท เพ่ือด าเนินการต่อไป  ส าหรบัการพฒันาองค์ความรูว้ิจยัแพทยศาสตรศึกษา ไดค้ดัเลือกหวัขอ้ส าหรบั24 
การจดัท า KM จ านวน 5 เร่ือง จาก AMEE Guide โดยแปลเป็นภาษาไทย และจดัวิพากษ์เพ่ือใหเ้กิดความ25 
ครอบคลุมในบริบทประเทศไทย ดงัน้ี 26 

 Quantitative methods in Medical education research 27 
 Qualitative methods in Medical education research 28 
 Developing questionnaires for educational research 29 
 Using focus groups in medical education research  30 
 Using database in medical education  31 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์   ขอความร่วมมือต่อท่ีประชุมฯ ว่า 32 
คณะกรรมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานดา้นแพทยศาสตรศึกษา33 
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ดังน้ันหากมีการประชุมครั้งต่อไป ขอใหจ้ัดส่งเจา้หน้าท่ีสายสนับสนุนท่ีสนใจ โดยสนับสนุนการเขา้ร่วม1 
ประชุมดว้ย 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

3.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 4 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์รายงานท่ีประชุมว่า  ตามท่ี กสพท ไดร้ับ7 

มอบหมายจากแพทยสภาใหท้ าการตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาตามเอกสารขอ้ 10 “ให้8 
คณะกรรมการแพทยสภารบัรององคป์ระกอบและเคร่ืองช้ีวัดของสถาบนัผลิตแพทย ์ตามเกณฑม์าตรฐานท่ี9 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยเสนอแนะ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีแพทยสภาก าหนด” น้ัน 10 
กสพท จะน าเสนอรายงานต่อแพทยสภาทุกๆ 2  ปี  โดยก าหนดตารางเวลาการตรวจประเมินสถาบนัต่างๆ11 
ตามรอบเวลา ปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งน้ีจะเร่ิมนับรอบเวลาของการตรวจรบัรองเมื่อสถาบนัมีบณัฑิต12 
แพทยจ์บการศึกษา 13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดท้บทวนระบบและกระบวนการขอรบัการ14 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบนัผลิตแพทยใ์หท่ี้ประชุมรบัทราบดงัน้ี 15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
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 สภา

สถาบนั 

แพทยสภา

(มอบหมาย 

กสพท) 

ส านกังาน

คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

ส านกังานรบัรองและ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) 

 

การขอเปิด

ด าเนินการ/

ปรบัปรุงหลกัสตูร 

อนุมติั

หลกัสตูร 

*ประเมินตาม

เกณฑ ์15 ขอ้ 

รบัรองหลงัจากผ่าน

การรบัรองจากแพทย

สภาแลว้ 

ไมต่รวจรบัรองหลกัสตูร

ใหม/่สถาบนัเปิดใหม่ 

* กรณีรบัรองแบบมีเง่ือนไข หรือสถาบนัเปิดใหม ่ตอ้งน าเสนอรายงาน

ความกา้วหนา้ตามท่ีระบุในเง่ือนไข 

การประเมิน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 

1.1 ระดบั

หลกัสตูร 

 

อนุมติัการ

ใชเ้กณฑ ์

2/3/4 

อนุมติัการใชเ้กณฑ ์

WFME (ตามรอบ

เวลาของการ

ปรบัปรุงหลกัสตูร 

หรือรอบเวลาของ

การรบัรอง) 

1. เกณฑ ์IQA สกอ. 

2. *WFME 

3. AUNQA 

4. อ่ืนๆ (ระบุ) 

ไมต่รวจประเมินระดบั

หลกัสตูร 

1. เกณฑ ์สกอ. ไมต่อ้งขออนุมติั 

2. เกณฑ ์2-4 ตอ้งขออนุมติัสภาสถาบนั และแจง้ สกอ. เพ่ือรบัรอง 

3. *เฉพาะเกณฑ ์EdPEx กสพท ท าหนังสือขออนุมติัไปยงั แพทยสภา 

และ สกอ. เพ่ือใชก้บัสถาบนัผลิตแพทยแ์ลว้ โดยใชเ้ฉพาะสถาบนัท่ี

ตอ้งการการรบัรองหลกัสตูรฯ ตามมาตรฐานสากล 

1.2 ระดบัคณะ อนุมติัการ

ใชเ้กณฑ ์

2/3 

อนุมติัการใช้

เกณฑ ์EdPEx 

(รอบเวลา 5 ปี)  

1. เกณฑ ์IQA สกอ. 

2. EdPEx 

3. อ่ืนๆ (ระบุ) 

การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายนอกตามเกณฑ ์สมศ. 

1. เกณฑ ์สกอ. ไมต่อ้งขออนุมติั 

2. เกณฑ ์2-3 ตอ้งขออนุมติัสภาสถาบนั และแจง้ สกอ. เพ่ือรบัรอง 

3. *เฉพาะเกณฑ ์EdPEx กสพท ท าหนังสือขออนุมติัไปยงั แพทยสภา 

และ สกอ. เพ่ือใชเ้ฉพาะในสถาบนัผลิตแพทยแ์ลว้ 

1.3 ระดบัสถาบนั อนุมติัการ

ใชเ้กณฑ์

2/3 

ไมป่ระเมินระดบั

สถาบนั 

1. เกณฑ ์IQA สกอ. 

2. EdPEx 

3. อ่ืนๆ (ระบุ) 

การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายนอกตามเกณฑ ์สมศ. 

1. เกณฑ ์สกอ. ไมต่อ้งขออนุมติั 

2. เกณฑ ์2-3 ตอ้งขออนุมติัสภาสถาบนั และแจง้ สกอ. เพ่ือรบัรอง 

* กสพท ไดร้บัมอบหมายจากแพทยสภาใหด้แูลเฉพาะส่วนน้ี 1 
 2 

มตทิี่ประชุม:  รบัทราบ 3 



12 

 

วาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง 1 

4.1 เพ่ือทราบ 2 
4.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ3 

วิชาชีพเวชกรรมปีการศึกษา 2558 4 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ รายงานท่ีประชุมฯ ว่า การด าเนินการ7 

สอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมปีการศึกษา 2558  ไดเ้ปิดรบั8 
สมคัรแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2558 - 14  มกราคม 2559  ก าหนดช าระเงินภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2559  9 
จดัสอบ 11 สนามสอบ  จ านวนผูส้มคัร ขัน้ตอนท่ี 1 จ านวน 3,569 คน และขัน้ตอนท่ี 2 จ านวน 2,993 คน   10 

ในส่วนของการสอบ OSCE รอบท่ี 1  มีผู ้ขาดสอบ 1 คน   ประกาศผลสอบวันท่ี 1 11 
กุมภาพนัธ์ 2559  รอบท่ี 2  สอบท่ีสนามเชียงใหม่ จดัสอบในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2559  ประกาศผลสอบวนัท่ี 12 
29 กุมภาพนัธ์ 2559  ส่วนรอบ 3  เปิดรบัสมคัร ประมาณวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ – 2 หรือ 3 มีนาคม 2559  เพ่ือ13 
เปิดโอกาสใหค้นสอบไมผ่่านรอบท่ี 1 และ 2  สมคัรไดท้นั  14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

4.1.2 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต16 
หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct 17 
Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 18 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์20 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  รายงานท่ีประชุมฯว่า การสอบวิชา21 

เฉพาะท่ีผ่านมาไดม้ีผูส้มคัรยื่นฟ้อง กสพท ไปยงัศาลปกครอง  ขณะน้ีเร่ืองอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ22 
ศาลปกครอง ในส่วนผูส้มคัรท่ีขอใหต้รวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะมีจ านวน 92 ราย ไดแ้จง้ผลกลบัไปแลว้ 23 
90 ราย  2 รายล่าสุด ส่งใบค ารอ้งมาเกินก าหนดระยะเวลา  ในส่วนผูท่ี้ขอมาดูคะแนนดว้ยตนเอง 43 ราย 24 
น้ัน ไดแ้จง้ใหเ้ขา้มาดตูามวนัเวลาท่ีก าหนด แต่ปรากฏไมม่ีผูใ้ดเขา้มาดคูะแนน  25 

ส าหรบั direct admission  กสพท จะท าการ ranking วนัท่ี 10 มีนาคม 2559  ขอ26 
ความร่วมมือใหทุ้กคณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา ด าเนินการดงัน้ี 27 

1. ส่งรายช่ือผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกท่ีรบัไวแ้ลว้ในระบบรบัตรง โดยขอใหส้่งภายในวนัท่ี 4 28 
มีนาคม 2559  เป็น file excel  ตามเอกสารแนบ  29 

2. แจง้ยืนยันจ านวนผู ้ท่ีจะเขา้รับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ว่าคณะ/ 30 
วิทยาลยั/ส านักวิชา ตอ้งการท่ีจะเพ่ิม ลด คงเดิม จ านวนตามท่ีประกาศรบัสมคัรในครั้งแรก ภายใน 4 31 
มีนาคม 2559  เช่นเดียวกนั  32 
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3. ส่งรายช่ือนักศึกษาแพทย ์ชั้นปีท่ี 1 และ 2 และ 3 ของคณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 1 
เพ่ือการตรวจสอบว่าผูม้ีสิทธิเขา้สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่าน กสพท ไม่เป็นผูท่ี้ก าลังศึกษาใน2 
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ภายในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2559 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

4.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 5 
เอกสารประกอบ :  6 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยร์ายิน  อโรร่า 7 
นายแพทยร์ายิน  อโรร่า รายงานว่าทาง สบพช. ไดจ้ัดท าหนังสือสัญญาค ้าประกัน8 

ฉบับใหม่เรียบรอ้ยแลว้  ส่วนการจัดสรรแพทย์ต่างๆ จะพยายามด าเนินการใหเ้ร็วขึ้ น เพ่ือใหนิ้สิต/9 
นักศึกษาแพทยท่ี์ก าลงัจะจบการศึกษา สามารถสมคัรแพทยพ่ี์เล้ียงของกระทรวงสาธารณสุขไดท้นั  10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

4.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 12 
4.2.1 การด าเ นินการของโครงการจัดตั้ งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา13 

แพทยศาสตร ์(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME 14 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 15 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์16 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ รายงานท่ีประชุมฯว่า แพทยสภามี17 

มติผ่านขอ้บงัคบัจดัตั้ง สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) หรือ Institute for Medical 18 
Education Accreditation (IMEAc) แลว้ ขณะน้ีรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 

กิจกรรมท่ี IMEAc จะด าเนินการต่อไปมีดงัน้ี 20 
1.  การอบรม Assessor Calibration with WFME 2015 ใหก้บัผูต้รวจประเมินท่ีขึ้ น21 

ทะเบียนแลว้ ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2559  ไมเ่ก็บค่าลงทะเบียน 22 
2. การอบรมเกณฑแ์ละการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Criteria and SAR writing 23 

Training)  ก าหนดจดัข้ึนวนัท่ี 19 -22 เมษายน 2559  ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาท 24 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

26 
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ส าหรบัแผนการตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทยต์ามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME 1 
เป็นดงัน้ี  (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2559) 2 

 3 
เดือน ปี 

ก าหนดวนัรบัตรวจ 

สถาบนัผลิตแพทยท่ี์ขอรบั

การตรวจประเมิน 

วนัท่ีส่งหนังสือ

ขอรบัการตรวจ

จากสถาบนั 

ก าหนดส่ง SAR เกณฑ ์WFME ท่ีใช้

ตรวจประเมิน 

ปี 2559     

มีนาคม 2559 คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยับรูพา 

18 ธนัวาคม 2558 

(ส่งเล่ม SAR) 

ภายในเดือน  

มกราคม  2559 

2012 

เมษายน 2559  ว่าง 

พฤษภาคม 2559 คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

3 ธนัวาคม  2557 ภายในเดือน

กุมภาพนัธ ์2559 

2015 

มิถุนายน  2559 วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละ

การสาธารณสุข  

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

28  พฤศจิกายน  
2557 

ภายในเดือน 

มีนาคม 2559 

2015 

กรกฏาคม  2559 ว่าง 

สิงหาคม 2559 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

2  ธนัวาคม  2557 ภายในเดือน

พฤษภาคม 2559 

2015 

กนัยายน  2559 คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยันวมินทรา 

ธิราช 

11 มกราคม  
2559 

ภายในเดือน

มิถุนายน 2559 

2015 

ตุลาคม  2559 วิทยาลยัแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลยัรงัสิต 

3  กนัยายน  
2558 

ภายในเดือน

กรกฎาคม 2559 

2015 

พฤศจิกายน  2559  คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยันราธิวาสราช

นครินทร ์

   

ธนัวาคม 2559 คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

14  มกราคม 
2559 

ภายในเดือน

กนัยายน 2559 

2015 

ปี 2560     
มกราคม 2560 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

สุรนารี 

16  พฤศจิกายน  
2558 

ภายในเดือน 

ตุลาคม 2559 

2015 

กุมภาพนัธ ์2560  คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 

8 ธนัวาคม 2558 ภายในเดือน

พฤศจิกายน 2559 

 

มีนาคม 2560 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

   

 4 
มตทิี่ประชุม:  รบัทราบ 5 
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4.2.2 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง1 
ประเทศไทย 2 

เอกสารประกอบ :  3 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 4 
  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 5 
อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย รายงานท่ีประชุมฯ ว่า ก าหนดการจดั6 

อบรมแพทยศาสตรศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหก้บัอาจารยใ์หม ่สปัดาหแ์รกของเดือนสิงหาคม 2559  เจา้ภาพไดแ้ก่7 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีคณะท างานฯ จะท าเร่ืองขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือ8 
น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 10 

4.2.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตรต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ11 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd) และการปรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตเพื่อ12 
เทียบคุณวุฒิปริญญาโท 13 

เอกสารประกอบ : 5  ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 15 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดท้บทวนกระบวนการ16 

จัดท า มคอ.1 ว่า คณะท างานไดร้่าง มคอ.1 สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งแรก ในปี 2555  เมื่อน าส่ง 17 
สกอ.   สกอ. ไดส้่งกลับมาใหท้บทวนพรอ้มขอ้สังเกตหลายขอ้ เช่น ใหท้บทวนวรรณกรรมว่าหลักสูตร18 
ประเทศอ่ืนๆ ท าอย่างไร  ใหท้ า mock up มคอ.1-7 เป็นตน้  คณะท างานจึงไดน้ าเร่ืองเขา้ท่ีประชุม19 
คณะกรรมการอ านวยการ กสพท ท่ีประชุมมีมติใหร้่าง มคอ.1 ใหม่ทั้งฉบับ โดยผลิตแพทย์ท่ีมีคุณวุฒิ20 
ปริญญาโท พรอ้มแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด  ชุดแรกเป็นคณะกรรมการด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรสาขา21 
แพทยศาสตร ์มีคณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นประธาน  ชุดท่ี 2 เป็นอนุกรรมการจดัท าร่าง22 
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต มี อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย เป็นประธาน ร่วมกบัทีม23 
ท างานคณะท างานวิชาการของ กสพท  ทั้ง 2 ทีม ท างานมาแลว้เป็นเวลา 1 ปี  วางแนวทางการร่าง มคอ.1 24 
สาขาแพทยศาสตร ์เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจจะใหแ้พทยม์ีคุณวุฒิปริญญาโท คือใหนั้กศึกษาไดเ้รียน25 
ในหลกัสตูรท่ีไดป้ริญญาใบแรกคือ ปริญญาตรี วท.บ. ภายในระยะเวลา 3 ปีคร่ึง ถึง 4 ปี และต่อยอดส าหรบั26 
ปริญญาใบท่ี 2 ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท ซ่ึงการจัดหลักสูตรต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับ27 
บณัฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจบการศึกษาภายใน 6 ปี ไมเ่กิน 7 ปี  28 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ท่ีผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ไดข้อเขา้หารือกับรอง29 
เลขาธิการ สกอ. (อย่างไม่เป็นทางการ )  โดยแจง้ว่าทาง กสพท ตอ้งการปรบั มคอ.1 เพ่ือผลิตแพทยท่ี์มี30 
คุณวุฒิปริญญาโท  สกอ. ใหค้วามเห็นว่าไม่ขัดขอ้งในหลักการและคิดว่ามีความเป็นไปได้  โดยขอให้31 
หลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ปี 2558  พรอ้มค านึงถึงผลประโยชน์ของ32 
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันใหข้อ้ช้ีแนะว่า หลักสูตรการฝึกอบรมหนังสืออนุมัติบัตร และ33 
วุฒิบัตรทุกสาขาน้ัน หลักสูตรน่าจะเทียบคุณวุฒิปริญญาเอก  จึงขอให ้กสพท ประสานกับราชวิทยาลัย    34 
ส่งหลกัสูตรเขา้มาท่ี สกอ. เพ่ือเทียบคุณวุฒิใหเ้ป็นปริญญาเอก  จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ35 
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ปรบัปรุงหลกัสตูรสาขาแพทยศาสตร ์ เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558  ไดข้อ้สรุปว่าใหน้ าเขา้หารือในท่ีประชุม1 
กรรมการบริหาร กสพท ในวนัท่ี 18  ธนัวาคม 2558  ซ่ึงหลงัจากไดม้ีการอภิปราย ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ 2 
และอุปสรรคแลว้ ท่ีประชุมเห็นชอบใหน้ าเสนอในท่ีประชุมกรรมการอ านวยการของ กสพท เพ่ือตดัสินว่าจะ3 
ด าเนินการร่าง มคอ.1 ต่ออยา่งไร 4 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ สรุปขอ้ดีของการผลิต5 
แพทยใ์หม้ีคุณวุฒิปริญญาโท ดงัน้ี 6 

 มุมมองของระยะเวลา และเน้ือหาท่ีเรียน จะท าใหบ้ณัฑิตแพทย ์7 
o สามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองไดดี้ขึ้ น 8 
o มีความรูใ้นการท างานวิจยัไดเ้มื่อจบการศึกษา 9 
o สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หมไ่ดดี้กวา่ท่ีเรียนในระดบัปริญญาตรี 10 
o สามารถศึกษาต่อยอดไดดี้ขึ้ นเมื่อไปเรียนแพทยป์ระจ าบา้น 11 
o สามารถเป็นอาจารย์ผู ้สอน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ12 

หลกัสตูรไดใ้นระดบัอุดมศึกษาไดท้นัที  หลงัศึกษาจบหลกัสตูร 13 
o เมื่อจบเป็นอาจารย์ แลว้ก็สามารถจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ใน14 

ต่างประเทศง่ายขึ้ น 15 

ผลกระทบของการผลิตแพทย ์ใหม้ีคุณวุฒิปริญญาโท เน้ือหาหลักสูตรแพทยศาสตร16 
บณัฑิต 6 ปี แน่นมาก หากอยากไดป้ริญญาโท บณัฑิตแพทยต์อ้งท างานวิจยัมากขึ้ น ท าวิทยานิพนธ์ หรือ17 
การค้นคว้าอิสระเรียนรายวิชาต่างๆ เพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงอาจกระทบต่อการฝึกทักษะเพ่ือให้มีความรู ้18 
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งการท าวิทยานิพนธอ์าจไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงทางออกอาจ19 
ตอ้งลดเน้ือหาระดบัเตรียมแพทยแ์ละปรีคลินิกลง หรือเพ่ิมระยะเวลาของหลกัสตูรจาก 6 ปี เป็น 7 ปี  ปีท่ี 7 20 
ตอ้งฝึกทักษะอย่างจริงจงั เพ่ือใหค้วามสามารถเท่าเดิม หรือรบันักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีแลว้เขา้มาเรียน21 
แพทย์ อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการผลิตแพทยน์านขึ้ น จะมีผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุขของ22 
ประเทศ และการเปล่ียนแปลงอาจไมต่อบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงัของประชาชน 23 

อุปสรรคของการผลิตแพทยท่ี์มีคุณวุฒิปริญญาโท   24 
ตามเอกสารประกอบ คุณสมบติัของอาจารย ์(เกณฑข์อ้10.3 หนา้ 17–19) 25 
 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ป.โท หรือเทียบเท่า และมีผลงานวิชาการ >3 รายการ ใน 26 

5 ปี (>1 รายการเป็นผลงานวิจยั ) 27 
 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และการคน้ควา้28 

อิสระ  อาจารยผ์ู ้สอบวิทยานิพนธ์ หรือเทียบเท่า หรือ ป.โท หรือเทียบเท่า ท่ีมี29 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานวิชาการ >3 รายการ ใน 5 ปี (>1  รายการ30 
เป็นผลงานวิจยั ) 31 

 อาจารยผ์ูส้อน ป.โท หรือเทียบเท่า และมีผลงานวิชาการ >1 รายการ ใน 5 ปี 32 

ทางออกคือด าเนินการใหวุ้ฒิบัตรฯ หนังสืออนุมัติฯ เทียบเท่า ป.เอก เร็วท่ีสุด ก็33 
สามารถปลดล็อคของเร่ืองคุณสมบติัของอาจารยไ์ด ้34 
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 การลงทะเบียนเรียน (เกณฑฯ์ ขอ้ 13  หน้า 22 ) ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 15 1 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 2 

 เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา (เกณฑ ์ฯ ขอ้ 14.2 หนา้ 22 – 23) 3 

ตอ้งเสนอวิทยานิพนธ ์หรือรายงานการคน้ควา้อิสระศึกษา รายวิชา ครบถว้น และได้4 
ระดบัคะแนนเฉล่ียไมต่ า่กวา่ 3.00  หากเป็นไปตามเง่ือนไขน้ี จะมีนักศึกษาส่วนหน่ึงไมจ่บการศึกษา 5 

ประเด็นตดัสินใจ จดัท า มคอ.1 สาขาแพทยศาสตร ์ใหเ้ป็น 6 
1. หลกัสูตรปริญญาตรี 6 ปี โดยปรบัปรุงเน้ือหาภายในใหม่ เปิดโอกาสใหบ้ณัฑิตท่ี7 

สนใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ สกอ. ใหค้รบถว้น  8 
2. หลกัสตูรปริญญาโท 6 – 7 ปี 9 
มตทิี่ประชุม :  เห็นควรใหเ้ลือกขอ้ 1 โดยท า มคอ.1  ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2559 โดย10 

ปรบัปรุงเน้ือหาภายในใหม่ เปิดโอกาสใหบ้ณัฑิตท่ีสนใจศึกษาต่อ และด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ สกอ. 11 
ใหค้รบถว้น และด าเนินการใหวุ้ฒิบตัรสาขาต่างๆ ไดเ้ทียบเท่าปริญญาเอก 12 

4.2.4 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง13 
ประเทศไทย 14 

เอกสารประกอบ : -  15 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 16 
เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 17 

4.2.5 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยค์รั้งที่ 17 18 
เอกสารประกอบ :  19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์20 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  รายงานว่าไดอ้อกจดหมายเชิญ21 

เรียบรอ้ยแลว้ และขอแกจ้ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมจาก 50 ท่าน เป็น 40 ท่าน 22 
     มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 23 

4.2.6 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 24 
เอกสารประกอบ :  25 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ 26 
  (แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ชุมช่วย) 27 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา  ตรีศิริโชติ รายงานว่า การประชุมวิชาการ28 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17  คาดว่าในเดือนมีนาคมจะประชาสัมพันธ์ลง website 29 
เพ่ือใหส้ามารถลงทะเบียน และรบับทคดัย่อได ้ขณะน้ีไดด้ าเนินการติดต่อวิทยากรแลว้และอยู่ในระหว่างรอ30 
การตอบรบั  31 
                   มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 

33 
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วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา 1 

5.2 การตดิตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ/แนวปฏิบตัิจากการประชุมแพทยศาสตร2 
ศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 9 3 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย และคณะ 5 
นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์   น าเสนอแนวปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะ ผู ้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด6 

ความส าเร็จ ซ่ึงเป็นผลจากการประชุมท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ทบทวนโดยคณะท างาน7 
วิชาการแพทยศาสตรศึกษา และขอใหท่ี้ประชุมช่วยพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ 1. ความสมบูรณ์ของ8 
ขอ้เสนอแนะทั้ง 4 ขอ้  2. การพฒันาระบบและกลไกเพ่ือไปสู่การปฏิบติั  9 

ท่ีประชุมฯ ไดอ้ภิปรายกันอย่างกวา้งขวาง ไดข้อ้สรุปว่า ขอ้เสนอแนะท่ี 1  เป็นเร่ืองระดับ10 
นโยบาย  ส่วนเร่ืองท่ี 2 และ 3 และ 4 เป็นเร่ืองการด าเนินการ จึงมอบหมายใหที้ม มคอ.1 รบัขอ้เสนอแนะ11 
ท่ี 2 และ 3  ส่วนขอ้เสนอแนะท่ี 4  ขอใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รบัด าเนินการ 12 
และมอบให ้อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย เป็นผูป้ระสานงาน  ทั้งน้ี กสพท ยินดีสนับสนุน13 
ค่าใชจ้่าย ขอใหค้ณะท างานฯ ไปค านวณงบประมาณน าเสนอต่อไป 14 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 15 

5.3 การด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาตปิระจ  าปี พ.ศ. 2559 16 
เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 17 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 18 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท รายงานว่า คณะท างานไดข้ออนุมติั19 

รางวลัครแูพทยแ์ห่งชาติเพ่ือเชิดชูเกียรติยกย่องครูแพทย์ในทุกๆ ปี  โดยให ้กสพท แต่งตั้งกรรมการ ซ่ึงปีน้ี20 
เป็นปีท่ี 3  ท่ีคณะท างานไดด้ าเนินการ รายละเอียดตามเอกสาร  กสพท ไดม้อบให ้รองศาสตราจารย ์21 
นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล รบัไปด าเนินการออกแบบโล่ ขอใหค้ณะท างานประสานและหารือต่อดว้ย  ใน22 
กรณีท่ีการเสนอช่ือหน่วยงานอาจมีไม่มากพอ ท่ีประชุมฯ ขอใหก้รรมการสรรหาเสนอช่ือไดด้ว้ย โดยขอให้23 
ส่งรายช่ือภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 น้ี  24 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ  25 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 26 

6.1 สรุปผลการเขา้ร่วมประชุม สมศ. 27 
เอกสารประกอบ : - 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ แจง้ท่ีประชุมว่า การตรวจประเมินคุณภาพ30 

ภายนอกรอบท่ี 4  สมศ. มีตวัช้ีวดัท่ีใชต้รวจประเมินทั้งหมด 15 ตวั แยกออกเป็น 3 กลุ่ม  31 
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กลุ่มแรกคือการวดัตามพนัธกิจ มีตวัช้ีวดั 7 ตวั ตวัละ 5 คะแนน  3 คะแนนแรก วดัเชิงปริมาณ 1 
อีก 2 คะแนน เป็นการวดัเชิงคุณภาพ  ดูพฒันาการจากข้อเสนอแนะ หรือส่ิงท่ีท าเพ่ิมขึ้ นจากการประเมิน2 
ครั้งท่ีผ่านมา 3 

กลุ่มท่ี 2  คือการบริหารจดัการ มี 5 ตวัช้ีวดั แบ่งเป็น ดา้นการบริหารและพฒันาสถาบนั 2 4 
ตัวช้ีวดั  ตัวช้ีวดัท่ีน่าสนใจคือการดูผลสัมฤทธ์ิของการบริหารของสภาสถาบันและผูบ้ริหารสถาบันตาม5 
หลกัการบริหารจดัการท่ีดี (Good governance)  และดา้นการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 3 ตวัช้ีวดั 6 
โดยพิจารณาการประกนัคุณภาพหลกัสตูรในเชิงคุณภาพ เนน้ output outcome มากกวา่ process  7 

กลุ่มท่ี 3  มี 3 ตวัช้ีวดั การพฒันาตามบริบทของสถาบนั โดยมีตวัช้ีวดัใหเ้ลือก 3 ใน 10 ตวัช้ีวดั  8 
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นความโดดเด่นของสถาบนั 9 

ในวนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 น้ี ทาง สมศ. จะเสนอตัวช้ีวดัท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี ใหค้ณะรัฐมนตรี 10 
ทราบ และจะเร่ิมลงตรวจชุดท่ี 1 ในไตรมาสท่ี 4  เดือนกรกฎาคม - กนัยายน น้ี  11 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ  12 

6.2 การจดัท าแผนการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์ 13 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดป้ระชาสมัพนัธ์ใหท้ราบว่า สกอ. และกระทรวง14 

สาธารณสุข  ขอเชิญคณบดีคณะแพทยศาสตรทุ์กคณะ ทั้งภาครฐั และเอกชน หรือ ผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม 15 
เร่ืองการจดัท าแผนการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent in  Medical Service)  เป็นการ16 
วาง roadmap ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตรต่์างๆ ในทุกดา้น และการ17 
จดัสรรทรพัยากร โดยจดัใหม้ีการประชุมในวนัท่ี 29 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ท่ี สกอ. 18 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 19 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 20 
 21 
 22 
 23 
 (อาจารยสุ์ดจิตร  เมืองเกษม) 24 
 สรุปผลการประชุม 25 
 26 
 27 
 28 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 29 
 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 
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 6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 13 
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 8. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตเกษม  สุวรรณรฐั กรรมการบริหาร 15 

 9. พนัเอก รองศาสตราจารยอ์ภิชยั  ลีละสิริ กรรมการบริหาร 16 

10. อาจารย ์ดร. พรอ้มจิต  ศรียาภยั  17 
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13. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 21 

14. แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 22 

15. แพทยห์ญิงภทัรา  วฒันพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 23 
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17. แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร 25 
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20. แพทยห์ญิงณฎัฐินี  นันทาทอง กรรมการบริหาร 29 

21. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 30 

22. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 31 

 (แทน พลต ารวจโท นายแพทยเ์ล้ียง  หุยประเสริฐ กรรมการบริหาร) 32 

23. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 33 

24 ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 34 

25.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 35 

26. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 36 
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รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 

 1. นายแพทยว์ีระเดช ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 2 

 2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 3 
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รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 7 

 1. แพทยห์ญิงลกัษมี  ฮะอุรา  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ 8 

 (แทน นายแพทยร์ายิน  อโรร่า    ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 9 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 10 

 2.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยก์ฤษณะ  สุวรรณภมูิ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์11 

 3.  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงปิยวรรณ  เชียงไกรเวช คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์12 

  13 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม ป่ินเจริญ  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลา 8 

นครินทร์ ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู ้เขา้ร่วมประชุมแลว้ ได้เรียนเชิญ9 

คณะกรรมการรบัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 10 

 11 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.1 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจดัท า (ร่าง) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทย ให้13 

เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาต ิ(พ.ศ.2559-2566) ฉบบัสมบูรณ ์วนัที่ 26 มกราคม 2559 14 

ขอเล่ือนไปในการประชุมครั้งต่อไป 15 

 1.2  สรุปการประชุมแผนการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์(Excellence in Medical 16 

Service) วนัที่ 29 มกราคม 2559 17 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี18 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  แจง้ว่า ตามท่ี กสพท ไดม้อบหมายให้20 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขา้ร่วมประชุมน้ัน การประชุมดังกล่าวเป็นการวางแผน21 

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลยัและเขตสุขภาพต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยประชุมร่วมกนัในแต่ละ22 

กลุ่ม และไดนั้ดประชุมอีกครั้งเพ่ือรายงานความกา้วหน้าต่างๆ ในวนัน้ี  ทั้งน้ีจะน าความคืบหน้ามารายงาน23 

ในการประชุมครั้งถดัไป 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 25 

 1.3  สรุปการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 56  วนัที่ 25-26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2559 26 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี27 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาย  ยงศิริ 28 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ  แจง้ท่ีประชุมทราบว่า คณะแพทยศาสตร ์29 

มหาวิทยาลยับูรพา ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุม UHOSNET ครั้งท่ี 56  เมื่อวนัท่ี 25-26 กุมภาพนัธ ์30 

พ.ศ.2559  ท่ีบางแสน จากการประชุมท าใหไ้ดท้ราบนโยบาย บางแสน Smart IT เช่ือมโยงการดูแลผูป่้วย31 

ถึงบา้น โดยใช ้IT เป็นเคร่ืองมือ ครอบคลุมประชาชนในเมืองบางแสน เป็นตวัอย่างของการประสานงานกบั32 

ภาคอ่ืนนอกกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมความเขม้แข็งของระบบสุขภาพ  33 
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ศาสตราจารย์ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดก้ล่าวเสริมเก่ียวกับปัญหาสุขภาพในระบบดูแล1 

สุขภาพ เน่ืองจากความตอ้งการไดร้บับริการมีมากขึ้ น  มีการขยายโรงพยาบาลใหม้ีขนาดใหญ่ขึ้ น แต่ก็ยงัไม่2 

เพียงพอ ไม่เป็น Patient centered service เน่ืองจากจ านวนบุคลากรยงัเท่าเดิม ใชว้ิธีการตรวจในรูป3 

แบบเดิม มีความล่าชา้ จึงสมควรพิจารณาในเร่ืองน้ีต่อไป 4 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 5 

1.4  สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกบัองคก์ารอนามัย6 

โลก ครั้งที่ 1/2559 7 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี8 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า การประชุมดังกล่าวไดเ้ล่ือนออกไป10 

โดยยงัไมม่ีก าหนด 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

1.5   การบรรจอุงคค์วามรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทยในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 13 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี14 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 15 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย  แจง้ว่า จากการประชุมไดม้ีการ16 

วางแผนงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ในการพิจารณาบรรจุองค์ความรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทยในหลักสูตร17 

แพทยศาสตรบณัฑิต เพ่ือใหแ้พทยแ์ผนปัจจุบนัไดรู้จ้กัและมีทศันคติท่ีดีต่อการแพทยแ์ผนไทย  โดยอาจเร่ิม18 

จากเภสชักรรมไทยในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ปัจจุบนัคณะแพทยศาสตรใ์นประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 19 

คือ มกีารเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทยในคณะแพทยศาสตร ์มีคณะแพทยแ์ผนไทยในมหาวิทยาลยั และไม่มี20 

การเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทยหรือไมม่คีณะแพทยแ์ผนไทยอยู่ในมหาวิทยาลยั คณะท างานฯ จึงขอความ21 

ร่วมมือทุกคณะแพทยศาสตร์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือทราบขอ้มูลสถานการณ์ปัจจุบนัของแต่ละ22 

สถาบนัในการจดัการเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทย ในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

 25 

วาระที่ 2  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ26 

ไทย ครั้งที่ 8/2558 เม่ือศุกรท์ี่ 13 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้งประชุม 602-603 อาคารสมเด็จ27 

พระเทพรตันราชสุดา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 28 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  30 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองรายงานการประชุม  โดยมีขอ้แกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 31 

1. หน้าท่ี 5 วาระท่ี 1.5 บรรทดัท่ี 19-20 “ส่วนใหญ่ท าเป็น extra-curricular activity จากเดิม 32 

ไมไ่ดอ้อกมาเป็น professional role” แกเ้ป็น “ไมไ่ดจ้ดัการเรียนในหลกัสตูร”  33 
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2. บรรทดัท่ี 21-22  “คณะอ่ืนๆ อยากท า IPE แต่ทางแพทยศาสตรบณัฑิตจะค่อนขา้งมีโอกาส1 

น้อย”  โดยเปล่ียนจาก  “คณะอ่ืนๆ” เป็น “หลกัสูตรอ่ืนๆ” และ เปล่ียนจาก “แพทยศาสตรบณัฑิต” เป็น 2 

“สถาบนัผลิตแพทยจ์ะค่อนขา้งมีโอกาสนอ้ย” 3 

 4 

วาระที่ 3   ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 5 

3.1  การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต6 

แพทยศาสตรบัณฑิต และหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) 7 

ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 8 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั  9 

ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์10 

ศาสตราจารย ์แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ว่า จากท่ีไดแ้จง้ก าหนดส่งรายช่ือของ11 

นักเรียนท่ีแต่ละสถาบนัไดร้บัตรงเรียบรอ้ยแลว้ พบว่า สถาบนัท่ียงัไม่ส่งรายช่ือ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยับรูพา 12 

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง และจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ขอใหน้ าส่งภายในก าหนดดว้ย เน่ืองจาก  กสพท จะ13 

ประกาศรายช่ือในวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 เพ่ือใหนั้กเรียนสามารถเขา้ไปตรวจสอบรายช่ือก่อนคดัช่ือออกจาก14 

การคัดเลือก กสพท  รวมทั้งคืนสิทธ์ิใหก้ับผูท่ี้สละสิทธ์ิรับตรงของสถาบัน ใหมี้สิทธ์ิเขา้รับการคัดเลือก 15 

กสพท ภายในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 และท าการ matching ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ต่อไป 16 

จากการประชุมใหข้อ้มูลกบัศูนยป์ระสานงานการศึกษาเภสชัศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในเร่ือง17 

การรบัตรงร่วมกบั กสพท เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558  คณะเภสชัศาสตร ์8 สถาบนั คือ จุฬาลงกรณ์18 

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์19 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลยั20 

มหาสารคาม ไดแ้จง้ความประสงคข์อเขา้ร่วมการสอบรบัตรงของ กสพท   21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 22 

1. ควรใชร้ปูแบบเดียวกบัทางคณะทนัตแพทยศาสตร ์คือรบันักศึกษาอย่างน้อยสถาบนัละ 10-23 

20 คน 24 

2. กสพท ยงัคงใหสิ้ทธ์ิเลือก 4 อนัดบัเหมือนเดิม  แต่หากนักเรียนไดย้ืนยนัสิทธ์ิรบัตรงของ25 

คณะ/สถาบนัแลว้ จะมีการตดัสิทธ์ิใหก้บัคณะ/สถาบนัท่ีเขา้ร่วมกบั กสพท  26 

3.2  การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย 27 

(MedResNet) 28 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยก์ฤษณะ สุวรรณภมูิ 30 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ   แจ้งว่า  MedResNet ได้จัดท า31 

โครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา โดยแบ่งเป็น 6 แผนงาน คือ  32 

1. แผนงานท่ี 1 การวิจยัแพทยศาสตรศึกษา  ไดม้ีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูโ้ครงการวิจยั33 

แพทยศาสตรศึกษาครั้งท่ี 1 ในวนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือติดตามความกา้วหน้าการด าเนิน34 



6 

 

โครงการวิจยั 5 โครงการ รวมทั้งเปิดรบังานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ปีท่ี 2 และการขอ EC โครงการวิจยั1 

แพทยศาสตรศึกษา 2 

2. แผนงานท่ี 2  การพฒันาองคค์วามรูว้ิจยัแพทยศาสตรศึกษา  จดัท าเอกสารเร่ืองแนวทาง3 

วิจยัจ านวน 5 บท โดยก าลงัอยู่ในระหว่างการแกไ้ขรอบสุดทา้ยจากทีมบรรณาธิการ โดยจะมีการพิจารณา4 

จากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน 5 

3. แผนงานท่ี 3 การสรา้งเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา  ไดร้วบรวมรายช่ือนักวิจัย6 

แพทยศาสตรศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบติัการ และการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้โดยจะไดด้ าเนินการ7 

สรา้งเครือขา่ยออนไลน์ต่อไป 8 

4. แผนงานท่ี  4 การส่งเสริมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา  ไดม้ีการประชุมเพ่ือเตรียมการจดั9 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาในวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เพ่ือจัดในการประชุม10 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ ประสานมิตร โดยจะใหม้ี11 

การพฒันาแนวทางวิจยัปีละ 1 เร่ือง 12 

5. แผนงานท่ี 5 การใชป้ระโยชน์งานวิจัย  ส าหรบัการด าเนินการในโอกาสต่อไป คือ การ13 

น าเสนอวิจยัท่ีไดร้บัทุนในแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย และการตีพิมพง์านวิจยัท่ีไดร้บัทุน  14 

6. แผนงานท่ี 6 การพฒันาฐานขอ้มูลวิจยั  การพฒันาเว็บไซต์ฐานขอ้มูลวิจยัแพทยศาสตร15 

ศึกษาของไทย (www.tmed.in.th) โดยฐานขอ้มลูแพทยศาสตรศึกษาของไทย ไดแ้ก่  งานวิจยัท่ีตีพิมพ ์(45 16 

เร่ือง)  งานวิจยัจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาภายในประเทศ (927 เร่ือง)  และงานวิจยัแพทยศาสตร17 

ศึกษานานาชาติ AMEE (703 เร่ือง) และก าลงัพฒันาเพ่ิมวิจยัแพทยศาสตรศึกษาระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ 18 

AMEA และ Ottawa รวมทั้งระบบรายงานผลแยกตามสถาบนั และแยกตามหวัขอ้ 19 

ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายปัญหาท่ีพบในการจัดท าผลงานวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาคือ แต่ละ20 

สถาบนัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานเดียวกนัในการพิจารณา EC งานวิจยัท่ีใชก้ลุ่มตวัอย่างจากหลายสถาบนั จึงมีขอ้21 

ติดขดัค่อนขา้งมากในบางสถาบนั 22 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 23 

1. ควรหาวิธีศึกษาผลงานวิจยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในแต่ละสถาบนั  และเพ่ิมเติมในฐานขอ้มูล24 

ดว้ย  ควรเพ่ิมช่องทางใหแ้ต่ละสถาบนัสามารถส่งขอ้มลูผลงานวิจยัมาไดโ้ดยง่าย 25 

2. MedResNet ควรเป็นตวักลางเช่ือมโยงแต่ละสถาบนั โดยอาจมี สบพช. ร่วมดว้ย 26 

3. IRB ของทุกสหสาขามีรองคณบดีฝ่ายวิจยัแต่ละสถาบนัเป็นกรรมการ ควรสรา้ง forum เพ่ือ27 

ร่วมกนัแกปั้ญหาใหใ้ชก้รอบแนวคิดเดียวกนั 28 

3.3   การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบันรบัรองมาตรฐานการศึกษาแห่งประเทศไทย 29 

(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME  30 

เอกสารประกอบ  :  5 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ความคืบหน้าของการด าเนินการ33 

โครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแห่งประเทศไทย (iMEAc) ตามเกณฑ ์WFME  ดงัน้ี 34 

http://www.tmed.in.th/
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1. แนวปฏิบัติการขอรับการตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์  อยู่ในขั้นตอนการประชุม1 

คณะกรรมการเป็นระยะๆ การตรวจประเมินเป็นรูปแบบมากขึ้ น  โดยเมื่อคณะกรรมการลงตรวจประเมิน2 

พ้ืนท่ีแลว้ จะส่งประเด็นไปใหส้ถาบนัทบทวนอีกครั้ง จากน้ันจะมีการสรุปรายงานน าเขา้คณะกรรมการ Ad 3 

Hoc และคณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ เพ่ือพิจารณาตดัสินในขัน้ตอนสุดทา้ย 4 

2.  ไดก้ าหนดตารางการตรวจประเมินไวใ้นปี 2559 และ 2560  ทั้งน้ีหากสถาบันใดไม่5 

สามารถรบัการตรวจประเมินไดต้ามก าหนดจะถูกเล่ือนออกไปโดยไม่ใหซ้อ้นทบักบัสถาบนัท่ีส ารองเวลาไว ้6 

ก่อนแลว้ 7 

3. มีการจดัตั้งสถาบนั IMEAc (Institute for Medical Education Accreditation) ซ่ึงยงัอยู่ใน8 

ระหวา่งด าเนินการ กิจกรรมต่อไป คือ ในวนัท่ี 19-22 เมษายน 2559 จะจดัการอบรมเกณฑม์าตรฐาน และ9 

การเขียนรายงาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรบัการเป็นเขา้อบรมการเป็น assessor ต่อไป   10 

4.  ในส่วนของ Progress Report สถาบนัท่ีผ่านการตรวจประเมินไปแลว้ ใหร้ายงาน Progress 11 

Report ตาม format ท่ีก าหนดใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ ์2015  12 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 13 

3.4  คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย : 14 

การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ15 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี16 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 17 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทย์พิศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท  แจง้ความคืบหน้าการด าเนินการ18 

คดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติว่า ขณะน้ีไดร้บัการเสนอช่ือจาก 2 สถาบนั จึงขอเชิญชวนใหส้ถาบนัอ่ืนๆ ส่ง19 

รายช่ือไดจ้นถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ไปยงักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการฯ20 

ไม่ไดก้ าหนดแบบฟอรม์ในการเสนอช่ือ แต่ขอใหผู้ไ้ดร้บัการเสนอช่ือมีคุณสมบติัการท างานทั้ง 3 ดา้น ให้21 

ครอบคลุมตามท่ีก าหนดไวใ้นเว็บไซต์ของการเสนอรายช่ือ ซ่ึงคณะกรรมการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ จะ22 

เป็นผูท้ าหนา้ท่ีในการคดัเลือกตามรายช่ือท่ีเสนอมาจากสถาบนัต่างๆ ต่อไป 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

3.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ25 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิและการปรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตเพื่อเทียบคุณวุฒิปริญญาโท 26 

เอกสารประกอบ  :  2 ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 28 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจ้งว่า จากมติท่ีประชุม29 

คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองการปรับหลักสูตร30 

แพทยศาสตรบณัฑิตใหเ้ป็นคุณวุฒิปริญญาโท หรือ เป็นหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต คุณวุฒิปริญญาตรี 6 31 

ปี น้ัน ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 32 

1. สรุปใหห้ลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตยงัคงใหเ้ป็นหลกัสตูรปริญญาตรี 6 ปี เช่นเดิม 33 

2. เ พ่ือให้การด า เ นินการจัดท าร่าง  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสร็จ เ รียบร้อย 34 

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ จึงก าหนดจดัสมัมนาคณะอนุกรรมการร่างหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต เพ่ือ35 
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จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ (มคอ.1) ท่ีสอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐาน1 

คุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาทางแพทยศาสตรศึกษาตามขอ้ตกลง2 

จากท่ีประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 1 ถึง ครั้งท่ี 9 และเพ่ือพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู ้3 

(Learning Outcomes) ของบัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร์ใหม้ีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ4 

เทียบเคียงไดใ้นระดบัสากล ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน เพ่ือให้5 

การด าเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเรียนใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาความเหมาะสมของโครงการ6 

ดงักล่าวต่อไป  7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 8 

1. กรอบงบประมาณและผลท่ีคาดวา่จะไดร้บัสอดคลอ้งกนั  9 

2. เห็นควรใหข้ออนุมติังบประมาณจาก สกอ. ซ่ึงไดเ้คยสนับสนุนในช่วงการจดัประชาพิจารณ ์ 10 

หากมีขอ้ขดัขอ้งใหข้ออนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการอ านวยการ กสพท ต่อไป 11 

 12 

วาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง 13 

4.1  เพ่ือทราบ 14 

4.1.1  การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ15 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2558 16 

เอกสารประกอบ  :  3 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์18 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดแ้จง้สรุปการด าเนินการสอบเพ่ือ19 

ประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึง20 

ด าเนินการสอบครั้งท่ี 1 เมื่อ 17 มกราคม 2559 จ านวนผูเ้ขา้สอบ 923 คน สอบผ่าน 840 คน ไม่ผ่าน 83 21 

คน และครั้งท่ี 2 เมื่อ 14 กุมภาพนัธ ์2559 จ านวนผูเ้ขา้สอบ 914 คน ขาดสอบ 1 คน สอบผ่าน 890 คน ไม่22 

ผ่าน 24 คนโดยในการสอบครั้งท่ี 2 มีผูส้อบผ่านมากกวา่ครั้งแรก ซ่ึงไดม้ีการร่างหวัขอ้/ส่ิงท่ีตอ้งการ ดงัน้ัน23 

จึงขอความร่วมมือจากอาจารยใ์นการขอผลสอบจาก ศ.ร.ว. โดยนักศึกษาแพทยข์องแต่ละสถาบนัท่ีเขา้สอบ24 

ไดร้บัทราบและเซ็นยินยอมให ้ศ.ร.ว. เป็นขอ้มลูสรุปและผ่านการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาแพทยท่ี์ยินยอม25 

เปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีแก่คณะแพทยศาสตร์แต่ละสถาบนั แลว้ทาง ศ.ร.ว.จะส่งผลการสอบดังกล่าวยงัรอง26 

คณบดีผูร้บัผิดชอบแต่ละสถาบนั โดยจะมีการจดัสอบอีกครั้งในวนัท่ี 27 มีนาคม 2559  27 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ และมีขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัการจดัสอบ ศ.ร.ว. ดงัน้ี 28 

1. ทบทวนและพัฒนาคุณภาพการสอบเพ่ือใหไ้ดแ้พทย์ท่ีส าเร็จการศึกษาอย่างมี29 

คุณภาพ 30 

2. ความเขม้แข็งของ ศ.ร.ว. ท าใหส้ถาบนัการแพทยใ์นประเทศไทยมีการพฒันาไปใน31 

ทิศทางท่ีดีขึ้ น แพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาของประเทศไทยเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล   32 

3. เห็นชอบกับการก าหนด critical error ในการสอบทักษะหัตถการทางคลินิก 33 

เน่ืองจากวิชาแพทยศาสตรเ์ก่ียวขอ้งกบัชีวิตของมนุษย ์ ดงัน้ันขอ้สอบ CPR ท่ีหากท าไม่ได ้จะเส่ียงต่อชีวิต34 

คนไข ้จึงเป็นขอ้ท่ีควรท าไดจึ้งผ่าน เป็นตน้ 35 



9 

 

4. เจตคติของผู ้เข ้าสอบและสถาบัน ท่ีเปล่ียนจากการสอบเพ่ือทดสอบความรู ้1 

ความสามารถกลายเป็นการสอบเพ่ือการแข่งขนั เป็นการสนับสนุนในการใหนั้กศึกษาแพทยส์อบเพ่ือใหไ้ด้2 

คะแนนมากและสอบผ่าน การพิจารณาเก่ียวกบัขอ้สอบท่ีควรผ่านหรือตอ้งผ่านจึงควรค านึงถึงความจ าเป็น3 

ในการประกอบวิชาชีพ 4 

5. เน่ืองจากบางสถาบนัตอ้งการคะแนนสอบ ศ.ร.ว. เพ่ือพิจารณาในการเขา้ศึกษาต่อ 5 

เขา้สอบปัจจุบนัจึงขอใบรบัรองการสอบและคะแนนจาก ศ.ร.ว. เพ่ิมข้ึน  6 

4.1.2  รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 7 

เอกสารประกอบ  :  3 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์9 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์   แจ้งว่า ผู ้แทนจากคณะ10 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดเ้ขา้ร่วมหารือกบัผูแ้ทนจากกระทรวงสาธารณสุข ในการวางแผน11 

สรา้งความร่วมมือระหวา่งกระทรวงศึกษากบักระทรวงสาธารณสุข ในการลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์12 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกับเขตสุขภาพต่างๆ ในแต่ละเขตของ13 

มหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดทั้งหมด 12 เขต อาทิเช่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์14 

มหาวิทยาลยั เป็นผูด้แูลเขต 7 กบัเขต 9  ซ่ึงจะรายงานความกา้วหนา้ในครั้งต่อไป 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

4.1.3  การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 17 

เอกสารประกอบ  :  2 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ว่า ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาว่า20 

ดว้ยกระบวนการวิธีพิจารณารับรองหลักสูตร และสถาบันผลิตแพทยต์ามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 21 

พ.ศ.2547  หมวด 3 การรบัรองมาตรฐานการศึกษา โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนั22 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์การตรวจประเมินตามแนวทางของ 23 

TQA/EdPEx และมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯเมื่อวนัท่ี  18 กรกฎาคม 2557 ใหร้อบของการ24 

ตรวจประเมินเป็นทุก 5 ปี และรายงานความกา้วหน้าทุก 6 เดือน ซ่ึงจะมีการรายงานสถาบนัท่ีผ่านการ25 

ตรวจประเมินทุก 2 ปีต่อแพทย ในปี 2558-2559 มีสถาบนัท่ีเขา้รบัการตรวจประเมิน 2 สถาบนั ไดแ้ก่ คณะ26 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย27 

อุบลราชธานี  สถาบนัท่ีครบรอบในการตรวจประเมิน ไดแ้ก่ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  คณะ28 

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 29 

โรงพยาบาลมหาราชนครนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ศูนย์30 

แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาล31 

ราชบุรี และสถาบันท่ีพ้นก าหนดในการตรวจประเมิน ได้แก่ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย32 

เทคโนโลยีสุรนารี  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรี33 

นครินทรวิโรฒ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย34 
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มหาสารคาม  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราช1 

นครินทร ์2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

4.1.4  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 4 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 6 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรตัน์  ฉายากุล  แจง้ว่า จากการประชุมคณะกรรมการ7 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 4/2558  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 22 มกราคม 2559  ท่ีประชุมตก8 

ลงร่วมกันในการน าหลักสูตรความปลอดภัยของผูป่้วย ฉบับสหวิชาชีพ ไปใชใ้นหลักสูตรแพทยศาสตร9 

บณัฑิตของแต่ละสถาบนั โดยจดัท าคู่มือส าหรบัมอบใหแ้ต่ละสถาบนั เพ่ือผลกัดนัการเรียนการสอน Patient 10 

Safety ในรูปของตัวอย่างค าแนะน าส่วนกลาง ทั้งมีการประเมินติดตามผล เพ่ือพัฒนาเร่ืองน้ีใหเ้กิดผล11 

สมัฤทธ์ิร่วมกนัของทุกสถาบนัการศึกษา และน าไปสู่การเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Inter professional 12 

Education) ต่อไป โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยพิ์จารณา ดงัน้ี 13 

1. เสนอรายช่ืออาจารยท่ี์รบัผิดชอบ หลกัสูตรความปลอดภัยของผูป่้วย ของสถาบัน 14 

จ านวน 1 ท่าน เขา้เป็นผูแ้ทนถาวรในการติดตามและร่วมกนัพฒันาหลกัสูตร ทั้งในระดบัสถาบนัและใน15 

ระดบักลุ่มสถาบนั 16 

2. เสนอรายช่ืออาจารยข์องสถาบนั (ไม่จ าเป็นตอ้งซ ้ากบัขอ้ 1) ท่ีสนใจเขา้ร่วมพฒันา 17 

Learning Modules ในการเรียนการสอนหลกัสูตรความปลอดภัยของผูป่้วย ระดับแพทยศาสตรบณัฑิต 18 

จ านวน 1-2 ท่าน ซ่ึงกิจกรรมเป็นการบรรยายร่วมกบัสมัมนากลุ่มย่อย จดัโดยส านักงานบริหารโครงการ19 

ร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) ร่วมกบั กสพท ในวนัท่ี 23-24 มีนาคม 2559  ณ คณะ20 

แพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

4.1.5 การจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกส าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ์23 

มหาวิทยาลยัสยาม 24 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี25 

ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 26 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี  แจง้วา่ แพทยสภามีมติใหใ้ชโ้รงพยาบาลพระ27 

นั่งเกล้าเพ่ือจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก  แทนโรงพยาบาลต ารวจ ส าหรับนักศึกษาแพทย ์28 

มหาวิทยาลยัสยาม  ไดม้ีการประชุมหารือการจดัการเรียนการสอนกบัทางทีมโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ โดย29 

จะด าเนินการพฒันาอาจารยจ์ากแพทยท่ี์ใหบ้ริการ ใหเ้ป็นแพทยท่ี์ใหบ้ริการทางดา้นวิชาการรวมทั้งพฒันา30 

ความเป็นครูดว้ย ทั้งน้ีไดร้ับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดแ้ก่ 31 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา และผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐ32 

สุวรรณ  ในการจดัอบรมเพ่ือพฒันาและเตรียมครูแพทย ์รวมทั้งการจัดประชุมแต่ละกลุ่มงานในการจดัท า33 

แผนการสอน การจดัการเรียนการสอน และการท า มคอ. ร่วมกนัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 สปัดาห ์โดยมีคณะ34 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ช่วยจดัการเรียนการสอนรงัสีวิทยา และโรงพยาบาลต ารวจช่วย35 
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จดัการเรียนการสอนนิติเวชศาสตร ์นอกจากน้ีตอ้งมีการเตรียมการดา้นสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งประชุม 1 

ความพรอ้มเก่ียวกบัอุปกรณ ์โดยตอ้งไดร้บัการตรวจประเมินจากแพทยสภาต่อไป 2 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 3 

4.2  เรื่องที่ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 4 

4.2.1  การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 5 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี6 

ผูน้  าเสนอ  :  อาจารย ์ดร. พรอ้มจิต  ศรียาภยั 7 

อาจารย์ ดร. พร้อมจิต  ศรียาภัย  แจ้งว่า การเตรียมจัดการประชุมวิชาการ8 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17 วนัท่ี 19-21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 9 

ประสานมิตร มีการก าหนดตาราง และหัวขอ้การประชุมแลว้ ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการเชิญวิทยากร 10 

ก าหนดการในวันท่ี 19 ตุลาคม 2559  เ ร่ิมต้นด้วยปาฐกถาโดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ 11 

นายแพทยธี์รเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  การมอบรางวลัครแูพทยแ์ห่งชาติ ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย และช่วง12 

เย็นจะมี symposium เร่ือง Transformative learning ต่อดว้ย reception party ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 มี13 

การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้น Medical Education จาก University of Nottingham ช่วง14 

บ่ายเป็น Oral presentation และ Poster presentation และในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 จะเป็นการอภิปราย15 

จากผูแ้ทนสหพนัธนิ์สิต นักศึกษาแพทย ์เก่ียวกบั Student and Social interaction การด าเนินการจดัท า16 

เว็บไซตเ์พ่ือประชาสมัพนัธ ์และลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในกลางเดือนมีนาคมน้ี  17 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 18 

4.2.2  โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยค์รั้งที่ 17 19 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี20 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ แจง้วา่ การอบรมผูบ้ริหารสถาบนั22 

ผลิตแพทยค์รั้งท่ี 17  ก าหนดสถานท่ีศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 4 สถาบนั ไดแ้ก่ Tokyo Medical and 23 

Dental university, Tokai University School of Medicine, Osaka City University Medical School และ 24 

Osaka University School of Medicine จ านวนรบั 40 ท่ี ขณะน้ีผูส้มคัรส่วนใหญ่มาจากศูนยแ์พทยศาสตร25 

ศึกษาชั้นคลินิก หมดเขตรบัสมคัรวนัท่ี 15 มีนาคม 2559  26 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  27 

 28 

วาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 29 

 5.1   แนวปฏิบตัแิละตดิตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมฯ ครั้งที่ 9 30 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี31 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 32 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล ซ่ึงไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้ับผิดชอบการ33 

ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะฯ ขอ้ 4 น าเสนอ กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Professional 34 

framework) พรอ้มคู่มือประกอบ สาระส าคญัของกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย ์เน่ืองมาจากอาจารยม์ี 35 
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2 อาชีพอยู่ภายในตวั คือ 1. ศาสตรอ์าชีพหรือวิชาชีพเฉพาะของอาจารย์  2. การเป็นครูหรือศาสตรด์า้น1 

การศึกษา โดยมีภาระงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การบริการ  การสอน และการท างานวิจยั  ซ่ึงส่วนใหญ่อาจารย์2 

เน้นท าภาระงานดา้นอ่ืนมากกว่าการเรียนการสอนจนลดความส าคัญในความเป็นครูหรือการศึกษาไป 3 

ดงัน้ัน ความส าคญัของ Professional framework คือ ตอ้งการใหเ้กิด CPD (Continuous professional 4 

development) 5 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายในการก าหนดมาตรฐานของอาจารย ์การสนับสนุน6 

สมรรถนะอาจารย์ และการเรียนการสอนอย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 3 Domain ประกอบดว้ย 7 

Professional knowledge, Professional practice and Professional value ซ่ึงแต่ละ Domain มีการก าหนด8 

มาตรฐาน ไดแ้ก่ Professional knowledge ไว ้2 มาตรฐาน คือ 1) ตอ้งมีความรูส้าขาวิชาชีพของตนเอง 2) 9 

ความรูด้า้นการจัดการศึกษา เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน Professional practice ก าหนดไว ้5 10 

มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการวางแผนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนการวดัและ11 

ประเมินผล ส าหรบั Professional value ก าหนดไว ้2 มาตรฐาน คือ 1) การบรูณาการวิชาชีพของอาจารย์12 

กบัการจดัการเรียนการสอน 2) คุณสมบติัการเป็นอาจารย ์และProfessional attribute โดยกรอบสมรรถนะ13 

ของอาจารยส์ามารถจ าแนกอาจารยอ์อกเป็น 4 ระดับ คือ 1. ดรุณาจารย ์การพัฒนาตนเองเป็นหลัก        14 

2. วิชชาจารย ์มีการช่วยเหลือผูอ่ื้น  3. สามตัถิยาจารย ์และ 4. สิกขาจารย ์มีการช่วยเหลือผูอ่ื้นในวงกวา้ง15 

มากขึ้ น มีมติท่ีประชุมคณบดีเห็นชอบค่าตอบแทนในแต่ละระดับ ตั้งแต่ 1 กนัยายน 2558  ถือปฏิบติัได้16 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ก าหนดระยะ 3 ปี ก่อนน าระบบน้ีเขา้สู่การขอต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดบั17 

ต่อไป  กรอบของการท างาน มีการจดัท า Teaching Portfolio ใหก้บัอาจารยทุ์กท่าน ก าหนดใหอ้าจารย์ผูท่ี้18 

จะขอรับการประเมินตามระบบส่งเอกสารตรวจสอบ ผ่านคณะกรรมการระดับคณะ และน าเสนอ19 

คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาเขา้สู่มาตรฐานอาจารย ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ซ่ึงประกอบดว้ย20 

ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผูแ้ทนจากคณะกรรมการอ านวยการ 1 ท่าน ผูท้รงคุณวุฒิภายใน 1 ท่าน และ21 

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีคณะเสนอมา 1 ท่าน กรณีเห็นชอบจะมีการประกาศและใหค้่าตอบแทน กรณีไม่ผ่านจะมี22 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงต่อไป 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 24 

1. เห็นดว้ยการพัฒนาสมรรถนะอาจารย ์ซ่ึงตอ้งสอบถามจากความสมคัรใจในการเขา้ร่วม25 

โครงการ ซ่ึงมีการปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันารปูแบบต่อไป 26 

2. ควรพิจารณาแบ่งตามอายุงาน และตามประเภทการสอนในระดบัปรีคลินิก และคลินิก 27 

3. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ก าหนด KPI ส าหรบัอาจารยใ์หม่ในการอบรม28 

แพทยศาสตรศึกษา  29 

4. โครงการพฒันาอาจารย ์ควรค านึงถึงประเด็นท่ีอาจารยแ์ต่ละท่านมีความสนใจการเขา้ร่วม30 

อบรมในแต่ละเร่ืองไมเ่หมือนกนั  31 

5. สถาบนัควรก าหนดกรอบการพฒันาสมรรถนะอาจารย ์ใหม้ีความชดัเจน สกอ. ควรก าหนด32 

เป็นส่ิงส าคญั หรือ กสพท ควรก าหนดเป็นมาตรฐานเฉพาะในการพฒันาอาจารยแ์พทย ์33 

6. สถาบันผลิตแพทย์ควรร่วมมือกันในการพัฒนาอาจารย ์ อาจารยแ์พทย ์ การอบรมดา้น34 

แพทยศาสตรศึกษา  การก าหนดภาระงานใหท้ างานอยา่งมีความสมดุล และพฒันาระบบค่าตอบแทน 35 
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7. ใหเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างาน และแผนพฒันางาน ในการประชุมกรรมการครั้ง1 

ต่อไป 2 

5.2   การน าเสนอ (ร่าง) พระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) การวิจยัในมุนษยฉ์บบัล่าสุด  3 

เอกสารประกอบ  :  3 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  5 

รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์  แจง้ว่า ตามท่ีไดน้ า (ร่าง) พระราชบญัญัติ 6 

(พ.ร.บ.) การวิจยัในมุนษยฉ์บบัล่าสุด เขา้พิจารณาในท่ีประชุม กสพท โดยส านักการท าวิจยัแห่งชาติ (วช.) 7 

เป็นผูร้่าง พ.ร.บ. ขึ้ นมา (ร่าง) พระราชบญัญติัดงักล่าว ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีแลว้ เมื่อวนัท่ี 8 

3 มีนาคม 2558 และในขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซ่ึงระหว่าง9 

น้ัน ไดม้ีการปรบัเปล่ียนรายละเอียดหลายประการ     10 

จากการประชุมหารือ เมื่อวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ ์2559 ถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาซ่ึงควรไดร้บัการ11 

แกไ้ขก่อนน าเร่ืองเขา้สู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่ีส าคัญ คือ พ.ร.บ. น้ี ควรจะตั้งวตัถุประสงค์ใหเ้กิดผลดี 12 

สนับสนุนการวิจยัในคน ไม่เป็นการฉุดรั้ง โดยค านึงถึงมาตรฐานจริยธรรมการวิจยัในระดบัสากลมากกว่า13 

มุมมองในเชิงกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งต้องค านึงถึงความชอบธรรมในการด าเนินการของ14 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯ ของแต่ละสถาบนั ไม่ไดเ้น้นการก ากบัควบคุมดว้ยกฎเกณฑห์รือกติกา15 

จากองค์กรใดองคก์รหน่ึง จนมีผลต่อความเป็นอิสระในการด าเนินการและพิจารณาต่างๆ จึงน า (ร่าง) 16 

พระราชบญัญติัดงักล่าว และท าความเห็นแจง้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพ่ือประกอบการพิจารณาในท่ีประชุมฯ  17 

มตทิี่ประชุม :  มีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 18 

1. ควรจะมีร่าง พ.ร.บ.การวิจยัในมนุษยป์ระเทศไทยหรือไม่ การมีองคก์รควบคุมการท าวิจยั19 

ในมนุษยเ์ป็นส่วนกลางของประเทศ โดยไมท่ราบวา่จะมีผลกระทบกบัผูท่ี้ท าวิจยัในมนุษยห์รือไม่ โดยเฉพาะ20 

โรงเรียนแพทยท่ี์จะท าวิจยัในมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ การวิจยัในมนุษยค์วรมีขอบเขตมากนอ้ยเพียงใด  21 

2. ตอ้งการความเห็นจากสถาบนัแพทยเ์ก่ียวกบัร่าง พ.ร.บ.น้ี เพ่ือช่วยตดัสินใจว่าควรปฏิบติั22 

กบัเร่ืองน้ีอย่างไร และจะมีทิศทางการขบัเคล่ือนอย่างไร ควรมีกฎหมายส่วนกลางควบคุมทัว่ประเทศ แต่23 

ควรเป็นหลักการทัว่ไปแบบสั้นๆ และมีหลักการเฉพาะเจาะจงหรือมอบอ านาจใหแ้ต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 24 

เน่ืองจากมีความหลากหลายของแต่ละสถาบัน ท าใหล้งรายละเอียดลึกในแต่ละเร่ืองค่อนขา้งมากและ25 

หลากหลาย  ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอุปสรรคในการพฒันางานวิจยัดา้นการแพทย ์  26 

3. เจตนารมณ์ส่งเสริมงานวิจยั และดูแลความปลอดภัยของอาสาสมัคร ดังน้ัน ควรส่งผูแ้ทน27 

ของ กสพท ไปเขา้ร่วมในการร่าง และแกไ้ข แต่เน่ืองจากไดผ่้านขั้นตอนกระบวนการน้ันมาแลว้ โดยมีผู ้แทน28 

ในการแพทยท่ี์ท างานเก่ียวกบัจริยธรรมการวิจยัเขา้ร่วมประชุมแลว้ ร่างแรกเป็นแค่ภาพกวา้งๆ แต่อาจถูก29 

ปรบัแกเ้มื่อไปเขา้ราชกฤษฎีกา  ซ่ึงยงัตอ้งศึกษาผลกระทบในเร่ืองน้ีต่อไป  30 

4. ควรมีองค์กรท่ีรองรับและควบคุมการวิจัย  พ .ร.บ. จึงมีความส าคัญ  ซ่ึงก าหนดให้มี31 

กรรมการ IRB ของแต่ละสถาบนั  แต่องคป์ระกอบของกรรมการยงัไมค่รอบคลุมผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทั้งหมด 32 

5. ควรปรึกษากบัอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ซ่ึงท่านเขา้ใจการศึกษาและมี33 

ประสบการณก์ารท าวิจยัเป็นอยา่งดี 34 

6. ฝากเร่ืองใหท่ี้ประชุมรองคณบดีฝ่ายวิจยัช่วยพิจารณาและหาค าตอบในเร่ืองดงักล่าว 35 

  36 
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5.3  ขอเชิญผูแ้ทนจากกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการ1 

มูลนิธิเพื่อการพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ 2 

เอกสารประกอบ  :  2 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  4 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  แจง้ว่า คณะกรรมการขับเคล่ือนแผน5 

ยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ 6 แผน 8 ตัวช้ีวดั ได้6 

ก าหนดใหม้ีการประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งท่ี 3 วนัท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2559 ในหัวขอ้เร่ือง Inter-7 

professional education towards collaborative practice  8 

คณะกรรมการฯ ได้มีการทบทวนค าสัง่แต่งตั้งอนุกรรมการประจ าปี 2559 เพ่ือให้การ9 

ขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาสาหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษท่ี  10 

21 (พ.ศ. 2557-2561) ในการปฏิรูปการศึกษาสาหรับบุคลากรดา้นสุขภาพ สู่การปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ 11 

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดยขอผูร้่วมเป็นกรรมการในชุดอนุกรรมการ12 

ขบัเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา  การปฏิรูปหลักสูตรและ13 

กระบวนการเรียนรูแ้ละระบบสารสนเทศ  ซ่ึงมี ศาสตราจารยน์ายแพทย์พงษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ เป็น14 

ประธานอนุกรรมการฯ     15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  และ เห็นชอบใหน้ายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ รบัเป็นอนุกรรมการใน16 

ชุดดงักล่าว  17 

5.4  กรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ18 

เวชกรรม  19 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์  แจง้ว่า กรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและ22 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทน 6 กลุ่ม น้ัน ก าลงัจะ23 

ส้ินสุดวาระการปฏิบติังานในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559  ดงัน้ี  24 

(3) ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  25 

1. นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 26 

2. แพทยห์ญิงสุปรียา  วงษ์ตระหง่าน (ครบ 3 วาระ) 27 

3. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร 28 

กรรมการท่ีคณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้งโดยค าแนะน าของของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์29 

แห่งประเทศไทย 30 

 (4) ผูท้รงคุณวุฒิ 31 

1. นายแพทยอ์าวุธ ศรีศุกรี (ครบ 3 วาระ) 32 

2. แพทยห์ญิงประสบศรี อ้ึงถาวร (ครบ 3 วาระ) 33 

3. แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์34 

 35 
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(6) ผูแ้ทนโรงเรียนแพทย ์(3) 1 

1. นายแพทยว์ราวุธ สุมาวงศ ์(ครบ 3 วาระ) 2 

2. นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ 3 

3. พลตรีหญิงปรียาพนัธ ์แสงอรุณ 4 

  5 

ท่ีประชุมเห็นชอบใหส้ลบัต าแหน่งคณะกรรมการ และเสนอรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมเป็นกรรมการผูใ้น6 

ต าแหน่งท่ีวา่งหลงัสลบัแลว้ 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งผูท้รงคุณวุฒิ เน่ืองจากไดข้ยบัให้แพทยห์ญิงประสบศรี 7 

อ้ึงถาวร ไปอยู่ในกลุ่มท่ี 1 คือ กรรมการท่ีมาจากการคดัเลือกกนัเองของกรรมการแพทยสภา ไดม้ีผูเ้สนอ8 

รายช่ือ 5 ช่ือ จากการลงคะแนนเสียง ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดคือ รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศักด์ิ  9 

ไอรมณีรตัน์  จากคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ผูไ้ดค้ะแนนรองลงมามีคะแนนเท่ากนั 3 คน  ดงัน้ัน 10 

ในกรณีท่ี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยเ์ชิดศักด์ิ  ไอรมณีรัตน์ ปฏิเสธการทาบทาม ศาสตราจารย ์11 

แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ จะเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนรองลงมา จากจ านวน 3 คน ต่อไป 12 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบ 13 

 14 

วาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ  15 

6.1  ประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 16 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี17 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 18 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ว่า คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช19 

พยาบาล จะเปิดรบันักศึกษาในระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 20 

เป็นภาคพิเศษโดยจดัท าวิทยานิพนธ ์ เรียนนอกเวลาราชการ เย็นวนัจนัทร ์พฤหสั ศุกร ์ และวนัเสารเ์ต็ม21 

วนั  ก าหนดเรียนไม่เกิน 3 ปี  รบัจ านวน 15 คนในปีแรก ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์กบัอาจารย ์ บุคลากรสาย22 

สนับสนุนท่ีสนใจ   23 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ   24 

6.2  การพฒันาขอ้สอบ ศ.ร.ว. โดยขอความร่วมมือในการขออาจารยแ์ต่ละสถาบนัในการออก25 

ขอ้สอบ 26 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี27 

ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์28 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ แจง้วา่ การพฒันาขอ้สอบของ ศ.ร.ว.  ท่ีผ่านมา29 

มีขอ้สอบท่ีส่งออนไลน์เขา้มานอ้ยมาก  จึงจ าเป็นตอ้งไปจดัอบรมเพ่ือใหอ้าจารยอ์อกขอ้สอบ ณ ขณะน้ัน  ซ่ึง30 

ท าใหไ้ดข้อ้สอบมาจ านวนหน่ึง อย่างไรก็ตามขอ้สอบเดิมอาจจะลา้สมยั และตอ้งมีการพฒันา  ในปีหน้าจึง31 

ไดม้ีก าหนดการจดัอบรมเช่นเดิมอีก โดยจดัในกรุงเทพ  ภาคเหนือ  และภาคใต ้ ซ่ึงจะมีแผนงานแจง้ใหแ้ต่32 

ละสถาบนัแพทยท์ราบต่อไป  33 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ   34 

 35 
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ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 1 

 2 

 3 

 4 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตเกษม  สุวรรณรฐั) 5 

 สรุปผลการประชุม 6 

 7 

 8 

 9 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 10 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2559 2 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2559  เวลา 10.30 – 15.30 น. 4 

ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตกึอ านวยการชั้น 2 5 
คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 6 

      7 
 8 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 9 
1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ประธานท่ีประชุม 10 
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  11 

(แทนศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ) 12 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์ฐัพงษ์  อคัรผล  13 

(แทน ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยว์ฒันา  นาวาเจริญ กรรมการอ านวยการ) 14 
4. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ 15 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ) 16 
5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 17 
6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตเกษม  สุวรรณรฐั 18 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการอ านวยการ) 19 
7. พนัเอก รองศาสตราจารยอ์ภิชยั  ลีละสิริ 20 

(แทน พลตรี ชาญณรงค ์ นาคสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ) 21 
8. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ กรรมการอ านวยการ 22 
9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 23 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการอ านวยการ) 24 
10. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน  25 

(แทน ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ) 26 
11. นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 27 
12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์ กรรมการอ านวยการ 28 
13. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 29 
14. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ชาติ  อารีมิตร กรรมการอ านวยการ 30 
15. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการอ านวยการ 31 
16. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 32 
17. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ กรรมการอ านวยการ 33 
18. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 34 
19. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์ายแพทยด์ล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 35 
20. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 36 
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21. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กรรมการอ านวยการ 1 
22. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 2 
23. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 3 
24. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 4 
25. แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 5 
26. นายแพทยว์ฒันา  พรรณพานิช กรรมการบริหาร 6 

(แทน แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร) 7 
27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 8 
28. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 9 
29. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 10 
30. แพทยห์ญิงณฏัฐินี  นันทาทอง กรรมการบริหาร 11 
31. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 12 
32. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 13 
33. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 14 
34. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 15 
 16 
รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 17 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ 18 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ชุมช่วย กรรมการบริหาร 19 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาย  ยงศิริ กรรมการบริหาร 20 
4. แพทยห์ญิงภทัรา  วฒันพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 21 
5. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 22 
6. พลต ารวจโท นายแพทยเ์ล้ียง  หุยประเสริฐ กรรมการบริหาร 23 
7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 24 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 25 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 
10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 

 28 
รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 29 
1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET 30 
2. อาจารย ์แพทยห์ญิงทสันีย ์ จนัทรน์อ้ย ผูอ้ านวยการศนูยพ์ฒันากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 31 

 สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 32 
3. ดร. นายแพทยสุ์ธีร ์ รตันมงคลกุล ผูแ้ทน MedResNet 33 
4. ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัดร์ 34 

(ผูแ้ทน นายแพทยร์ายิน  อโรร่า        ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร) 35 
           โครงการรว่มผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 36 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2559 2 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2559  เวลา 10.30 – 15.30 น. 4 

ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตกึอ านวยการชั้น 2 5 
คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 6 

        7 
 8 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 9 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 10 
ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม  หลงัจากกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมแลว้ ไดเ้รียนเชิญคณะกรรมการ11 
น าเสนอใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 12 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 13 
1.1 แถลงการณร์่วม แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์กลุ่ม14 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) วนัที่ 13 เมษายน 2559  15 
  ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 16 
 ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา แจง้ท่ีประชุมทราบวา่ จากสถานการณค์วาม17 

ไมเ่ขา้ใจกนัในกรณีคดีทางการแพทยท่ี์มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายและรุนแรงในโซเชียลมีเดียจาก18 
สถาบนัการแพทย ์และสถาบนัทางดา้นความยุติธรรม ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใดต่อสงัคม จากเหตุการณ์19 
ดังกล่าวจึงไดม้ีการหารือกนัระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล คณบดีคณะแพทยศาสตร ์20 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี นายกแพทยสภา แพทยสมาคม21 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และไดเ้ขา้พบประธานศาลฎีกา เพ่ือหยุดความรุนแรงพรอ้มทั้งหา22 
วิธีป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงในเบ้ืองตน้จ าเป็นจะตอ้งออกแถลงการณเ์พ่ือหยุดการโจมตีกนัใน23 
โซเชียลมีเดีย จึงไดเ้รียนปรึกษา ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้ง24 
ด าเนินการทนัที จึงไดอ้อกแถลงการณร์่วมในนาม กสพท โดยไม่ไดข้อความเห็นจากคณะกรรมการ กสพท 25 
ก่อน หากกรรมการท่านใดไมเ่ห็นดว้ย ตอ้งกราบขออภยั มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 27 

1.2 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจดัท า (ร่าง) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทย ให้28 
เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาต ิ(พ.ศ. 2559-2568) ฉบบัสมบูรณ ์ วนัที่ 26 มกราคม 2559 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 31 
ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา น าเสนอสรุปการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ32 

จดัท า (ร่าง) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทย ใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2559-2568) 33 
ฉบบัสมบูรณ์ วนัท่ี 26 มกราคม 2559 ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกบักรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง34 
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สาธารณสุข ศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ มีความเก่ียวขอ้งกบันโยบายรฐับาลดา้นท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึง1 
ตั้งวิสยัทศัน์ใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางสุขภาพของโลก เน่ืองจากคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดร้บั2 
เชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือเสนอความคิดเห็นในเร่ืองศูนยก์ลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 3 
Hub) ในส่วนน้ีจึงไดด้ าเนินการจดัส่งขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรอเขา้ท่ีประชุมคณะรฐัมนตรี  ส าหรบัโครงการ4 
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศน้ัน จะเขา้ไปอยู่เป็น5 
โครงการ Center for Excellence ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทาง 6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

1.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรก์ารจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์8 
สถาบนัทางการแพทย ์และสถาบนัการศึกษาทางการแพทย ์ในภาพรวมของประเทศ ครั้งที่ 1/2559 9 
วนัที่ 4 มีนาคม 2559 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 11 
ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 12 

 ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา น าเสนอผลสรุปการประชุมคณะกรรมการ13 
ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษา14 
ทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ดังน้ี สืบเน่ืองจากท่ี15 
นายกรฐัมนตรีไดพิ้จารณาโครงการ Center for Excellence ซ่ึงเป็นโครงการผูสู้งอายุของคณะแพทยต่์างๆ 16 
ท่ีส่งเขา้ไป มีความเห็นว่าขาดการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข จึงขอใหก้ระทรวงสาธารณสุข17 
พิจารณาโครงการต่างๆ ใหม่ และให้เกิดการประสานงานกัน ท าให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ ง18 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ ในภาพรวมของประเทศ จาก19 
เอกสารในหน้า 4 จะเห็น Flow การท างาน  ดังน้ันหากจะท าโครงการความเป็นเลิศดา้นต่างๆ จะตอ้ง20 
ด าเนินการตาม Flow โดยกระทรวงสาธารณสุขจะพยายามท าใหเ้กิดการประสานงานกนั และหากคณะ21 
แพทยศาสตร์ใดมีโครงการท่ีจะเสนอขึ้ นไป ขอความอนุเคราะห์แจง้รายละเอียดเพ่ือเป็นขอ้มูล ในการ 22 
defend ในคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไป  23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  24 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและจดัท าขอ้เสนอการพฒันากลไกกลางเพื่อลด25 
ความเหล่ือมล ้าในระบบหลกัประกนัสุขภาพครั้งที่ 11/2558  วนัที่ 29 ธนัวาคม 2558 26 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ 28 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลสรุปการประชุม29 

คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดท าข ้อเสนอการพัฒนากลไกกลางเพ่ือลดความเหล่ือมล ้าในระบบ30 
หลกัประกนัสุขภาพครั้งท่ี 11/2558  วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 ตามเอกสารแนบ ใน 2 ประเด็น คือ 31 

1.4.1 ยงัไม่มีความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. สรา้งความกลมกลืนในระบบหลกัประกนัสุขภาพ32 
แห่งชาติ ซ่ึงน าเสนอต่อ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางของรฐับาล 33 

1.4.2 ความคืบหน้าของขอ้เสนอการคลงัดา้นสุขภาพเพ่ือความยัง่ยืนของระบบหลกัประกนั34 
สุขภาพแห่งชาติ เป้าประสงค ์ตัวช้ีวดั และเป้าหมาย ซ่ึงรฐับาลมอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุข ศึกษา35 
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และเสนอแนวทางในการระดมทรพัยากรเพ่ือความยัง่ยืนของระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการ1 
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 16 ท่าน ไดข้อ้สรุปว่า เพ่ือความยัง่ยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ2 
แห่งชาติ การคลงัดา้นสุขภาพของประเทศไทยควรมีเป้าประสงค ์(Goals) ระยะยาว 4 ประการ ไดแ้ก่ ความ3 
ยัง่ยืน (Sustainability) ความเพียงพอ (Adequacy) ความเป็นธรรม (Fairness) และความมีประสิทธิภาพ 4 
(Efficiency) พรอ้มตวัช้ีวดั 11 ตวั โดยเนน้ความพอเพียง และความเป็นธรรม 5 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 6 

1.5 สรุปการประชุมผูเ้ช่ียวชาญเพื่อร่วมกนัพิจารณา ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการจดั7 
กลุ่มโรคใน Thai DRG Version 6.0   วนัที่ 16  และวนัที่ 25 มีนาคม 2559 8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ 10 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลสรุปการประชุมผูเ้ช่ียวชาญ11 

เพ่ือร่วมกนัพิจารณาใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการจดักลุ่มโรคใน Thai DRG Version 6.0 เมื่อวนัท่ี 12 
16 และวนัท่ี 25 มีนาคม 2559  ตามเอกสารแนบ  โดยมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 13 

1.5.1 ใชร้หสัโรค (ICD-10) v.2016  และรหสัหตัถการ (ICD-9-CM) v.2015 14 
1.5.2 ปรบัปรุงการจดักลุ่มโรค (Disease Cluster) 15 
โดยจะมีการท าประชาพิจารณ์ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2559  จึงขอความร่วมมือส่ง16 

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหค้วามเห็น 17 
มตทิี่ประชุม : รบัทราบ ทั้งน้ีประธานขอใหเ้พ่ิมเติมขอ้มลู Simulate เพ่ือใชใ้นการประกอบการ18 

ตดัสินใจใหค้วามเห็นในการท าประชาพิจารณ ์19 

1.6 การด าเนินงานของกลุ่ม UHOSNET 20 
เอกสารประกอบ : 6 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ 22 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลการด าเนินงานของกลุ่ม 23 

UHOSNET ดงัน้ี 24 
1.6.1 สรุปการประชุม UHOSNET ครั้งท่ี 56  ระหวา่งวนัท่ี 25-26 กุมภาพนัธ ์2559 ณ คณะ25 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา โดยมีหวัขอ้การประชุมดงัน้ี 26 
1.6.1.1 โรงพยาบาลคุณธรรม 27 
1.6.1.2 การน าเสนอ Bangsaen Smart City เป็น Model การดูแลผูสู้งอายุในองคก์าร28 

มหาชนทอ้งถ่ิน 29 
1.6.1.3 การพฒันา Logistic ของยา ดว้ยบารโ์คด้ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 30 
1.6.1.4 เส้นทางการพัฒนาโรงพยาบาลชลบุ รีสู่การรับรองคุณภาพระบบบริการ31 

สถานพยาบาลมาตรฐาน JCI 32 
33 
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1.6.1.5 สรุปการประชุม มีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 1 
1.6.1.5.1 เจา้ภาพการประชุม UHOSNET ครั้งท่ี 57  จดัโดยโรงพยาบาลพระ2 

มงกุฎเกลา้ ในระหว่างวันท่ี 26- 27 พฤษภาคม 2559 ณ อ าเภอ3 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งน้ีได้เรียนเชิญ ฯพณฯ ท่าน4 
นายกรฐัมนตรี เป็นองคป์าฐก ในหวัขอ้ นโยบายประชารฐักบัระบบ5 
สาธารณสุขไทย 6 

1.6.1.5.2 มีการแต่งตั้งคณะท างานดา้นธุรกิจ/การเงินของโรงพยาบาลกลุ่ม 7 
UHOSNET 8 

1.6.1.5.3 มีการแต่งตั้ งคณะท างานการพัฒนาระบบ Logistic ก ลุ่ม 9 
UHOSNET 10 

1.6.1.5.4 มีการแต่งตั้งคณะท างานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใชย้า11 
อยา่งสมเหตุผล (RDU) UHOSNET 12 

1.6.1.5.5 รบัรองเกณฑจ์ริยธรรมวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัหาและการส่งเสริมการ13 
ขายยาและเวชภณัฑข์องโรงพยาบาลในเครือขา่ย UHOSNET 14 

1.6.2 ผลการด าเนินงานเร่ืองการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล (RDU) ของโรงพยาบาล 15 
UHOSNET  โดยมีกุญแจส าคญั 6 ประการ คือ 16 

1.6.2.1 คณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดั 17 
1.6.2.2 ฉลากยาและขอ้มูลสู่ประชาชน ซ่ึงก าลังพัฒนาระบบในรูปแบบ QR Code 18 

ร่วมกบั สรอ.  โดยไดข้อ้มลูจากกลุ่มเภสชักร และร่วมกบัคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 19 
1.6.2.3 เคร่ืองมือจ าเป็นเพ่ือการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 20 
1.6.2.4 ความตระหนักรู ้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู ้ป่วย โดยได้จัดท าส่ือ21 

ประชาสมัพนัธร์่วมกนั จ านวน 7 ตอน  ในรปูแบบของการต์นู Animation  22 
1.6.2.5 การดแูลดา้นยาเพ่ือความปลอดภยัของประชากรกลุ่มพิเศษ 23 
1.6.2.6 จริยธรรมในการสัง่ใชย้า โดยปรับมาจากแบบของสถาบันสุขภาพเด็กฯ ซ่ึงใน24 

กลุ่มเครือขา่ย ไดต้กลงวา่จะน าไปปรบัใชต้ามบริบทของตนเอง 25 
1.6.3 เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ของ26 

โรงพยาบาลในเครือข่าย UHOSNET พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดใหม้ีแนวปฏิบติัต่อผูแ้ทนยา หรือพนักงานขาย 27 
บริษัทยา หรือเวชภณัฑ ์ แบ่งเป็น 7 หมวด ดงัน้ี 28 

1.6.3.1 การรบัประโยชน์อนัเป็นทรพัยสิ์น เงิน ส่ิงของ และบริการใดๆ 29 
1.6.3.2 การรบัตวัอยา่งยาหรือเวชภณัฑ ์จากบริษัท เพ่ือใชก้บัผูป่้วย 30 
1.6.3.3 การด าเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 31 
1.6.3.4 ระบบการคดัเลือก จดัซ้ือ จดัหายา และเวชภณัฑ ์32 
1.6.3.5 ระบบการตรวจสอบการรบัการสนับสนุน 33 
1.6.3.6 นโยบายส าหรบันิสิต/นักศึกษาของสถาบนั 34 
1.6.3.7 ระบบการยกยอ่งเชิดชเูกียรติ และการลงโทษ 35 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่า ไดม้ีการประชุมคณะท างานส่งเสริม1 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยา เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2559  ซ่ึงไดน้ าเกณฑจ์ริยธรรม2 
วา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559  เขา้พิจารณาและไดล้งนามโดยรองนายกรฐัมนตรีแลว้  3 

1.6.4 สรุปการด าเนินการอนุกรรมการเภสชักร UHOSNET 4 
1.6.4.1 การจัดท าบัญชีรายช่ือผลิตภัณฑ์ยาท่ีไดร้ับการรับรอง โดยจะมีการพิจารณา5 

ร่วมกนั และใชเ้กณฑเ์ดียวกนั 6 
1.6.4.2 การเสนอใหม้ีหน่วยงานหรือบริษัทผูผ้ลิต  ช่วยผลิตยาท่ีหน่วยงานผลิตยาของ7 

แต่ละโรงพยาบาลตอ้งผลิตเป็นจ านวนมาก เพ่ือใหเ้ป็นการผลิตร่วมกนั ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือองคก์ารเภสชั8 
กรรม หรือสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั (TPMA)  ทั้งน้ีก าลงัรวบรวมรายช่ือรายการยาท่ีแต่ละ9 
โรงพยาบาลตอ้งผลิตจ านวนมาก 10 

1.6.4.3 การบริหารจดัการยา Access Program ไดข้อความร่วมมือสมาคมผูว้ิจยัและ11 
ผลิตเภสชัภณัฑ ์(Prema) ช่วยหาวิธีการด าเนินการเพ่ือใหเ้ภสชักรปฏิบติังานไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งน้ีก าลงั12 
รวบรวมรายช่ือท่ีมี Access Program แต่ละโรงพยาบาล 13 

1.6.4.4 การบริหารจัดการยาท่ีไดจ้ากกองทุนต่างๆ ได้แก่ ยาในโครงการโรคเอดส ์    14 
วณัโรค และยาในบญัชี จ(2)  ก าลงัท าแบบสอบถามส ารวจปัญหาการบริหารจดัการยากลุ่มน้ี และแจง้ปัญหาใน15 
การด าเนินการเก่ียวกบัยากลุ่มน้ีใหก้องทุนปรบัปรุงการท างานหรือปรบัเปล่ียนวิธีการเบิกจ่าย เพ่ือใหไ้ดร้บัยา16 
ทนัตามความตอ้งการ 17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

1.7 สรุปการสมัมนาเพื่อพฒันา Learning Module ส าหรบัหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วย 19 
วนัที่ 23-24 มีนาคม 2559 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 22 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดน้ าเสนอสรุปการสมัมนาเพ่ือพฒันา Learning 23 

Module ส าหรบัหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วย เมื่อวนัท่ี 23-24 มีนาคม 2559  ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริ24 
ราชพยาบาล ตามท่ีสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกบัสภาวิชาชีพ ผูร้บัผิดของสถาบนัการศึกษา 25 
และ กสพท  ไดร้่วมกันขบัเคล่ือนเพ่ือน าหลักสูตรความปลอดภัยของผูป่้วยฉบบัสหวิชาชีพ ขององค์การ26 
อนามยัโลกไปใชใ้นการเรียนการสอน จึงไดจ้ดัท าคู่มือเป็นภาษาไทย สามารถดาวน์โหลดตามเว็บไซตท่ี์ให้27 
ไวใ้นเอกสารประกอบการประชุม และเพ่ือน าคู่มือดังกล่าวไปประยุกต์ใชใ้นหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต28 
ของแต่ละสถาบนั  กสพท จึงไดส้่งหนังสือเพ่ือขอรายช่ืออาจารยท่ี์รบัผิดชอบหลกัสูตรฯ ของสถาบนั เขา้เป็น29 
ผูแ้ทนในการติดตามและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงไดร้ายช่ือจากคณะแพทย์บางส่วนแลว้ จึงขอความ30 
ร่วมมือทุกสถาบนัใหส้่งรายช่ืออาจารย ์พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์และอีเมลล ์ 31 

นอกจากน้ียงัไดร้่วมกบั สบพช. ในการจดัสมัมนาเพ่ือพฒันา Learning Modules ขึ้ น ผลจาก32 
การสมัมนา ไดม้ีการแลกเปล่ียนเรียนรูรู้ปแบบแนวทางการสอนในสถาบนัต่างๆ และมีการแบ่งกลุ่มเพ่ือ33 
พฒันา 11 Learning Modules ใหเ้หมาะสมกบัประเทศไทย โดยไดจ้ดัท าเป็น Teaching Templates แลว้34 
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เสร็จในระดบัหน่ึง และจะลงรายละเอียดในประชุมครั้งถดัไป ในวนัท่ี 2-3 พฤษภาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญ1 
ทุกสถาบนัเขา้ร่วมประชุม และหวงัวา่จะสามารถน าไปใชไ้ดท้นัในปีการศึกษา 2559 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ    3 

1.8 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 
30 มีนาคม 2559 5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 7 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรัตน์  ฉายากุล น าเสนอผลสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ8 

ส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล ครั้งท่ี 1/2559  วนัท่ี 30 มีนาคม 2559  มีขอ้สรุปดงัน้ี 9 
1.8.1 องค์กรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับหลักสูตรของทุกสาขาวิชาชีพ (แพทยศาสตร์  ทันต10 

แพทยศาสตร ์ สตัวแพทยศาสตร ์ เภสชัศาสตร ์ และพยาบาลศาสตร์)  เห็นพอ้งในการก าหนดเร่ืองการใช้11 
ยาอย่างสมเหตุผลเป็นสมรรถนะหลักของแต่ละวิชาชีพ และจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปี12 
การศึกษา 2559 13 

1.8.2 ความกา้วหนา้ของหลกัสตูร อยูใ่นระหวา่งด าเนินการโดยคณะท างานฯ แบบสหวิชาชีพ 14 
ท าตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้ซ่ึงจะประกอบดว้ยโมดูลการเรียนรูท้ั้งส้ิน 10 โมดูล เพ่ือใหเ้กิดสมรรถนะ15 
หลกัรวม 3 ดา้น โดยจะพยายามใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559  เพ่ือใหแ้ต่ละสถาบนัน าไปใช ้16 

1.8.3 ดา้นการประเมินมีความส าคญัเช่นกนั จะน าไปปรึกษากบัทาง ศ.ร.ว. ว่าสามารถน า17 
เร่ืองการใชย้าอย่างสมเหตุผล เป็นส่วนหน่ึงในการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ และขอใหม้ีสดัส่วนค าถามใน18 
เร่ืองดงักล่าว 19 

1.8.4 คณะท างานฯ ไดจ้ัดสัมมนาช้ีแจงแนวทางการน าหลักสูตรกลางไปปรับใช ้และการ20 
พฒันาศกัยภาพครผููส้อน ในวนัท่ี 25-26 เมษายน 2559  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์เพ่ือน าผลการสมัมนา21 
ไปพฒันาต่อไป 22 

ประธานได้แจง้ท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2559 ได้มีการจัด workshop 23 
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือก าหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาและ24 
ยุทธศาสตร ์โดยไดม้ีการเชิญผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงส่ือมวลชน และบริษัทยา 25 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  26 

1.9 ความคืบหน้าของการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกส าหรับนักศึกษา คณะ27 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัม ี30 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี เสนอความคืบหน้าของการจดัการเรียน31 

การสอนระดบัคลินิกส าหรบันักศึกษา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ทั้งน้ีไดม้ีการลงนามในความ32 
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลยัสยาม กบัส านักปลดักระทรวงสาธารณสุข ในการใหโ้รงพยาบาลพระ33 
นัง่เกลา้ เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทยใ์หม้หาวิทยาลัยสยาม พรอ้มจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของนักศึกษา 34 



9 

 

หลังจากตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ กสพท  คณะกรรมการฯ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ และขอใหจ้ัดท า1 
เอกสารเพ่ิมเติมตามเอกสารประกอบ 2 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ได้ให้ข ้อมูลเพ่ิมเติมว่า หากมีการ3 
เปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นคลินิกเป็นโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้  หลกัสูตรก็4 
จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนในส่วนของการหมุนเวียนรายวิชา หากมีการปรับใหม่ ก็จะตอ้งมีการด าเนินการ5 
ขอรบัรองหลกัสตูรใหมด่ว้ย 6 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี ได้แจง้ท่ีประชุมทราบว่าคณะฯ ได้7 
ด าเนินการปรบัหลกัสตูรใหมแ่ลว้และอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการส่งให ้สกอ. 8 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  9 

1.10 การบรรจุองคค์วามรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยในการจดัการศึกษาแพทยศาสตร ์(กรมพฒันา10 
การแพทยแ์ผนไทย) 11 

เอกสารประกอบ : - 12 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 13 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั ไดร้ายงานความคืบหน้าใหท่ี้ประชุม14 

ทราบวา่ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบักรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย เร่ืองการบรูณาการในการสอนการแพทยแ์ผน15 
ไทย  โดยภายใน 3 ปี จะใหม้ีการเรียนการสอนเพ่ือใหแ้พทยใ์นปัจจุบนัไดร้บัทราบขอบเขตของแพทยแ์ผน16 
ไทย ส่งเสริมใหม้ีการใชย้าสมุนไพรท่ีอยูใ่นบญัชียาหลกัมากขึ้ น และรบั refer จากแพทยแ์ผนไทยได ้แต่ตอ้ง17 
มีเกณฑท่ี์ชดัเจน ส าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ีไดเ้รียนแจง้ในท่ีประชุมคือ ในคณะแพทยศาสตรจ์ะมีการเรียนการ18 
สอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยแ์ผนไทย เป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  1) สถาบนัท่ีมีการเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทยอยู่ใน19 
คณะฯ  2) มีการเรียนการสอนอยูใ่นมหาวิทยาลยั  3) ไมม่ีการเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทย และไดร้ายงาน20 
ขอ้มูลท่ีไดส้อบถามไปยงัคณะแพทยต่์างๆ และไดข้อ้มลูกลบัมาประมาณ 13 แห่ง ใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบ 21 
โดยในท่ีประชุมของกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญแพทยแ์ผนปัจจุบนัเขา้22 
ร่วมเพ่ือพิจารณาเน้ือหาท่ีจะจดัการเรียนการสอน โดยช่วงแรกๆ จะมีประมาณ 4 โรค อาทิเช่น โรคทางเดิน23 
อาหาร  โรคภมูิแพ ้ โรคเขา่เส่ือม  ซ่ึงจะแลว้เสร็จประมาณเดือนกนัยายน 2559 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  25 

1.11 รายงานความคืบหนา้ของการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส าหรับ26 
บุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561) 27 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ เสนอรายงานความคืบหน้าของการ30 

ขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2557-31 
2561)  ไดม้ีการจดัคณะท างานฯ ซ่ึงมีกลุ่ม กสพท ร่วมดว้ย เพ่ือจดัประชุมวิชาการระดับชาติ ปีละ 1 ครั้ง 32 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2561 รวม 5 ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมวิชาการและการขับเคล่ือนนโยบาย33 
ยุทธศาสตร์ไปพรอ้มกัน หัวขอ้ประเด็นในการแต่ละปี ก าหนดใหส้อดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์และ34 
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วัตถุประสงค์ของการประชุม ซ่ึงปีน้ีจะมีหัวข ้อ “การเรียนรู ้สู่การสร้างทีมสุขภาพ” ในวันท่ี 21-23 1 
พฤศจิกายน 2559  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  3 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 4 
ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 22 มกราคม 2559 ณ หอ้งประชุมสหัสวรรษชั้น 19 อาคาร5 
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม และรับทราบ6 
สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 4 มีนาคม 7 
2559 ณ หอ้งประชุมA501 ชัน้ 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลา 8 
นครินทร ์9 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิ ริทรัพย์   ได้น า เสนอสรุปผลการประชุม12 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 1/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 22 มกราคม 13 
2559  ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 14 

ท่ีประชุมฯ ไดพิ้จารณาแกไ้ขสรุปผลการประชุมดงัน้ี 15 
หน้า 3  บรรทัดท่ี 20  “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ” แกไ้ขเป็น “รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับ16 

ปริญญา” 17 
มติที่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร18 

กลุ่มสถาบนัฯครั้งท่ี 1/2559  หลงัแกไ้ขแลว้ 19 
 20 
วาระที่ 3 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 21 

3.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 22 
เอกสารประกอบ : - 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 24 
ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  ไดแ้จง้ความกา้วหน้าของการเสนอโครงการ25 

ผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล ว่า ไดด้ าเนินการกลบัมาทบทวนการค านวณตน้ทุนการผลิตแพทยเ์น่ืองจากม ี26 
ตน้ทุนบางอยา่งท่ียงัไมไ่ดคิ้ด และไดน้ าเสนอรายละเอียดตน้ทุนการผลิตแพทยต่์อส านักงบประมาณ โดยท่ี27 
ประชุมเห็นชอบในแนวทางการด าเนินการคิดตน้ทุน  โดยขอใหเ้พ่ิมเติมดงัน้ี  28 

1.  ตน้ทุนปี 2558 เทียบกบัปี 2559 น้ัน เห็นดว้ยว่าควรเพ่ิม Item ท่ีเสนอ 29 
2.  ตน้ทุนการฝึกปฏิบติังานหอผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 30 

- การปันสดัส่วนการเรียนการสอน : การรกัษาพยาบาล คือ 40:60 31 
- การปันสดัส่วนหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต : หลกัสตูรแพทยเ์ฉพาะทาง คือ 40:60 32 

ดงัน้ัน ตน้ทุนการผลิตแพทยต่์อคนจะเท่ากบั 4.475 ลา้นบาท โดยเมื่อประมาณเดือนธนัวาคม 33 
2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับการประสานงานจากทางส านักงบประมาณให้จัดท า34 
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รายละเอียดในแต่ละตน้ทุนเท่าท่ีคณะฯ มีขอ้มูล เพ่ือใชใ้นการพิจารณากรอบงบประมาณท่ีเสนออนุมัติ1 
โครงการ ทั้งน้ี เน่ืองจากคณะท างานเป็นชุดเดียวกับการจัดท างบประมาณประจ าปี  2560 และส านัก2 
งบประมาณจะขอนัดประชุมเร่ืองดงักล่าวอีกครั้ง 3 

มติที่ประชุม :   รบัทราบ และประธานไดม้อบหมายใหฝ่้ายเลขาฯ ส่ง PowerPoint ความ4 
คืบหนา้ของโครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล ใหค้ณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร5 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

3.2 การด า เ นินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 7 
(MedResNet)  8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ดร. นายแพทยสุ์ธีร ์ รตันมงคลกุล 10 
ดร. นายแพทย์สุธีร์  รัตนมงคลกุล เสนอการด าเนินการของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน11 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย โครงการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education Research) มี12 
แผนงานทั้งหมด 7 แผนงาน ดงัน้ี 13 

แผนงานท่ี 1  การวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ก าลงัด าเนินการเปิดรับงานวิจยัแพทยศาสตร14 
ศึกษา ปีท่ี 2  และจะมีการประชุมกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือจัดท าแนวทาง15 
พิจารณาจริยธรรมวิจยัทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา 16 

แผนงานท่ี 2  การพฒันาองคค์วามรูว้ิจยัแพทยศาสตรศึกษา ก าลงัด าเนินการจดัท าคู่มือแนว17 
ทางการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา จะจดัพิมพเ์ดือนพฤษภาคม 2559  โดยจะเผยแพร่ทั้งรูปแบบหนังสือและ18 
จดัใหด้าวน์โหลดจากเว็บไซต ์19 

แผนงานท่ี 3  การสรา้งเครือขา่ยนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ก าลงัด าเนินการจดัท า web-board 20 
เพ่ือเป็น Med Ed Research Clinic  ทาง MedResNet รบัไปจดัท าเว็บไซต ์และมีการจดัท า Newsletter 21 
รายเดือน เร่ิมเดือนมิถุนายน 2559 22 

แผนงานท่ี 4  การส่งเสริมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบติัการ 23 
การวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559  ส าหรบัการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ24 
ไทย ครั้งท่ี 17  ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมีการเตรียมการประชุม R2R in Education  ในวนั25 
พุธท่ี 6 กรกฎาคม 2559  และวนัพฤหสับดีท่ี 7 กรกฎาคม 2559 รวมถึงก าลงัด าเนินการจดัท า Site visit 26 
โรงเรียนแพทยเ์พ่ือเยี่ยมชมการด าเนินงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา และศึกษาสถานการณก์ารใชง้านวิจยั27 
แพทยศาสตรศึกษาเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลยั 28 

แผนงานท่ี 5  การใชป้ระโยชน์งานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 29 
แผนงานท่ี 6  การพฒันาฐานขอ้มลูวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 30 
แผนงานท่ี 7  การบริหารจดัการ เน่ืองจากปัจจุบนั รองคณบดี 2 ท่าน หมดวาระในการด ารง31 

ต าแหน่ง จึงจะขอรายช่ือใหมเ่พ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ และส่งหนังสือเชิญประชุมต่อไป  32 
ศาสตราจารยน์ายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล เสนอให ้ MedResNet  เชิญประธาน IRB  แต่ละ33 

สถาบนัเพ่ือหารือในเกณฑก์ารพิจารณางานวิจยัดา้นการศึกษาในแต่ละท่ีควรใชเ้กณฑท่ี์ใกลเ้คียงกนั และ34 
เสนอใหม้ีการลงนาม MOU ร่วมกนั 35 
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มติที่ประชุม :  รบัทราบ และเสนอช่ือ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์1 
จากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั และ ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ 2 
จากคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 3 

3.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 4 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ รายงาน ท่ีประชุมว่า  ในรอบแรกมี7 

คณะแพทยท่ี์ขอรบัการตรวจประเมินตามรอบเวลา โดยในครั้งท่ี 1 จ านวน 12 สถาบนั และส าหรบัการตรวจ8 
ประเมินใน พ.ศ. 2559 น้ัน ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดด้ าเนินการส่งเอกสาร9 
มาแล้ว และแจ้งเตือนคณะท่ียังไม่ด าเนินการขอรับการตรวจประเมิน (รายละเอียดตามเอกสาร10 
ประกอบการประชุม) 11 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 12 
 13 

วาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง 14 

4.1 เพ่ือทราบ 15 
4.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ16 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2558 17 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์19 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ รายงานท่ีประชุม สรุปไดด้งัน้ี 20 
1. ผลการสอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช21 

กรรม การสอบขั้นตอนท่ี 3 ซ่ึงจัดสอบไปเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ22 
ประชุม)  โดยทุกครั้งก็จะเปิดโอกาสใหส้ถาบนัท่ีมีการท าขอ้ตกลงกบันักศึกษาไวแ้ลว้สามารถท าเร่ืองขอผลสอบ23 
มาท่ี ศ.ร.ว. โดยไม่ตอ้งส่งรายช่ือนักศึกษามาเป็นรายบุคคล ส าหรับขอ้สังเกตจากการสอบครั้งน้ีส่วนใหญ่24 
นักศึกษาจะจ าค าตอบของขอ้สอบเก่า แทนท่ีจะแปลผลตามอาการ 25 

2. ขณะน้ี ศ.ร.ว. ก าลงัรอผลคะแนน Long case และ MEQ จากทุกสถาบนั โดยขอใหส้่ง26 
เป็น Excel file ภายในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559  เพ่ือน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ของ ศ.ร.ว. เพ่ือออก27 
ใบรบัรองฯ ใหท้นัการจบัสลากเพ่ือชดใชทุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  ต่อไป 28 

3. การสอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม29 
ขั้นตอนท่ี 1 และ 2  เมื่อวนัท่ี 23-24 เมษายน 2559  พบว่ามีผูเ้ขา้สอบท่ีไม่หยุดท าขอ้สอบ และไม่ฝนชุดรหัส30 
ขอ้สอบ  ส าหรบักรณีหลงั ศ.ร.ว. ไดติ้ดต่อใหผู้เ้ขา้สอบมาฝนรหสัชุดขอ้สอบดว้ยตนเองแลว้ และจะประกาศผล31 
สอบในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2559  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 6 หากสอบผ่านทั้งสองขั้นตอน สามารถสมคัรสอบ32 
ขัน้ตอนท่ี 3  ไดจ้นถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2559  33 
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4. ศ.ร.ว จะด าเนินการส่ง password ใหม่ใหส้ถาบนั เพ่ือใหส้ถาบนัส่งรายช่ือนักศึกษา1 
ชั้นปีท่ี 3  ท่ีมีสิทธ์ิสมคัรสอบ ส่งผ่านทาง website ของ ศ.ร.ว. 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

4.1.2 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต4 
หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct 5 
Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 6 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์8 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดร้ายงานท่ีประชุม สรุปไดด้งัน้ี 9 
1.  สรุปจ านวนการรับบุคคลเขา้ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร10 

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของ 11 
กสพท ปีการศึกษา 2559  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  และเน่ืองจากพบผูม้ีคะแนน O-NET  ไม่ถึง12 
รอ้ยละ 60 จ านวน 8  คน ซ่ึงเป็นผูไ้ดร้ับคัดเลือกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้งหมด ดังน้ันผูผ่้านการ13 
คดัเลือกทั้ง 8 คนน้ี จึงไมไ่ดร้บัสิทธ์ิใหเ้ขา้ศึกษา 14 

2. ประเด็นทักทว้ง และการใชป้ระกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย15 
และเอกสารปลอม เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 16 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดห้ารือท่ีประชุม กรณีไดร้บัค ารอ้ง17 
จาก ดร.กุลรัตน์  บริรักษ์วาณิชย์ ผู ้ปกครองของ น.ส.ปัญญาพร  บริรักษ์วาณิชย์ รอ้งขออนุญาตดู18 
กระดาษค าตอบวิชาเฉพาะของ น.ส.ปัญญาพร  โดยอา้งว่า กสพท มีการแกไ้ขคะแนนสอบวิชาเฉพาะ โดย19 
มีเจา้หนา้ท่ีส่งคะแนนใหมม่าให ้ซ่ึงไมต่รงกบัประกาศครั้งแรก และแจง้ว่าใบคะแนนผลการสอบวิชาสามญั20 
ท่ี สทศ. ประกาศ ก็ไม่ตรงกบัคะแนนท่ีไดด้ว้ย โดยไดส้่ง ใบรายงานผลการสอบวิชาสามญั ใบรายงานผล21 
การสอบวิชาเฉพาะ และใบประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับท่ี 8 เร่ืองการ22 
ประกาศผลสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต23 
และหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2559  ส าหรบันักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษา24 
ปีท่ี 6  ท่ีมีรายช่ือของ น.ส.ปัญญาพร  บริรกัษ์วาณิชย ์สอบติดคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ในล าดบั25 
ท่ี 145  ซ่ึง กสพท ไดต้รวจสอบแลว้พบว่าเป็นเอกสารปลอมทั้งหมด เบ้ืองตน้ไดป้ระกาศแจง้บน website 26 
กสพท ดว้ยขอ้ความวา่ “ดว้ยปรากฏวา่ มีผูน้ าประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) 27 
ฉบบัท่ี 8 ลงวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 เร่ือง การประกาศผลสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ในหลกัสูตร28 
แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ปี29 
การศึกษา 2559 ส าหรบันักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 มาอา้ง เพ่ือขอตรวจสอบคะแนน 30 
กสพท ขอแจง้ใหท้ราบทัว่กนัวา่ ประกาศฉบบัท่ี 8 ดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นความจริง เป็นเอกสารปลอมท่ีไม่31 
สามารถน ามาอา้งอิงหรือยืนยนัสิทธิได ้  ทั้งน้ี กสพท จะด าเนินการกบัผูก้ระท าความผิดตามท่ีระบุไวใ้น32 
ประกาศ กสพท ฉบบัท่ี 1 ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2558”  จึงขอหารือท่ีประชุมว่าควรจะด าเนินการแจง้33 
ความหรือไม ่อยา่งไร 34 
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มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากมีการปลอมแปลง1 
เอกสารผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ มีการปลอมแปลงประกาศ กสพท ฉบับท่ี 8  ส าหรบันักเรียนท่ีส าเร็จ2 
การศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6  ซ่ึงท าให ้กสพท เกิดความเสียหาย หากประกาศถูกเผยแพร่อาจท าใหบุ้คคล3 
อ่ืนหลงเช่ือ อีกทั้งมีการปลอมเอกสารประกาศคะแนนสอบของ สทศ. ดว้ย จึงมอบหมายให ้นายประสพโชค  4 
อยูส่ าราญ อนุกรรมการ(นิติกร) ด าเนินการตามกฎหมาย และด าเนินการแจง้ความโดยแยกเป็น 2 เร่ืองคือ 5 
1) ปลอมแปลงคะแนนสอบวิชาเฉพาะ  2) ใชเ้อกสารเท็จ คือประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ6 
ไทย 7 

4.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 8 
เอกสารประกอบ :  9 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด์ 10 
ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 11 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

4.2 เรือ่งที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 13 

4.2.1  การด าเ นินการของโครงการจัดตั้ งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา14 
แพทยศาสตร ์(IMEAc)  ตามเกณฑ ์WFME 15 

เอกสารประกอบ :  3 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์17 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ เสนอการด าเนินการของโครงการ18 

จดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME ดงัน้ี 19 
4.2.1.1 การตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระ20 

มงกุฎเกลา้ ระหว่างวนัท่ี 13-15 มกราคม 2559  ผลการตรวจประเมิน ผ่าน Ad Hoc technical subcommittee 21 
แลว้ เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2559  ขณะน้ีอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการบริหาร22 
โครงการฯ  23 

4.2.1.2 การตรวจประเมิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการลง24 
พ้ืนท่ีไปแลว้เมื่อวนัท่ี 14-16 มีนาคม 2559  ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งรอเขา้ประชุม Ad Hoc technical subcommittee  25 

4.2.1.3 การจดัอบรม Criteria & SAR writing ระหว่างวนัท่ี 19-22 เมษายน 2559 มี26 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 75 คน อยูใ่นระหวา่งสรุปการประเมินผลการประชุม 27 

4.2.1.4 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลยัแพทยศาสตร ์28 
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ขอเล่ือนก าหนดการรบัการตรวจประเมิน และในกรณีท่ี29 
พรอ้มรบัการตรวจประเมิน จะตอ้งแสดงความจ านงมาใหม ่30 

อน่ึง ในการแสดงความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ขอใหท้ าบนัทึกขอตรวจประเมิน 31 
พรอ้มทั้งส่งเล่ม SAR (พรอ้มเอกสารอา้งอิงทั้งหมด ในรูปแบบ electronic files) มายงัส านักงานโครงการฯ 32 
IMEAc ล่วงหน้า 3 เดือน ทางโครงการจะพิจารณาวันพรอ้มลงพ้ืนท่ีและแจง้กลับ (ประมาณ 3 เดือน33 
หลงัจากไดร้บัเล่ม SAR พรอ้มเอกสารอา้งอิง)  34 
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4.2.1.5 การจัดตั้งหน่วยงานอย่างเป็นทางการของโครงการฯ ยังมีปัญหาด้าน1 
กฎหมาย เน่ืองจากพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม ไม่มีขอ้ก าหนดใหแ้พทยสภามีอ านาจหน้าท่ีในดา้นน้ี 2 
ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการทบทวนแนวทางการด าเนินการ 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  4 

4.2.2 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง5 
ประเทศไทย 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 8 
อาจารย ์ ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย เสนอการด าเนินงานของคณะท างาน9 

ฝ่ายวิชาการ ดงัน้ี 10 
4.2.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 1-5 สิงหาคม 11 

2559  ขอประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กโรงเรียนแพทยส์่งอาจารยใ์หม่เขา้มาร่วมประชุม และขออนุมติังบประมาณ12 
การจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ จ านวน 320,000.- บาท 13 

4.2.2.2 การด าเนินการตามแนวปฏิบติัต่อขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร14 
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  ดว้ยคณะท างานฝ่ายวิชาการ ไดร้บัหวัขอ้ 2 เร่ือง เพ่ือด าเนินการ คือ 15 

 กระบวนการเรียนการสอน มีการท างานร่วมกันในคณะท างาน ได้16 
ด าเนินการร่าง มคอ.1 ซ่ึงมีการพฒันากา้วหนา้ และจะมีการก าหนดประชุมร่วมกนัอีกครั้ง 17 

 แพทยใ์ชทุ้น และแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ จะท าร่วมกนักบัคณะท างานเพ่ือ18 
การปฏิรปูการศึกษา และของบประมาณร่วมกบัคณะท างานเพ่ือการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ19 
ไทย 20 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และอนุมติังบประมาณการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ21 
แพทยศาสตรศึกษา รุ่นท่ี 2 22 

4.2.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน23 
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 24 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 26 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เสนอการด าเนินการจดัท า27 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 28 
พ.ศ. 2552 (TQF:HEd)  โดยคณะอนุกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มี  อาจารย ์ดร.29 
นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์เพชรช่วย เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศกัด์ิ ไอรมณีรตัน์ 30 
เป็นเลขานุการ  มีความคืบหน้าของการร่าง มคอ.1 ซ่ึงจะมีการจัดสัมมนา เพ่ือทบทวน ลงรายละเอียด 31 
ทางดา้นวรรณกรรม หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตจากต่างประเทศทุกทวีปท่ีสามารถหาขอ้มลูได ้รวมทั้งน า32 
ขอ้เสนอแนะจาก คสช.  เกณฑก์ารประกอบวิชาชีพเวชกรรม  และเกณฑ ์WFME มาประกอบการพิจารณา  33 
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ทั้งน้ีจะมีการจดัสมัมนาฯ ในวนัท่ี 3-5 มิถุนายน 2559  โดยคณะอนุกรรมการคาดหวงั1 
วา่จะได ้มคอ.1 – มคอ.7 ภายในเดือนตุลาคม 2559  พรอ้มทั้งขออนุมติังบประมาณในการจดัโครงการท า2 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จ านวน 445,400.- บาท และขั้นตอนต่อไป คือการท าประชาพิจารณ ์3 
เป็นขัน้ตอนสุดทา้ย ก่อนส่งไป สกอ. 4 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และอนุมติังบประมาณในการจดัโครงการท ามาตรฐาน5 
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 6 

4.2.4 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง7 
ประเทศไทย 8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 10 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เสนอการด าเนินงานของ11 

คณะท างานเพ่ือการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ตามท่ีได้12 
ประชุมเมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม 2559  มีขอ้สรุป คือ จดักลุ่มคณะท างานใหม่ 3 กลุ่ม เพ่ือศึกษาขอ้มลูและหา 13 
Evidence เพ่ือมาสนับสนุนส่ิงท่ีตอ้งการปฏิรปู  โดยแบ่งดงัน้ี 14 

4.2.4.1 เร่ือง การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 15 
จ าเป็นต้องมีแพทย์ปฏิบัติงานอยู่ในภาครัฐและเอกชน ด้วยคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับบริบทของการ16 
ใหบ้ริการ ตามขอ้เสนอแนะแนวปฏิบติัต่อขอ้เสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  ใน17 
ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุขด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว 18 

4.2.4.2 เร่ือง การรบัเขา้ศึกษาการรบัเขา้ศึกษา คุณสมบติั (ความรู ้ทศันคติ เจตคติ19 
ต่อวิชาชีพ)  วิธีการ (ผลต่อการคงอยู่ในวิชาชีพและการคงอยู่ในพ้ืนท่ีเมื่อส าเร็จการศึกษา)  ในท่ีประชุมมี20 
มติมอบหมายให ้ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล21 
รามาธิบดี เป็นหวัหนา้กลุ่มคณะท างาน 22 

4.2.4.3 เร่ือง การจดัท าหลกัสูตร วตัถุประสงคก์ารศึกษาเรียนรู ้คุณสมบติั/ลกัษณะ23 
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์กระบวนการเรียนรู ้การประเมินผล (ความรู ้Competency เจตคติของวิชาชีพ) ในท่ี24 
ประชุมมีมติมอบหมายให ้ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์  25 
ศิริราชพยาบาล เป็นหวัหนา้กลุ่มคณะท างาน  26 

ซ่ึงคณะท างานแต่ละกลุ่มคาดว่าจะมีการจดัประชุมนอกสถานท่ี ใชเ้วลาประมาณ 2-3 27 
วนั เพ่ือจดัท าแผนการด าเนินการ และในประชุมครั้งหน้าจะมาน าเสนองบประมาณในการจดัประชุม เพ่ือ28 
ขออนุมติัต่อไป 29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

4.2.5 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 17 31 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์33 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เสนอการจดัโครงการอบรมผูบ้ริหาร34 

สถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งท่ี 17 ระหว่างวนัท่ี 2 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559  มีผูส้มคัรทั้งหมด 41 คน ซ่ึง35 
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ในหลกัสูตรจะมีการไปดูงานท่ีต่างประเทศ ส าหรบัผูอ้บรมในรุ่นท่ี 16  ท่ีไม่ไดไ้ปดูงานต่างประเทศ และมี1 
ความประสงค์เขา้ร่วมดูงานดว้ย แต่เน่ืองจากจ านวนผูอ้บรมรุ่นท่ี 17 มีจ านวนมาก ท าใหไ้ม่สามารถจดัดู2 
งานร่วมกนัได ้จึงอาจจะตอ้งมีการจดัการดูงานเป็นกรณีพิเศษเพ่ิมเติม ทั้งน้ีจะตอ้งมีรายละเอียดของการ   3 
ดงูานวา่เหมาะสมเพียงใดหรือไม ่หากไดข้อ้มลูภายในเดือนพฤษภาคม และจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 4 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการใหด้ าเนินการ แต่ขอใหส้่งรายละเอียดใหแ้ต่ละ5 
สถาบนัเพ่ือพิจารณา  ทั้งน้ีส าหรบัผูส้นใจท่ีไม่ใช่รุ่นท่ี 16  ก็สามารถเขา้ร่วมดูงานได ้โดยสถาบนัน้ันๆ จะตอ้ง6 
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเอง 7 

4.2.6 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 8 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ 10 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรัตน์  นิรนัตรตัน์ แจง้ประชาสมัพนัธ์การประชุมวิชาการ11 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17  หวัขอ้ “ความหลากหลายดา้นแพทยศาสตรศึกษา” ระหว่าง12 
วนัท่ี 19 – 21 ตุลาคม 2559  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมเปิดลงทะเบียน 1 13 
เมษายน 2559  อตัราค่าลงทะเบียนแบบ Early bird 4,000.- บาท ภายใน 31 สิงหาคม 2559 แต่หลงัจาก14 
น้ันค่าลงทะเบียน 4,500.- บาท 15 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 16 
 17 

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา 18 

5.1 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัต19 
แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของ 20 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 21 

เอกสารประกอบ : 5  ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์23 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดน้ าเสนอเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 24 
5.1.1 ขอ้ตกลงสตัยาบนั (การด าเนินการส่งรายช่ือผูย้นืยนัสิทธิเขา้ศึกษาในระบบโควตา25 

พ้ืนที่/โครงการพิเศษตา่งๆ ของสถาบนัสมาชิก) 26 
เพ่ือขจัดความทับซ้อนของผู ้มีสิทธิเขา้ศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิกกลุ่มสถาบัน27 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) ผ่านระบบโควตาพ้ืนท่ี/ โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลยั/28 
สถาบนั ท่ีไดย้ืนยนัสิทธิเขา้ศึกษาแลว้ และเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีศกัยภาพไดเ้ขา้ศึกษาตามท่ีนัง่ท่ีมีอยู่จ ากดั 29 
สถาบนัสมาชิกจะตอ้งส่งรายช่ือผูผ่้านการคดัเลือกและไดล้งนามยืนยนัการเขา้ศึกษากบัสถาบนัเรียบรอ้ย 30 
ใหทุ้กสถาบนัสมาชิกด าเนินการคัดช่ือบุคคลน้ันออกจากกลุ่มผูม้ีสิทธิสอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจาก31 
รายช่ือผูม้ีสิทธิไดร้บัการคดัเลือกของสถาบนัสมาชิก (ถา้มี) และสถาบนัสมาชิกฯ จะคดัช่ือออกทนัที  (ตาม32 
เอกสารแนบ) โดยท่ีประชุมเห็นชอบ และใหแ้กไ้ขขอ้ความในสัตยาบันกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง33 
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ประเทศไทย บรรทัดท่ี 3  จาก ไดเ้ขา้ศึกษาตามท่ีนัง่ท่ีมีอยู่จ ากดั  เป็น ไดเ้ขา้ศึกษาตามจ านวนการรบัเขา้1 
ศึกษาท่ีมีอยูจ่ ากดั  และใหทุ้กสถาบนัลงนามในสตัยาบนัร่วมกนั 2 

5.1.2   เรื่อง ศูนยป์ระสานงานการศึกษาเภสชัศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ขอ3 
เขา้ร่วมในการจดัสอบคดัเลือกระบบรบัตรงของ กสพท  4 

ศูนยป์ระสานงานการศึกษาเภสชัศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)  ไดส้่งหนังสือ5 
เพ่ือขอเขา้ร่วมในการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในปี6 
การศึกษา 2560  ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 8 สถาบนั คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 
มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 8 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร และมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ซ่ึงท่ีประชุมอนุกรรมการ9 
สอบคดัเลือกฯ เห็นว่าผูส้มคัรน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกบัผูท่ี้สมคัรสอบกบั กสพท เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแนวโน้ม10 
ไม่น่าจะมีปัญหาเร่ืองผู ้สมัครท่ีเพ่ิมมากขึ้ นและลดปัญหานักเรียนท่ีเลือกคณะแพทยศาสตร์ คณะทันต11 
แพทยศาสตร ์ คณะสตัวแพทยศาสตร ์และคณะเภสชัศาสตร์ ซ ้าซอ้นในแต่ละปี  หากร่วมสอบกบั กสพท ก็12 
น่าจะเป็นประโยชน์กบันักเรียน และสถาบนัท่ีเขา้ร่วม 13 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและไม่ขดัขอ้งในการเขา้ร่วมการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 14 
2560  ของศนูยป์ระสานงานการศึกษาเภสชัศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 15 

5.1.3  การศึกษากับตาบอดสี และแนวทางการวินิจฉัยตาบอดสีชนิดรุนแรงจากราช16 
วิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 17 

ดว้ย กสพท ไดร้บัหนังสือจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ไดข้อ18 
ความร่วมมือกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) น าขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการ19 
ดา้นสิทธิเด็กและการศึกษา ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจคดักรอง20 
ตาบอดสีโดยใชว้ิธีการทดสอบใหม้ีมาตรฐานเดียวกนั และมีการประกาศอย่างชดัเจนและเปิดเผย เพ่ือไม่ให้21 
เกิดการเลือกปฏิบติัต่อเด็กนักเรียน น้ัน  กสพท จึงมีหนังสือไปขอความอนุเคราะหร์าชวิทยาลยัจกัษุแพทย์22 
แห่งประเทศไทย ทบทวนหลกัเกณฑก์ารวินิจฉยัเร่ืองตาบอดสี เพ่ือใหทุ้กสถาบนัสามารถตรวจตาบอดสีชนิด23 
รุนแรงโดยใชว้ิธีทดสอบใหม้ีมาตรฐานเดียวกนั และราชวิทยาลยัจกัษุแพทยไ์ดย้ืนยนัขอ้สรุปเร่ืองการเขา้24 
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตว่า 1) ไม่ควรตัดสิทธิผูส้อบผ่านการคัดเลือกท่ีมีตาบอดสี ในการเขา้25 
เรียนหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  2) สถาบันการศึกษาทางการแพทยอ์าจท าการตรวจตาบอดสีใหก้ับ26 
นักศึกษา เพ่ือประโยชน์ของผูร้บับริการตรวจเอง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 27 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ว่าไม่ควรตัดสิทธิผูส้อบผ่านการคดัเลือกท่ีมีตาบอดสี ในการ28 
เขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ยกเวน้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  เน่ืองจากอยู่ใน29 
ขอ้ก าหนดของทหาร 30 

5.1.4  (ร่าง) ปฏิทินการรบับุคคลเขา้ศึกษาฯ ผ่าน ระบบรบัตรง กสพท ปีการศึกษา 2560 31 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดแ้สดง (ร่าง) ปฏิทินการรบับุคคล32 

เขา้ศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตร33 
บณัฑิต ผ่าน ระบบรบัตรงของ กสพท  ปีการศึกษา 2560  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใน (ร่าง) ดงักล่าว 34 

35 
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5.1.5  การแตง่ตั้งคณะท างาน/อนุกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกฯ ปีการศึกษา 2560 1 
การแต่งตั้งคณะท างาน/อนุกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2560 2 

โดยท่ีประชุมมีมติให ้ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ด ารงต าแหน่ง ประธานอนุกรรมการ3 
การด าเนินการสอบคดัเลือกฯ และประธานคณะท างาน ปีการศึกษา 2560 4 

5.2 การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิประจ  าปี 2559 5 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 7 
การคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ ประจ าปี 2559  ผลการคัดเลือก คือ รองศาสตราจารย ์8 

นายแพทยป์รีดา  ทศันประดิษฐ์  ซ่ึงจะประกาศในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 9 
17 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 10 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 11 

5.3 ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2559 (มีนาคม 2559 – 12 
เมษายน 2560) 13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 15 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ไดน้ าเสนอขอ้มูล รายรับ-รายจ่าย กลุ่มสถาบัน16 
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2558  ต่อท่ีประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ17 
ประชุมวาระท่ี 5.3  และ ขอเก็บค่าบ ารุงกลุ่มสถาบนัฯ ประจ าปี 2559 จ านวน 100,000.- บาท โดยจะท า18 
หนังสือแจง้ไปยงัโรงเรียนแพทยทุ์กแห่ง  และขอเพ่ิมผูล้งนามในบัญชีของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง19 
ประเทศไทย คือ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์รองเลขาธิการ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์20 
แห่งประเทศไทย 21 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และเห็นชอบใหเ้พ่ิมรายช่ือ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา 22 
ศิริทรพัย ์ เป็นผูร้่วมลงนามในบญัชีของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 23 

เลิกประชุมเวลา 15.15 น. 24 
 25 
 26 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ) 27 
 สรุปผลการประชุม 28 
 29 
 30 
 31 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 32 
 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 33 
 34 
\\2559\GBRD22016 35 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 4/2559  วนัศุกรท์ี่ 1 กรกฎาคม 2559 2 

ณ หอ้งประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ  ์3 

      4 

 5 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 6 

1. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย ประธานท่ีประชุม 7 

2. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 8 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 9 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 10 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค 11 

(ผูแ้ทนคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แทน กรรมการบริหาร) 12 

6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 13 

7. แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 14 

8. พนัเอก รองศาสตราจารย ์อภิชยั  ลีละสิริ กรรมการบริหาร 15 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 16 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 17 

11. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 18 

12. แพทยห์ญิงพนัธิตรา  สิงหเ์ขียว 19 

(แทน แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร) 20 

13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 21 

14. แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร 22 

15. นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล 23 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาย  ยงศิริ กรรมการบริหาร) 24 

16. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 25 

17. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 26 

18. แพทยห์ญิงณฏัฐินี  นันทาทอง กรรมการบริหาร 27 

19. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 28 

20. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 29 

21. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 30 

22. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 31 

 32 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 33 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 34 

2. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 35 

3. แพทยห์ญิงภทัรา  วฒันพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 36 
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4. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 1 

5. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 2 

6. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 3 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 4 

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 5 

9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 

10. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 7 

 8 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 9 

1. นายแพทยสุ์กิจ  มหธันันท ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 10 

(ผูแ้ทน นายแพทยร์ายิน  อโรร่า ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 11 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 12 

2. นายแพทยเ์อกชยั  ศิริพานิช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 13 

(ผูแ้ทน นายแพทยร์ายิน  อโรร่า ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 14 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 15 

  16 
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สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 4/2559 2 

วนัศุกรท์ี่  1  กรกฎาคม  2559   เวลา  08.30-14.30  น. 3 

ณ หอ้งประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ  ์4 

      5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 7 

ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย  รกัษาการแทนคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั8 

วลัยลักษณ์ ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู ้เขา้ร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญ9 

คณะกรรมการรบัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 10 

 11 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.1 แนะน ากรรมการบริหารใหม่ 13 

เอกสารประกอบ :   ไมม่ ี14 

ผูน้  าเสนอ :   ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 15 

ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย แนะน ากรรมการบริหารใหม ่จ านวน 2 ท่านคือ 16 

แพทย์ห ญิงกันยิกา   ช า นิประศาสน์  รองคณบดี ฝ่ายการ ศึกษา คณะแพทยศาสตร ์17 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์18 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร ์19 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

1.2 ยุทธศาสตรค์วามร่วมมือของประเทศไทยภายใตก้รอบองคก์ารอนามยัโลก ค.ศ. 2017-2021  22 

ขอเล่ือนไปในการประชุมครั้งต่อไป 23 

1.3 สรุป “ประชาพิจารณ ์TDRG Version 6.0” วนัที่ 15 มิถุนายน 2559 24 

เอกสารประกอบ :   ไมม่ ี25 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 

 รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ว่า เน่ืองจากไม่มีผู ้แทนเขา้ร่วมประชุม 27 

อย่างไรก็ตาม มีขอ้มลูจาก UHOSNET ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 28 

ไดแ้จง้วา่   29 

 TDRG ไดถู้กพฒันาขึ้ น และไดม้ีการปรบั version ใหเ้หมาะสมต่อการน ามาใชใ้นประเทศไทย 30 

โดยมีการสรา้งความร่วมมือกบักลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือป้อนขอ้มลูเขา้ส่วนกลาง ซ่ึงอ านาจในการตดัสินใจจะ31 

อยูท่ี่ส่วนกลางเท่าน้ัน  UHOSNET เป็นเพียงกลุ่มหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีป้อนขอ้มลูเก่ียวกบัการเปรียบเทียบรายไดข้อง32 

แต่ละโรคใหแ้ก่ส่วนกลาง จึงไมท่ราบผลสรุป “ประชาพิจารณ ์TDRG Version 6.0” 33 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 34 
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1.4 การบรรจุองคค์วามรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยในการจดัการศึกษาแพทยศาสตร ์1 

เอกสารประกอบ :   ไมม่ ี2 

ผูน้  าเสนอ  :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 3 

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย แจง้ว่า จากมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 7 4 

เมษายน 2559  ไดม้อบหมายใหที้มแพทยแ์ผนปัจจุบนั น าต ารามาตรฐานแพทยแ์ผนไทยไปปรบัเน้ือหาใหม้ี5 

ความกระชบัและเขา้ใจง่ายขึ้ น และน ามาเสนอต่อท่ีประชุมอีกครั้งเมื่อวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559  โดยมติท่ี6 

ประชุมเห็นวา่ เน้ือหาท่ีปรบัแลว้ยงัมีความซบัซอ้นและเขา้ใจยาก จึงมอบหมายใหป้รบัเน้ือหาอีกครั้งหน่ึง และมี7 

การน าเสนอ DRG (Diagnosis Related Group) ท่ีจดัท าโดยทีมแพทยแ์ผนไทย 4 โรค ไดแ้ก่ migraine, 8 

osteoarthritis, allergy และ cerebrovascular disease ซ่ึงสามารถขอขอ้มูลไดท่ี้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์9 

นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 10 

 ส่วนแผนงานการบรรจุองคค์วามรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยในการจดัการศึกษาแพทยศาสตรเ์ป็นดงัน้ี 11 

 ปี 2559  ปรบัเน้ือหาใหไ้ดเ้ป็น standard textbook จ านวน 5 บท โดยตอ้งไดร้บัการยอมรบัจาก12 

ทีมแพทยแ์ผนปัจจุบนัและแพทยแ์ผนไทย 13 

 ปี 2560  เชิญคณะแพทยศาสตร ์ท าประชาพิจารณ์และเสนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 14 

จากน้ันจึงน า standard textbook ไปทดลองใชใ้นคณะแพทยศาสตรท่ี์มีความพรอ้มจ านวน 2-3 สถาบนั 15 

 ปี 2561  ทดลองใชจ้ริงในสถาบนัต่างๆ 16 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

1.5 สรุปการประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทยด์า้น18 

สรา้งความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2559  วนัศุกรท์ี่ 17 มิถุนายน 2559 19 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์  21 

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้ว่า จากการประชุมร่วมกันระหว่าง22 

กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2559  มีมติ23 

ใหแ้บ่งความรบัผิดชอบระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัและกรมการแพทย ์เป็น 5 excellence centers (EC) 24 

และ 6 service plans 25 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้เสริมว่า 5 excellence centers ประกอบดว้ย 26 

โรคหวัใจ มีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นศูนยก์ลาง, โรคมะเร็ง มีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์27 

มหาวิทยาลยั เป็นศนูยก์ลาง, อุบติัเหตุ มีวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ เป็นศูนยก์ลาง, ทารกแรกเกิด 28 

มีกรมการแพทย ์เป็นศูนยก์ลาง และการเปล่ียนถ่ายอวยัวะ มีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี เป็น29 

ศูนยก์ลาง และ 6 service plans ประกอบดว้ย โรคจกัษุ มีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็น30 

ศูนยก์ลาง, โรคไต มีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนยก์ลาง, โรคไม่ติดต่อ มีคณะ31 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นศูนยก์ลาง, โรคทางช่องปาก มีกรมอนามยัเป็นศูนยก์ลาง, 32 

แพทยแ์ผนไทย มีกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก เป็นศูนยก์ลาง และการวิจยั มีคณะ33 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นศนูยก์ลาง 34 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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1.6 สรุป การด าเนินโครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยค์รั้งที่ 17 1 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้ว่า ผลการอบรมหลกัสูตร “การพฒันา4 

ผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย” รุ่นท่ี 17  ซ่ึงด าเนินการจดัโครงการฝึกอบรมท่ีคณะแพทยศาสตร ์5 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ระหวา่งวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559   มีผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ย 6 

ผูบ้ริหารระดบัคณะ, ภาควิชา และ/หรือผูส้นใจจากสถาบนัการศึกษาแพทยศาสตร ์12 สถาบนั สถาบนัสมทบ 7 

25 แห่ง จ านวนรวมทั้งส้ิน 47 ท่าน ผลการประเมินพบวา่ผูเ้ขา้รบัการอบรมบรรลุวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม8 

ในระดับดีถึงดีมาก และมีผูเ้ขา้รบัการอบรมเต็มเวลา (มากกว่า หรือเท่ากบั 90%) 46 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 9 

97.87 10 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 11 

1.7 การเสนอให ้วุฒิบตัร และ หนงัสืออนุมตั ิมีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  12 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 14 

 ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี แจง้ว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 15 

จะน าเร่ืองการเสนอให ้วุฒิบตัร (วว.) และ หนังสืออนุมติั (อว.) มีคุณวุฒิ เทียบเท่าปริญญาเอก เขา้ท่ีประชุม16 

ในวนัท่ี 11 กรกฏาคม 2559 17 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 18 

 19 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 20 

ครั้งที่ 2/2559  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 4 มีนาคม 2559 ณ หอ้งประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะ21 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์22 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 23 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์24 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีขอ้แกไ้ข หนา้ท่ี 9  วาระท่ี 4.1.1 บรรทดัท่ี 6 ดงัน้ี 25 

 “เขา้สอบปัจจุบนัจึงขอใบรบัรองการสอบและคะแนนจาก ศ.ร.ว. เพ่ิมขึ้ น” แกเ้ป็น “ผูเ้ขา้สอบ26 

ปัจจุบนัจึงขอใบรบัรองการสอบและคะแนนจาก ศ.ร.ว. เพ่ิมข้ึน”  27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรองรายงานการประชุม หลงัจากท าการแกไ้ข 28 

 29 

วาระที่ 3 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 30 

3.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร31 

บณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรับตรง (Direct 32 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 33 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 34 

ผูน้  าเสนอ :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 35 



6 

 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้วา่ ขอใหส้ถาบนัท่ียงัไมแ่จง้รบัรอง1 

จ านวนการรับสมัคร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , คณะแพทยศาสตร ์2 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ โดยใหแ้จง้ภายในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 3 

2559 4 

 ส่วนประกาศ เร่ืองคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบั พ.ศ. 5 

2559 จะไม่ตัดสิทธิผูส้อบผ่านการคัดเลือกที่มีตาบอดสีในการเขา้ศึกษา ยกเวน้  วิทยาลัยแพทยศาสตร์6 

พระมงกุฎเกลา้ เน่ืองจากอยูใ่นขอ้ก าหนดของทหาร 7 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 8 

 1.  กรณีคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาของวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ผูส้มคัร9 

ตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นนักเรียนแพทยท์หารหรือนักศึกษาแพทย ์ตามท่ีวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถดู10 

รายละเอียดไดท่ี้ www.pmk.ac.th โดยท่ีประชุมไดแ้นะน าใหป้ระกาศคุณสมบติัเพ่ิมเติมใน website ของสถาบนั 11 

 2.  ในวนัแถลงขา่ว ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยกบัการแจง้ว่า ไดย้กเลิกเร่ืองตาบอดสีออกจากประกาศ12 

เร่ือง คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบั พ.ศ. 2559 13 

3.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 14 

ขอเล่ือนไปในการประชุมครั้งต่อไป 15 

3.3 การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 16 

ตามเกณฑ ์WFME 17 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์19 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ความคืบหน้าของการด าเนินการของ20 

โครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ดงัน้ี 21 

1. การรบัรองใหใ้ชเ้กณฑ ์WFME ในการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 22 

จาก สกอ. และ แพทยสภา 23 

ตามท่ีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ไดส้่งหนังสือแจง้มติท่ีประชุม24 

คณะกรรมการอ านวยการ กสพท ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2558  ก าหนดใหใ้ชเ้กณฑ ์WFME ใน25 

การตรวจประเมินระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และใชเ้กณฑ์ EdPEx (Education Criteria for 26 

Performance Excellence) ในการตรวจประเมินระดบัคณะและระดบัสถาบนั ต่อส านักงานคณะกรรมการการ27 

อุดมศึกษา (สกอ.) น้ัน  สกอ. ได้น ามติดังกล่าวเข ้าท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน28 

ระดบัอุดมศึกษาครั้งท่ี 8/2558 เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2558 และพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบต่อการน าเกณฑ ์29 

WFME ไปใชใ้นการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และเพ่ือใหส้ามารถขึ้ นทะเบียนว่าเป็น30 

หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) พ.ศ. 2552  31 

ทาง กสพท จะช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองการก าหนดกระบวนการประเมินแก่ สกอ. ต่อไป และมีมติเห็นชอบต่อ32 

การน าเกณฑ ์EdPEx ไปใชใ้นการตรวจประเมินระดบัคณะและระดบัสถาบนั ทั้งน้ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก33 

สภามหาวิทยาลยั 34 

http://www.pmk.ac.th/
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จากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 มีมติ1 

รบัรองใหใ้ชเ้กณฑ ์WFME ในการตรวจประเมินระดับหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของประเทศไทยตามท่ี2 

กสพท เสนอ 3 

2. แจง้ตารางก าหนดการขอรบัการตรวจประเมินตามเกณฑม์าตรฐานสากล WFME ในปี 4 

2559 และปี 2560 ทั้งน้ีหากสถาบนัใดไม่สามารถรบัการตรวจประเมินไดต้ามก าหนดจะถูกเล่ือนออกไปเป็น5 

อนัดบัสุดทา้ยของตารางก าหนดการเดิม 6 

ขัน้ตอนการขอรบัการตรวจประเมินตามเกณฑม์าตรฐานสากล WFME คือสถาบนัส่งเอกสาร7 

ตามก าหนดเวลา จากน้ันคณะกรรมการอ่านเอกสารและลงตรวจประเมินพ้ืนท่ี แลว้จึงสรุปประเด็นและตอบขอ้8 

ซักถามระหว่างคณะกรรมการและสถาบันเพ่ือใหเ้กิดความชัดเจน จากน้ันจึงสรุปรายงานและน าเสนอต่อ9 

คณะกรรมการ Ad Hoc และคณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ เพ่ือพิจารณาตดัสินในขัน้ตอนสุดทา้ย 10 

3. (ร่าง) ขอ้บงัคับ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการจดัตั้งสถาบัน11 

รบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.)  12 

เน่ืองจากหน่วยงานผูต้รวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME น้ันตอ้งเป็นองค์กร13 

อิสระ จึงมีการจัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ. หรือ IMEAc: Institute for 14 

Medical Education Accreditation) ภายใตก้ารดูแลของ กสพท  ซ่ึงตอ้งผ่านการรบัรองจาก สกอ. และแพทย15 

สภา ดงัน้ันจึงมีการเสนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบั กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการจดัตั้งสถาบนั16 

รบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) ขึ้ นมา และใหแ้ต่ละสถาบนัช่วยพิจารณาเน้ือหาและเสนอ17 

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร่างดงักล่าว ดงัน้ี 18 

1. เน้ือความของย่อหน้าแรก และการใช้ค าว่า “ตราข้อบังคับ” มอบหมายให้ ผู ้ช่วย19 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท  พิจารณาวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ 20 

2. (ร่าง) ขอ้บงัคบั แบ่งเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่ 21 

หมวด 1   สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์22 

หมวด 2   คณะกรรมการบริหาร 23 

มอบหมายใหแ้ต่ละสถาบนัพิจารณาเร่ืองคุณสมบติัของผูท้รงคุณวุฒิและกระบวนการสรรหา24 

และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วา่มีความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 25 

มอบหมายให้แต่ละสถาบันพิจารณาเร่ืองวาระและการพ้นจากต าแหน่งของคณะ26 

กรรมการบริหาร ดงัน้ี 27 

2.1  ผูแ้ทนแพทยสภา  ควรก าหนดใหม้ีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ28 

แพทยสภา หรือ ผูแ้ทนแพทยสภา 29 

2.2  เพ่ิมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ คณะกรรมการ กสพท มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 30 

2.3  การด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ กรณีการพน้จากต าแหน่งก่อนส้ินสุดวาระไม่เกิน 90 31 

วนั ใหค้ณะกรรมการบริหารท่ีเหลือปฏิบติังานไปจนส้ินสุดวาระ มีความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 32 

หมวด 3  การประชุมคณะกรรมการบริหาร 33 

หมวด 4  ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และผูช้่วยผูอ้ านวยการ 34 

ผูอ้ านวยการ ถือเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่แลว้ ดงัน้ันควรเขียนแยกหมวดหรือรวมกบั35 

หมวด 2 (คณะกรรมการบริหาร) 36 
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มอบหมายใหแ้ต่ละสถาบนัพิจารณาเร่ือง คุณสมบติั วาระ และการพน้จากต าแหน่งของ1 

ผูอ้ านวยการ  รองผูอ้ านวยการ  และผูช้่วยผูอ้ านวยการ 2 

มอบหมายใหแ้ต่ละสถาบนัพิจารณา กรณีท่ีผูอ้ านวยการพน้จากต าแหน่ง ใหแ้ต่งตั้งใหม่3 

ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง แต่หากพ้นจากต าแหน่งก่อนส้ินสุดวาระไม่เกิน 90 วัน ให้4 

คณะกรรมการบริหารท่ีเหลือปฏิบติังานไปจนส้ินสุดวาระ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ย ้าว่า มอบหมายใหแ้ต่ละสถาบัน6 

พิจารณาเน้ือหาและเสนอขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร่างดังกล่าวไดทุ้กขอ้ โดยสามารถส่งขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ สมพ. 7 

ภายในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. เพ่ือสรุปและรวบรวมเสนอแนะดังกล่าว เขา้ท่ีประชุม8 

คณะกรรมการบริหาร สมพ. ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เพ่ือหาขอ้สรุปและเขียนร่างใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 9 

เพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมของคณะกรรมการอ านวยการ กสพท  เดือนสิงหาคม 2559 น้ี และเมื่อขอ้บงัคบั10 

ไดร้บัรองแลว้ จึงจะแปลเป็นภาษาองักฤษและเสนอต่อ WFME ต่อไป  11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 12 

3.4 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 13 

–  โครงการการประชุมเชิงปฏิบตักิารแพทยศาสตรศึกษา รุ่นที่ 2  วนัที่ 1-5 สิงหาคม 2559 14 

– การติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา15 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 16 

เอกสารประกอบ  :   1 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ :   ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 18 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 19 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท แจง้ว่า การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้น20 

พ้ืนฐาน ครั้งท่ี 2 จดัขึ้ นในวนัท่ี 1-5 สิงหาคม 2559  โดยมีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็น21 

เจา้ภาพ ทั้งน้ีไดส้่งหนังสือเชิญไปยงัทุกสถาบันการศึกษาและก าหนดใหส้่งรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวน 3 22 

รายช่ือ แต่สามารถส่งรายช่ือเพ่ิมเติมได ้เผ่ือกรณีท่ีบางสถาบนัส่งรายช่ือไม่ครบ จะไดจ้ดัสรรท่ีนัง่อบรมใหเ้ต็ม23 

จ านวน โดยก าหนดส่งรายช่ือภายในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559  24 

 ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ์  เพชรช่วย แจง้ว่า การติดตามผลด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจาก25 

การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 9  เร่ืองแพทย์เพ่ิมพูนทักษะและแพทยใ์ชทุ้น ไดม้ีการเขียน26 

โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งโครงการเพ่ือพิจารณาและของบประมาณจากกลุ่มสถาบัน27 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) จึงยงัไม่มีความคืบหน้า ส่วนเร่ืองการเรียนการสอนไดท้ าควบคู่ไปกบั28 

การปรบัปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) โดยจะน าเสนอขอ้สรุปหลงัจาก มคอ.1 29 

เสร็จเรียบรอ้ย 30 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้วา่ ขอ้เสนอแนะมีทั้งหมด 4 ขอ้ 31 

 ขอ้เสนอแนะท่ี 1  กระทรวงสาธารณสุขไดร้บัไปด าเนินการต่อ ซ่ึง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง32 

นันทนา  ศิริทรัพย์ จะติดตามความกา้วหน้าจาก นายแพทยร์ายิน  อโรร่า ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร33 

โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบทอีกครั้ง 34 

 ขอ้เสนอแนะท่ี 2-3  จะติดตามความกา้วหนา้จาก ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 35 
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 ขอ้เสนอแนะท่ี 4 เร่ือง Faculty Development ทาง กสพท ไดม้อบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์1 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เป็นเจา้ภาพ และจะติดตามความกา้วหนา้ในการประชุม กสพท ทุกๆ ครั้ง 2 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 3 

3.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ4 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 5 

 เอกสารประกอบ  :   ไมม่ ี6 

 ผูน้  าเสนอ  :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 7 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ว่า คณะอนุกรรมการกลุ่มสถาบัน8 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) มีการประชุมเพ่ือจดัท าร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา9 

แห่งชาติ 1 (มคอ.1)  ครั้งท่ี 1 ในวนัท่ี 3-5 มิถุนายน 2559  และครั้งท่ี 2 ในวนัท่ี 24-25 มิถุนายน 2559 ซ่ึง10 

ร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 1 (มคอ.1) ไดจ้ดัท าเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ และวางแผนจะ11 

จดัท าร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2-7 (มคอ.2-7) ต่อ โดยจะรวบรวมขอ้มูลงานวิจยั12 

เก่ียวกบั Medical education และหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตจากทัว่โลก เพ่ือน ามาปรบัใชใ้นกรอบมาตรฐาน13 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และคาดว่าจะจดัท าร่างใหเ้สร็จส้ินและน าเสนอใหก้รรมการ กสพท พิจารณา14 

อีกครั้งหน่ึงในช่วงเดือนตุลาคม 2559  และประชาพิจารณใ์นตน้ปี 2560 15 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 16 

3.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการ17 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาระ พ.ศ. 2559 – 2561 18 

 เอกสารประกอบ  :   2 ฉบบั 19 

 ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้วา่ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมิน21 

และรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดค้รบก าหนดด ารงต าแหน่งตามวาระในวนัท่ี 22 

9 มิถุนายน 2559  แพทยสภาไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมีวาระตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559  23 

ถึงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2561  โดยมีคณะกรรมการมาจากผูแ้ทน 6 หน่วยงาน น้ัน เน่ืองจาก  รองศาสตราจารย ์24 

พลตรีหญิงปรียาพันธุ์  แสงอรุณ ซึ่งเป็นผู ้แทนโรงเรียนแพทย์ มีปัญหาดา้นสุขภาพ จึงขอลาออกจาก25 

กรรมการในทุกต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์จึงขอใหส้ถาบนัโรงเรียนแพทย์26 

เสนอช่ือผูแ้ทนโรงเรียนแพทย ์สถาบนัละ 1 รายช่ือ โดยส่งรายช่ือมายงักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ27 

ไทย (กสพท) ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559  เพ่ือรวบรวมรายช่ือและน าเสนอในท่ีประชุมและท าการ28 

คดัเลือกในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 29 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 30 

  31 
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง 1 

4.1 เพ่ือทราบ 2 

4.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ3 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2558 4 

เอกสารประกอบ  :  4 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ แจง้ผลการสอบขั้นตอนท่ี 1 และ 2 7 

ครั้งท่ี 1/2559  สอบวนัท่ี 23 และ 24 เมษายน และขั้นตอนท่ี 3  รอบพิเศษ สอบวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2559 8 

และเน่ืองจากคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 9 

(ศ.ร.ว.) พบความไมช่ดัเจนของโจทยแ์ละค าตอบจ านวน 1 ขอ้ ในขอ้สอบขัน้ตอนท่ี 1  คณะกรรมการฯ จึงมีมติ10 

เห็นชอบใหต้ัดขอ้สอบดังกล่าวออก ปรบัคะแนนเต็มจาก 300 คะแนน เป็น 299 คะแนน และปรบัเกณฑผ่์าน11 

เป็นรอ้ยละ 52.84 (158/299 ขอ้) ท าใหม้ีนักศึกษาแพทยผ่์านการสอบขั้นตอนท่ี 1 เพิ่มขึ้ น 27 คน  จากน้ัน12 

ไดน้ าเสนอผลการสอบผ่าน 3 ขั้นตอน ปี 2559  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 จ านวน 2,609 คน ซ่ึงจะได้13 

น าเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมติัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อไป 14 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดเ้น้นย ้าในท่ีประชุมว่าผลการสอบ15 

ดงักล่าวเป็นขอ้มูลปกปิด หา้มเผยแพร่หรือน าไปใชเ้พ่ือการประชาสมัพนัธ์สถาบนัการศึกษา แต่สามารถน า16 

ขอ้มูลไปพฒันาเร่ืองการเรียนการสอนได ้และหากสถาบันการศึกษาตอ้งการคะแนนรายบุคคล สามารถส่ง17 

หนังสือถึงผูอ้ านวยการ ศ.ร.ว. เพ่ือยื่นความจ านงขอคะแนนผูเ้ขา้สอบรายบุคคล  ทั้งน้ีตอ้งไดร้บัความยินยอม18 

จากนักศึกษาเพ่ือให ้ศ.ร.ว. เปิดเผยขอ้มลูกบัสถาบนัการศึกษาดว้ย 19 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดส้่งหนังสือถึงทุกสถาบนัการศึกษาเพ่ือ20 

ขอทราบก าหนดการจดัสอบ MEQ และ Long case ของแต่ละสถาบนัการศึกษา ประจ าปี 2559 เพ่ือแจง้21 

ก าหนดการใหนั้กศึกษาแพทยท่ี์จบจากสถาบันต่างประเทศทราบ โดย ศ.ร.ว. จะรับเป็นผูป้ระสานงานและ22 

ประกาศขึ้ น Web site 23 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 24 

4.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 25 

เอกสารประกอบ  :   ไมม่ ี26 

ผูน้  าเสนอ :   นายแพทยสุ์กิจ  มหธันันท ์27 

นายแพทยสุ์กิจ มหธันันท ์แจง้วา่ นายแพทยร์ายิน  อโรร่า ไมไ่ดม้อบหมายเร่ืองแจง้ใดๆ 28 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 29 

4.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 30 

เอกสารประกอบ  :   2 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง33 

ประเทศไทย (กสพท) จะตอ้งส่งรายงานการตรวจประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) ใหก้บัแพทยสภา โดยมี34 

รอบการตรวจประเมินทุกๆ 5 ปี ทั้งน้ียงัมีสถาบันการศึกษาบางแห่งท่ีถึงก าหนดเวลารับการตรวจประเมิน35 
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แลว้แต่ยงัไม่ด าเนินการ รวมไปถึงศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซ่ึงเป็นนโยบายของส านักงานบริหาร1 

โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท ท่ีขอเขา้ร่วมรบัการตรวจประเมินกบัแพทยสภาดว้ย 2 

 ทั้งน้ี ใหส้ถาบนัการศึกษากลบัไปตรวจสอบว่าถึงก าหนดขอรบัการตรวจประเมินหรือไม ่3 

ถา้ถึงก าหนดแลว้ใหเ้ตรียมตวัและเสนอวนัเพ่ือขอรบัการตรวจประเมินดว้ย 4 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 5 

4.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา  6 

เอกสารประกอบ  :   1 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 8 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล แจง้ว่า จากการประชุมคณะกรรมการ9 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 1/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 22 มกราคม 2559  มีมติเห็นชอบใน10 

การน าหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วยฉบบัสหวิชาชีพ องคก์ารอนามยัโลก ท่ีไดจ้ดัแปลจาก WHO Patient 11 

Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition ไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรแพทยศาสตร12 

บณัฑิตของแต่ละสถาบนั ทั้งเห็นชอบใหจ้ดัท าเป็นค าแนะน ากลาง เพ่ือพฒันาเร่ืองน้ีใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิร่วมกนั13 

ของทุกสถาบันการศึกษา และน าไปสู่การเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional Education)  ใน14 

อนาคต 15 

 ในการน้ี สบพช. ร่วมกบั กสพท ไดจ้ดัท าร่าง Thai Patient Safety Curriculum ขึ้ น ซ่ึง16 

สถาบนัฯ สามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือจดัการเรียนการสอนในเร่ืองดงักล่าวได้ โดย download ตาม QR code 17 

ในเอกสารแนบ ทั้งน้ียงัมีขอ้สงสยัท่ียงัตอ้งการความเห็นจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ จึงไดจ้ดัส่งค าถามไปยงั18 

สถาบนัการศึกษาต่างๆ เพื่อรวมรวบและน าค าตอบที่ไดไ้ปปรบัปรุ งหลกัสูตรความปลอดภัยของผูป่้วย19 

ฉบบัสหวิชาชีพต่อไป 20 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

4.1.5 การจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกส าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ์22 

มหาวิทยาลยัสยาม 23 

เอกสารประกอบ  :   1 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร ลีลารศัมี 25 

  ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร ลีลารัศมี แจง้ว่า  การจัดการเรียนการสอนระดับคลินิก26 

ส าหรบันักศึกษาคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม น้ัน  ไดม้ีการจดัการเรียนการสอนท่ีโรงพยาบาลพระ27 

นัง่เกลา้ ทั้งน้ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยเป็นไปตามเกณฑ์28 

วา่ดว้ยการขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  ส าหรบัการประเมินคุณภาพการจดัการ29 

เรียนการสอนและการประเมินสถาบนัน้ัน ทางมหาวิทยาลยัสยามไดอ้อกแบบใหม้ีการประเมินการเรียนการ30 

สอนโดยนักศึกษาแพทยด์ว้ย เพ่ือใชใ้นการปรบัปรุงการเรียนการสอนต่อไป 31 

 ศาสตราจารย์ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า การประเมินพฤติกรรม ทั้ง32 

อาจารยป์ระเมินนักศึกษาหรือนักศึกษาประเมินอาจารย ์อาจพบความล าเอียงเหล่ือมล ้า (Bias) ไดง้่าย หาก33 

เปล่ียนจากการประเมินพฤติกรรมเป็นการประเมินผลงาน จะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคม์ากยิ่งขึ้ น 34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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4.1.6 ก าหนดการแถลงข่าวการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 1 

หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต2 

ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 3 

เอกสารประกอบ  :   2 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร 6 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) ร่วมแถลงขา่วการสอบคดัเลือกฯ ปีการศึกษา 2560 ในวนั7 

องัคารท่ี 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยว์ิจิตร  ศรีสอา้น ณ อาคารส านักงาน8 

คณะกรรมการอุดมศึกษาชั้น 5 9 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 10 

4.2 เรื่องที่ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 11 

4.2.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 12 

เอกสารประกอบ  :   2 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล 14 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล แจง้ว่า ไดจ้ดัท าตารางการประชุมฯ 15 

และวิทยากรตอบรบัการเขา้ร่วมการประชุมฯ เรียบรอ้ยแลว้  ทั้งน้ี ไดม้ีการประชาสมัพนัธผ่์านทาง Web site 16 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แลว้  และก าลงัผลิตแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 17 

วิโรฒ จะส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัสถาบนัการศึกษาต่างๆ ต่อไป 18 

 รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์เสนอใหเ้จา้ภาพพิจารณาเรียนเชิญ19 

อาจารยอ์าวุโส   คณะกรรมการอ านวยการฯ และคณะกรรมการบริหาร กสพท เขา้ร่วมประชุมโดยยกเวน้20 

ค่าลงทะเบียน โดยขอใหแ้ต่ละสถาบันการศึกษาส่งรายช่ืออาจารย์อาวุโส เพ่ือเจา้ภาพจะไดส้่งหนังสือเชิญ 21 

ต่อไป 22 

 ดร. นายแพทยป์รัชญะพนัธุ์  เพชรช่วย แจง้ว่า การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่ง23 

ประเทศไทยครั้งท่ี 17 จะมีการมอบโล่รางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ ใหแ้ก่  รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีดา 24 

ทศันประดิษฐ์  ทั้งน้ี ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย จะติดตามความกา้วหน้าในการเตรียมโล่รางวลั 25 

จาก รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล อีกครั้ง 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

4.3 เรื่องที่ยงัไม่มีความคืบหนา้ 28 

- ไมม่ ี29 

 30 

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา 31 

5.1  การพฒันาขอ้สอบ ศ.ร.ว. โดยผูเ้ช่ียวชาญจากแตล่ะสถาบนั 32 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี33 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์34 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์1 

ผูอ้ านวยการ ศ.ร.ว. ฝากขอบคุณเครือข่าย กสพท ท่ีไดช้่วยกนัในการจดัการสอบ ศ.ร.ว. ครั้งท่ีผ่านมา ส าหรบั2 

การสอบครั้งต่อไป ศ.ร.ว. จะท าการจดัส่ง log-in password เพ่ือใชร้บัรองคุณสมบติัของผูเ้ขา้สอบของแต่ละ3 

สถาบนัทาง website ของ ศ.ร.ว. ใหแ้ก่รองคณบดี จึงขอความร่วมมือใหร้องคณบดีของสถาบนัต่างๆ เขา้ไป4 

จดัการรบัรองคุณสมบติัฯ ทาง website ของ ศ.ร.ว. ดว้ย 5 

 ส าหรับเร่ืองขอ้สอบน้ัน ฐานขอ้มูลขอ้สอบของ ศ .ร.ว. มีจ านวนพอสมควรแล้วจากการท า 6 

workshop ท่ีผ่านมา แต่อยากจะขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติม คือ ใหแ้ต่ละสถาบนัส่งรายช่ือคณาจารยท่ี์มีความ7 

เช่ียวชาญในหวัขอ้ต่อไปน้ี Anatomy, Immunology, Epidemiology, Orthopedic, ENT และ Eye ซ่ึงเป็นหวัขอ้8 

ท่ียงัขาดผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาขอ้สอบ โดยส่งมาท่ี email หรือโทรศพัท์ของ ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  9 

สถาปัตยวงศ์  โดยท่ีผูเ้ช่ียวชาญขา้งตน้ตอ้งไม่มีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารทางการศึกษา เช่น คณบดี หรือรอง10 

คณบดี 11 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

5.2  การส่งชื่อนกัศึกษาชาวตา่งประเทศเขา้สอบเพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ตามประกาศแพทยสภาท่ี พส. 012/ว. 16 

1395 เร่ืองการผลิตแพทยเ์พ่ือตอบสนองนโยบายประชาคมอาเซียน วนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 ซ่ึงมีใจความท่ี17 

เก่ียวขอ้ง คือ การรบันักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบา้นตามโครงการความร่วมมือระหว่างรฐับาลต่อรฐับาลหรือ18 

สถาบนัต่อสถาบนั เขา้ศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตของไทยในโรงเรียนแพทยข์องรฐับาล นักศึกษากลุ่ม19 

ดังกล่าวมีสิทธิในการสมคัรสอบเพ่ือรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทยได ้และให ้กสพท เป็นผู ้20 

รวบรวมรายช่ือรายงานต่อแพทยสภาปีละครั้ง  21 

 ในทางปฏิบติั กสพท ไม่เคยส่งรายช่ือนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือขา้งตน้เพ่ือรายงานต่อ22 

แพทยสภา และมีบางสถาบนัส่งนักศึกษากลุ่มน้ีเพ่ือเขา้สอบเพ่ือรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทย 23 

ในขณะท่ีบางสถาบนัไม่ยอมใหเ้ขา้สอบ จึงมีการรอ้งเรียนไปยงัแพทยสภา ท าใหแ้พทยสภาออกหนังสือท่ี พส . 24 

012/487 เมื่อวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559  ถึง เลขาธิการ กสพท มีใจความว่า ใหค้ณะแพทยศาสตรส์่งจ านวนและ25 

รายช่ือนักศึกษากลุ่มขา้งตน้ใหแ้ก่แพทยสภาทราบทุกปีการศึกษา และไม่ส่งรายช่ือเขา้สอบเพ่ือรบัใบอนุญาต26 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทย ซ่ึงมีเน้ือหาขดัแยง้กบัหนังสือ พส. 012/ว. 1395 ขา้งตน้ท่ีออกมาก่อนหน้า 27 

จึงขอหารือแนวทางในการจดัการกบัปัญหาน้ี 28 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 29 

 1.  ใหค้ณะแพทยศาสตรส์่งขอ้มลูใหแ้พทยสภา ตามประกาศ พส. 012/487 30 

 2.  ส าหรบันักศึกษาแพทยต์ามโครงการความร่วมมือท่ีก าลงัศึกษาอยู่ หากสถาบนัใดตอ้งการจะ31 

ส่งสอบเพ่ือรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทยในครั้งถดัไป ใหห้ารือไปยงัแพทยสภาเป็นกรณีไป 32 

 3.  กสพท จะท าหนังสือตอบกลบัไปยงัแพทยสภาเพ่ือใหท้บทวนประกาศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ โดย33 

ขอให้ทางแพทยสภาออกแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนกว่าน้ี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกันของสถาบัน34 

แพทยศาสตรท์ัว่ประเทศต่อไป  35 

 36 
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 1 

6.1  แจง้รอบประเมินปรบัปรุงหลกัสูตร 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า สถาบนัท่ีถึงรอบประเมินหลกัสูตรในปี 5 

พ.ศ. 2559  คือ  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 6 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา  โดยทาง กสพท จะส่งขอ้มลูเตือน7 

ไปยงัแต่ละสถาบนัก่อนท่ีจะถึงรอบประเมินอีกครั้ง 8 

 ส าหรบัประเด็นของระยะเวลาของรอบการประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตร์ ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต่รบั9 

นักศึกษาเขา้ จนส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 6 ปี ซ่ึงยาวกว่าหลกัสูตรปริญญาตรีทัว่ไปน้ัน มีประเด็นหารือ10 

ว่า ควรจะปรบัปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ตามหลกัสูตรปริญญาตรีตามปกติ ซ่ึงมีท่ีมาจากระยะเวลารอบการศึกษา11 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บวก 1 หรือควรจะใชเ้ป็น 7 ปี ซ่ึงมีท่ีมาจากระยะเวลารอบการศึกษาหลักสูตร12 

แพทยศาสตร ์6 ปี บวก 1  ซ่ึงจะท าใหส้ามารถประเมินผลผลิต (บณัฑิต) ของหลกัสตูรไดด้ว้ยน้ัน  13 

 มติที่ประชุม  :   รบัทราบ และมอบหมายให ้ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย ในฐานะ14 

คณะท างานดา้นแพทยศาสตรศึกษา ไปศึกษาขอ้มลูก่อน และมาน าเสนอในการประชุม กสพท ครั้งถดัไป 15 

6.2  ขอความร่วมมือช่วยตอบแบบสอบถาม 16 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ช่วงน้ีมีการส่งแบบสอบถามไปถึงคณบดี19 

แต่ละสถาบนัการศึกษาจ านวนมาก จึงขอความร่วมมือใหค้ณบดีช่วยตอบแบบสอบถาม เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใช้20 

ประโยชน์ในการพฒันาตามประเด็นน้ันๆ ต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 22 

ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 23 

 24 

 25 

 26 

 (แพทยห์ญิงวาริตา  บุญจงเจริญ) 27 

 สรุปผลการประชุม 28 

 29 

 30 

 31 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 32 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 33 

 34 

 35 

 36 

\\2559\Meet42016(นันทนา) 37 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2559 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 19 สิงหาคม 2559  เวลา 10.30 – 15.00 น. 4 

ณ หอ้งเรียน 1-2 ชั้น 6 อาคารเพชรรตัน ์ 5 
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 6 

      7 
 8 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 9 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ ประธานท่ีประชุม 10 
2. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยว์ฒันา  นาวาเจริญ กรรมการอ านวยการ 11 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 12 
4. แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 13 
 (แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ) 14 
5. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงประไพพิมพ ์ ธีรคุปต ์15 

(แทน พลตรี ชาญณรงค ์ นาคสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ) 16 
6. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ กรรมการอ านวยการ 17 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการอ านวยการ 18 
8. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์ กรรมการอ านวยการ 19 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์ กรรมการอ านวยการ 20 
10. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 21 
11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ชาติ  อารีมิตร กรรมการอ านวยการ 22 
12. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการอ านวยการ 23 
13. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ กรรมการอ านวยการ 24 
14. ดร. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 25 
15. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 26 
16. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 27 
17. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กรรมการอ านวยการ 28 
18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 29 
19. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 30 
20. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 31 
21. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงฉตัรประอร  งามอุโฆษ 32 

(แทน ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร) 33 
22. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 34 
23. พนัเอก รองศาสตราจารยอ์ภิชยั  ลีละสิริ กรรมการบริหาร 35 



2 

 

24. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 1 
25. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 2 
26. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 3 
27. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 4 
28. แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 5 
29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 6 
30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 7 
31. แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร 8 
32. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 9 
33. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 10 
34. แพทยห์ญิงณฏัฐินี  นันทาทอง กรรมการบริหาร 11 
35. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 12 
36. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 13 
37. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 14 
38. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 15 
 16 
รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 17 
 1.  ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 18 
 2.  ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 19 
 3.   นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 20 
 4.  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 21 
 5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 22 
 6.   ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 23 
 7.   รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 24 
 8.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 25 
 9.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 
 27 
รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 28 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 29 
  ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET 30 
2. ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด์ รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 31 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท  32 
(แทน นายแพทยร์ายิน  อโรร่า    ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 33 

         โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 34 
  35 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2559 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 19 สิงหาคม 2559  เวลา 10.30 – 15.00 น. 4 

ณ หอ้งเรียน 1-2 ชั้น 6 อาคารเพชรรตัน ์ 5 
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 6 

        7 
 8 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 9 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ  ศิริวงษ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 10 
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลงัจากกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมแลว้ 11 
ไดเ้รียนเชิญคณะกรรมการน าเสนอใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุป12 
ไดด้งัน้ี 13 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 14 
1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 15 

ผูน้  าเสนอ  :  คณบดีคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 16 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์  แจง้รายช่ือกรรมการใหม ่ดงัน้ี 17 
กรรมการอ านวยการ 18 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์  19 
คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์20 

กรรมการบริหาร 21 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค  ผูช้่วยคณบดี   22 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 23 
อาจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 24 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์25 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 26 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 27 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 28 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 29 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 30 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 31 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 

  33 
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1.2 ยุทธศาสตรค์วามร่วมมือของประเทศไทยภายใตก้รอบองคก์ารอนามยัโลก ค.ศ. 2017-2021 1 
 ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 2 

1.3 (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพของประเทศไทย  3 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ  5 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ6 

จดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 (เอกสารส าหรบัการรบัฟังความเห็น) โดย7 
คณะกรรมการประสานและบรูณาการงานดา้นการด้ือยาตา้นจุลชีพ  เมื่อวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559  ไดผ่้าน8 
คณะรฐัมนตรี พรอ้มกบัการน าเสนอแนวคิดและหลกัการ จากการท าประชาพิจารณค์วามจ าเป็น 4 ประการ 9 
เรียบรอ้ยแลว้ ดงัน้ี 10 

1. แกว้ิกฤตเช้ือด้ือยา 11 
2. ป้องกนัผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากการแพร่กระจาย  12 
3. ส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศ 13 
4. เป็นไปตามขอ้มติของ WFA ใหทุ้กประเทศมีแผนป้องกนั 14 
โดยมีแนวความคิด 2 เร่ือง คือ One Health Approach เน้นระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ท างาน15 

ร่วมกนัอย่างเป็นเอกภาพ และ Triangle that moves the mountain เน้นการลงมือท า บูรณาการ และ16 
กระตุน้มุ่งเน้นการแกปั้ญหา ซ่ึงมีหลกัการยุทธศาสตร์ 3 ดา้น  1) เฝ้าระวงั  2) ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม และ    17 
3) มุง่ใหค้วามรูก้บัประชาชน 18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  19 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ20 
กองทุน ครั้งที่ 1/2559  วนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 21 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป   22 

1.5  สรุปการประชุมหารือการจดักลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม/โรคแทรกใหม่ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 23 
ฉบบัที่ 6  ร่วมกบัทีมผูพ้ฒันาระบบ DRG ของประเทศไทย วนัที่ 19 พฤษภาคม 2559 24 

เอกสารประกอบ :   Power Point 25 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ 26 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอสรุปผลการท าประชาพิจารณ์ 27 

TDRG Version 6.0  ท่ีพฒันาจาก Version 5.0  เน่ืองจาก Version 5.0  มีค่าสมัพทัธท่ี์สูงท่ีท าใหเ้กิดความ28 
ไมน่่าเช่ือถือ โดยมีการเปล่ียนแปลงส าคญั คือ 29 

1.  การใชร้หสัโรค ICD -10 Version 2016  และรหสัหตัถการ ICD -9-CM Version 2015  30 
2.  การปรบัปรุงการจดักลุ่มโรค (Disease cluster) 31 

โดยพิจารณาจาก 3 กองทุน และ RW ของกลุ่มโรงพยาบาล  32 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 33 

  34 
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1.6  สรุปการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 57 วนัที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 1 
เอกสารประกอบ   :   1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ 3 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอผลสรุปการประชุม UHOSNET 4 

ครั้งท่ี 57  วนัท่ี 25-26 พฤษภาคม 2559  เร่ือง การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 5 
ของกรมบญัชีกลางถูกบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย ทั้งยาและเวชภัณฑท์างการแพทย ์ในตน้ปี 2560 ซ่ึง Price 6 
Performance ในหวัขอ้การจดัการยา มอบใหผู้อ้ านวยการโรงพยาบาลศิริราช  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล7 
ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ ในส่วนของตวัช้ีวดั (KPI) THIP 3 มอบใหผู้อ้ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร ์8 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นผูด้ าเนินการ และไดเ้ชิญโรงพยาบาลต่างๆ เขา้ร่วมท างานในโครงการ RDU  9 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลกัษณ์  แจง้ประชาสมัพนัธ์การประชุมครั้งต่อไป10 
โดยมหาวิทยาลยันเรศวร เป็นเจา้ภาพ ในระหว่างวนัท่ี 15-16 กนัยายน 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด ์โดย11 
เชิญปลดักระทรวงศึกษาธิการบรรยายในหวัขอ้ Interprofessional education เน้นท่ีการศึกษาระดบัก่อน12 
ปริญญา 13 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  14 

1.7  สรุปการประชุมรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาแนว15 
ทางการตรวจสุขภาพที่จ  าเป็นและเหมาะสมส าหรับประชาชน กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 16 
พฤษภาคม 2559 17 

เอกสารประกอบ :   Power Point 18 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 19 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอสรุปผลการประชุมรายงาน20 

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพฒันาแนวทางการตรวจสุขภาพท่ีจ าเป็นและเหมาะสม21 
ส าหรบัประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559  โดยไดด้ าเนินการแต่งตั้ง22 
คณะกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย ์โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based 23 
medicine) จากราชวิทยาลัยฯ นิยามการตรวจสุขภาพท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงกองทุนสุขภาพและสิทธิ24 
ประโยชน์ โดยมีมติใหส้มชัชาสุขภาพ เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558  มอบใหก้รมการแพทยด์ าเนินการ และให้25 
ด าเนินการ ภายใน 2 ปี 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  27 

1.8    สรุป ประชาพิจารณ ์TDRG Version 6.0  วนัที่ 15 มิถุนายน 2559 28 
เอกสารประกอบ :   Power Point 29 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 30 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอสรุปการท าประชาพิจารณ์ TDRG 31 

Version 6.0  โดยมีการเปล่ียนแปลงส าคญั คือ 32 
1.  การใชร้หสัโรค ICD -10 Version 2016  และรหสัหตัถการ ICD -9-CM Version 2015  33 
2.  การปรบัปรุงการจดักลุ่มโรค (Disease cluster) 34 

  มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
  36 
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1.9  สรุปประชุม เวทีรับฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา1 
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2564  วนัที่ 15 มิถุนายน 2559 2 

เอกสารประกอบ :   Power Point  3 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 4 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลสรุปประชุม เวทีรับฟัง5 

ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-6 
2564  วนัท่ี 15 มิถุนายน 2559  ดงัน้ี 7 

1.  ขอให ้สปสช. เป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน มากกว่าเป็นผูบ้ริหารจดัการ  8 
2. ใหค้ านึงถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียโดยเฉพาะกลุ่มผูใ้หบ้ริการ 9 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  10 

1.10  สรุปประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย11 
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2559  วนัที่ 29 มิถุนายน 2559  12 

เอกสารประกอบ  :   Power Point 13 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 14 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ 15 

ก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งท่ี 1/2559 วนัท่ี 16 
29 มิถุนายน 2559  มีขอ้เสนอแนะในการเปล่ียนแปลงแผนยุทธศาสตร์ วางมาตรฐานบริการ ใหห้น่วย17 
บริการมีบทบาทการท างานสอดคลอ้งแผนงานบริการกบักระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการบรูณาการใหดี้ขึ้ น 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 19 

1.11 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและ20 
อุปกรณใ์นการบ าบดัรกัษาโรค ครั้ง 2/2559 วนัที่ 12 กรกฎาคม 2559 21 

เอกสารประกอบ :   Power Point 22 
ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 23 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ24 

พิจารณาก าหนดประเภทและอตัราค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรกัษาโรค ครั้ง 2/2559 วนัท่ี 12 25 
กรกฎาคม 2559  โดยคณะอนุกรรมการไดพิ้จารณารายการอุปกรณฯ์ ของราชวิทยาลยัฯ และ UHOSNET  ซ่ึง26 
อยูใ่นระหวา่งด าเนินการปรบัราคาเวชภณัฑ ์27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

1.12  สรุปประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ29 
กองทุน ครั้งที่ 2/2559  วนัที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 30 

เอกสารประกอบ :   Power Point 31 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 32 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลสรุปการประชุม33 

คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งท่ี 2/2559 วนัท่ี 9-10 34 



7 

 

กรกฎาคม 2559  ซ่ึงใหม้ีการจดัท าแผน 4 ปี โดยน าขอ้มลูมาท าการประชาพิจารณ์ ใหเ้สนอภายในเดือน1 
ตุลาคม 2559  และมีการประชุมช้ีแจงความกา้วหนา้ในการบริหารงบกองทุนฯ ปี 2560  2 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 3 

1.13  ค าสัง่กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 4 
ที่ 14/2559  เร่ืองแต่งตั้งคณะท างานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล 5 

(Rational Drug Use Hospital Project) เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 
(UHOSNET)  7 

ที่ 15/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระบบคุณภาพ และพัฒนาตัวช้ีวัดเครือข่าย8 
โรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (UHOSNET)  9 

ที่ 16/2559  เร่ืองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนั10 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (UHOSNET) 11 

เอกสารประกอบ :   3 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 13 

 รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอค าสัง่กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์14 
แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการฯ ใหม้ีการประสานกับกรมการแพทย ์เพ่ือท าตัวช้ีวดัสอดคลอ้งกับ15 
โรงพยาบาลสมทบ และแนวทางของ กสพท  โดยมอบใหแ้ต่ละสถาบนัท าโครงการของ RDU  16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

1.14  สรุปการประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทยด์า้น18 
สรา้งความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2559  วนัศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2559 19 

เอกสารประกอบ : - 20 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์21 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ น าเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการ22 

กลัน่กรองการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย์ มีมติคณะรฐัมนตรี โดยเป็นโครงการความร่วมมือใน23 
การก าหนด Excellent center สถาบนัแพทยเ์ขตสาธารณสุข การใหบ้ริการและ Academic research สรุป24 
โรคท่ีมีอตัราการตายสูง ไดแ้ก่ โรคทางหลอดเลือดและหวัใจ มะเร็ง Newborn Trauma โดยกระจายใหทุ้ก25 
ภาค ใหส้อดคลอ้งกบัศูนยพ์ฒันากลุ่มจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง มีการลงนามความร่วมมือกบัเครือข่ายสุขภาพ 12 26 
เขต และคณะแพทยศาสตร ์20 คณะ 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

1.15  การศึกษาดูงานตา่งประเทศของ MSE รุ่น 16 29 
เอกสารประกอบ : - 30 
ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์31 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์  แจ้งท่ีประชุมว่า การศึกษาดูงาน32 

ต่างประเทศของผูเ้ขา้อบรม MSE รุ่น 16  จะจดัเสริมใหดู้งานในวนัท่ี 3–8 กนัยายน 2559 ณ ประเทศญ่ีปุ่น 33 
ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วม 20 ท่าน เป็นผูเ้ขา้ร่วมอบรม 13 ท่าน เป็นผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาต่างๆ 7 ท่าน 34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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1.16 การประชุมวิชาการ การพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 3 วันที่ 21-23 1 
พฤศจกิายน 2559 2 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ  :   ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ประชาสมัพนัธก์ารประชุมวิชาการระดบัชาติเพ่ือ 5 

พฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ ครั้งท่ี 3  ในวนัท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2559  โดยขอประสมัพนัธ์6 
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา กระทรวงสาธารณสุข องคก์รวิชาชีพ ประมาณการจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 500 คน 7 
ไมเ่สียค่าใชจ้่าย ในหวัขอ้ร่วมเรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย (IPE towards Thai Health Team) 8 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 10 
ครั้งที่ 2/2559 วนัวนัศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2559 ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการ ชั้น 2 11 
คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล และรบัทราบสรุปผลการประชุม12 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 4/2559 วนัศุกรท์ี่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอ้งประชุม13 
โมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์14 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 15 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์16 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ17 

อ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 ใหท่ี้18 
ประชุมพิจารณา ท่ีประชุมฯ ไดพิ้จารณาแกไ้ขสรุปผลการประชุม ดงัน้ี 19 

หนา้ 1  บรรทดัท่ี 35  “นายแพทย”์ แกไ้ขเป็น “นายแพทยน์พดล” 20 
มติที่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร21 

กลุ่มสถาบนัฯครั้งท่ี 2/2559 หลงัแกไ้ขแลว้ 22 
 23 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 24 

3.1 ขอ้บงัคบั กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ย การจดัตั้งสถาบันรับรอง25 
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. .... 26 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ได้น าเสนอ ขอ้บังคับ กลุ่มสถาบัน29 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ย การจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ .ศ. .... 30 
ตามหนังสือแพทยสภา ท่ี พส 012/488 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 แจง้มติรบัรองใหใ้ชเ้กณฑ ์WFME ใน31 
การตรวจประเมินระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของประเทศไทย  กสพท จึงเสนอขอจัดตั้งสถาบัน32 
รบัรองมาตรฐานฯ เป็นองคก์รอิสระภายใตก้ ากบัของ กสพท  เพ่ือด าเนินการฯ และใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั33 
แพทยสภาว่าด้วย กระบวนและวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตร34 
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แพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2547 โดยอาจพิจารณาบทบาทใหค้รอบคลุมถึงการรบัรองหลกัสูตรต่างประเทศ 1 
และการฝึกอบรมหลงัปริญญาดว้ย โดยจะตอ้งหารือกบัแพทยสภาอีกครั้ง 2 

 ส าหรบัการรบัรองสถาบนั/คณะ และการประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ3 
การอุดมศึกษา และแพทยสภา เห็นชอบใหใ้ชเ้กณฑ ์EdPEx 4 

มตทิี่ประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบปรบัแกค้ านิยามในร่างขอ้บงัคบั ดงัน้ี 5 
๑. สถาบนัผลิตแพทย ์หมายความวา่ คณะ วิทยาลยั ส านักวิชา หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ีจดั6 

การศึกษาแพทยศาสตร์ ท่ีไดร้บัการรบัรองสถาบนัจากแพทยสภา และอยู่ภายใตก้ารก ากบัของส านักงาน7 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงสถาบันผลิตแพทยต่์างประเทศท่ีไดร้ับการรับรองจากองค์กรท่ีท า8 
หนา้ท่ีรบัรองในประเทศน้ัน 9 

๒. หลกัสูตร หมายความว่า หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูม้ี10 
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่างๆ 11 

และใหน้ าขอ้เสนอแนะเขา้หารือในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา และติดตามความ12 
คืบหนา้ในครั้งต่อไป   13 

3.2 การเทียบคุณวุฒิปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรและหนงัสืออนุมัตฯิ   14 
เอกสารประกอบ : - 15 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัม ี16 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เร่ืองการขอเทียบคุณวุฒิ17 

ปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรและหนังสืออนุมติัฯ  เน่ืองจากปัจจุบนัหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต และผูเ้ช่ียวชาญ18 
วุฒิบตัร (วว.) อนุมติับตัร (อว.) แมไ้ดค้่าตอบแทนเทียบเท่าปริญญาโท ปริญญาเอก แต่มิไดเ้ทียบเท่าวุฒิ19 
การศึกษา ท าใหผู้ท่ี้ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต และหรือจบการฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีปฏิบติังาน20 
ในสถาบันการศึกษา ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และหรือ21 
อาจารยผ์ูส้อนได ้เป็นปัญหาส าหรบัการเปิดหลกัสูตร และการประกนัคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการขอ22 
ต าแหน่งทางวิชาการ เน่ืองจากระยะเวลาในการขอต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างกนัตามระดบัคุณวุฒิ ราช23 
วิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย จึงไดข้อรบัรองการเทียบเท่าปริญญาเอกดว้ยคุณวุฒิจากหลกัสูตรการ24 
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น และไดร้บัขอ้เสนอแนะจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดงัน้ี 25 

1.  ผลงานวิจัย หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจัย ตอ้งไดร้ับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยไดร้ับการ26 
ยอมรบัใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 27 
เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 28 

2.  กรณีงานวิจยัวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร ์ควรเป็นงานวิจยัแบบ Systematic Review และ 29 
Meta-Analysis โดยใหเ้พ่ิมวงเล็บดว้ยภาษาองักฤษว่าเป็น Systematic Review และ Meta-Analysis เพ่ือให้30 
เกิดความชดัเจน 31 

มติที่ประชุม  :  เสนอใหแ้พทยสภาก าหนดเป็นนโยบายในการเปิด/พฒันาหลกัสูตรของราช32 
วิทยาลยัฯ ใหเ้ป็นตามขอ้เสนอแนะจาก สกอ. และใหแ้ต่ละราชวิทยาลยัฯ พิจารณาปรบัปรุงหลกัสูตรเพ่ือ33 
เสนอต่อ สกอ. โดยติดตามความกา้วหนา้ในครั้งต่อไป 34 
  35 
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3.3 รบัรองการเสนอช่ือกรรมการบริหาร ศ.ร.ว. ประเภทผูแ้ทนโรงเรียนแพทย ์1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 3 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  เสนอรายช่ือกรรมการบริหาร ศร.ว. ประเภทผูแ้ทน4 

โรงเรียนแพทย ์จ านวน 6 ท่าน ดงัน้ี 5 
1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ 6 
2.  รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงประไพพิมพ ์ ธีรคุปต ์7 
3.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ 8 
4.  อาจารยแ์พทยห์ญิงกนัยิกา  ซ านิประศาสน์ 9 
5.  อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์10 
6.  อาจารย ์ดร. นายแพทย ์ดนัย  วงัสตุรค 11 
มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบรบัรองรายช่ือท่ีเสนอ และมอบใหผู้อ้ านวยการ ศ.ร.ว. เป็นผูค้ดัเลือก12 

ต่อไป 13 
 14 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 15 
4.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 16 
 เอกสารประกอบ : - 17 

ผูน้  าเสนอ :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ ์ ศิริวงษ์ 18 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ์  ศิริวงษ์ ได้แจง้ในท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจาก19 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ลาประชุม จึงขอรายงานความคืบหน้าโครงการผลิต20 
แพทยต์ามนโยบายรฐับาล ในการประชุมครั้งต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 22 

4.2  การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 23 
- การประเมินจริยธรรมการวิจยัฯ ของโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 24 
เอกสารประกอบ :  1  ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 26 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดน้ าเสนอร่างประกาศความร่วมมือระหว่างส่วน27 

งานภายใน กสพท  ในการก ากบัดูแลโครงการวิจยั ลกัษณะพหุสถาบนั ประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตร28 
ศึกษา (Multicenter Medical Educational Research Project)  ซ่ึงมีความเส่ียงต า่ โดยเสนอใหค้ณบดี หรือ29 
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดลงนามบนัทึกความเขา้ใจ (เอกสารแนบการประชุม) พรอ้มกรรมการ IRB ของสถาบนั30 
ตนเอง ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 17 และใหค้ณะกรรมการ MedResNet 31 
เป็นผูด้ าเนินการ 32 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ มอบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ33 
พิจารณาจดัพิธีการลงนามบนัทึกความร่วมมือ ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 34 
ครั้งท่ี 17  โดยประสานงานกบัคณะกรรมการ MedResNet  35 
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4.3   การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 1 
เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้ในท่ีประชุมทราบว่า การประเมินตาม4 

แนวทาง EdPEx (TQA)  ในปี 2559  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ไดร้บัการประเมิน5 
ไปแลว้ในเดือนกรกฎาคม อยู่ในระหว่างการจัดท ารายงานการตรวจประเมิน  ส่วนคณะแพทยศาสตร ์6 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ขอรบัการประเมินในเดือนพฤศจิกายน 2559 7 

กรณีสถาบันร่วมผลิตของ สบพช. และมหาวิทยาลัยมหิดล ใหแ้จง้ขอรับการประเมินมาท่ี 8 
กสพท 9 

มติที่ประชุม  :   มอบ ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์ ผูแ้ทน 10 
สบพช. ด าเนินการ 11 

4.4    ขอ้ตกลงสตัยาบนัระหว่างสถาบนั 12 
เอกสารประกอบ :  - 13 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์14 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้เร่ืองการด าเนินการส่งรายช่ือผูย้ืนยนั15 

สิทธิเขา้ศึกษาระหว่างสถาบนัสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซ่ึงยงัรอการลงนามอีก 3 16 
สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ และคณะ17 
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และใหติ้ดตามการลงนามใหค้รบถว้น  19 
 20 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 21 

5.1 เพ่ือทราบ 22 
5.1.1   การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ23 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559 24 
เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์26 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้การด าเนินการสอบเพ่ือประเมิน27 

และรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559  โดยก าหนดตารางการ28 
สอบและก าหนดเวลาดงัน้ี 29 

 ใหนั้กศึกษาแพทย ์ชั้นปีท่ี 3 สามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.cmathai.org  30 
ในระหวา่งวนัท่ี 1 - 30 กนัยายน 2559  31 

 ใหส้ถาบันรับรองสิทธ์ิของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีท่ี 6  ในระหว่างวันท่ี 25 32 
สิงหาคม - 16 กนัยายน 2559 และ 33 
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 ใหส้ถาบนัส่งผลการสอบ MEQ และ long case ให ้ศ.ร.ว. ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 
17 - 28 เมษายน 2560 เพ่ือใหร้บัรองผลในเดือนพฤษภาคม 2560 ไดท้นัเวลา2 
การจบัฉลากการปฏิบติังานชดใชทุ้น 3 

มตทิี่ประชุม  :   ใหทุ้กสถาบนัด าเนินการตามปฏิทินดงักล่าว  4 

5.1.2   การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต5 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร6 
บณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 7 
2560 8 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์10 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์น าเสนอขอ้มลูผูส้มคัรถึงจ านวนท่ีเลือก11 

แต่ละสถาบนัเป็นอนัดบั 1 แยกตามคณะ ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 จ านวนรวม 21,966 คน จากจ านวน12 
รบั 1,843 คน มีสนามสอบทั้งหมด 6 สนามสอบ โดยเพ่ิมเติมสนามสอบท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 13 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  14 

5.1.3  รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 15 
เอกสารประกอบ :  - 16 
ผูน้  าเสนอ   :  ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์17 
ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด์ รายงานความกา้วหน้า18 

ของการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของการการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 ว่า มีสถาบนั19 
ท่ีด าเนินการเป็น Academic Excellent ซ่ึงจะมีคณะกรรมการช่วยดูแลก ากบัในแต่ละภาค โดยมีประเด็น20 
การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงมีเป้าหมายให้การศึกษาก่อนชั้น21 
คลินิกได้เรียนรู ้สุขภาพและสัมผัสชุมชน  ส าหรับชั้นคลินิกให้สัมผัสกับระบบสุขภาพมากขึ้ น มีการ22 
ด าเนินการในการพฒันาหลกัสูตร เช่น จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั 23 
สงขลานครินทร ์เป็นตน้ 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  25 

5.1.4  รายงานความคืบหนา้เรื่องการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุล และ การขบัเคล่ือน 26 
Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 27 

เอกสารประกอบ :  1  ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์ ฉายากุล   29 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์ ฉายากุล  รายงานความคืบหนา้เร่ืองการส่งเสริมการ30 

ใชย้าอยา่งสมเหตุผล และ การขบัเคล่ือน Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 31 
1.  ประชาสมัพนัธก์ารจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง RDU ในวนัท่ี 15-16 กนัยายน 32 

2559  ณ โรงแรม Buddy Oriental Riverside จงัหวดันนทบุรี  ขอใหส้ถาบนัส่งรายช่ือเขา้ร่วมภายในเดือน33 
สิงหาคม 2559  34 
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2.  ขอใหส้ถาบนัตอบแบบสอบถาม เร่ือง Curriculum ซ่ึงไดเ้วียนทาง e-mail แลว้ โดย1 
ขอใหส้ถาบนัตอบแบบสอบถาม เพ่ือส่งให ้สรพ. ด าเนินการต่อไป 2 

มตทิี่ประชุม  :   ขอใหแ้ต่ละสถาบนัด าเนินการตามท่ีเสนอ 3 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 4 
5.2.1  การด าเ นินการของโครงการจัดตั้ งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา5 

แพทยศาสตร ์ตามเกณฑ ์WFME  6 
เอกสารประกอบ :  - 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ในท่ีประชุมทราบการด าเนินการ9 

ของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ตามเกณฑ ์WFME  โดยสถาบนัท่ีแสดง10 
ความจ านงขอรบัการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME ขอใหส้่งเอกสาร SAR ก่อน11 
ก าหนดการประเมิน 3 เดือน   12 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 13 

5.2.2  คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง14 
ประเทศไทย 15 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ   :  นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์17 
-  สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการแพทยศาสตรศึกษา รุ่นที่ 2 วนัที่ 1-5 สิงหาคม 18 

2559 19 
นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์สรุปการประชุมเชิงปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษา รุ่นท่ี 20 

2 วนัท่ี 1-5 สิงหาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มีจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 54 คน ผล21 
การประเมินอยู่ในระดบัดี และดีมาก  งบประมาณคงเหลือ 79,154 บาท  โดยงบประมาณบางส่วนเจา้ภาพ22 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใหก้ารสนับสนุน และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์23 
มหาวิทยาลยั เสนอตวัเป็นเจา้ภาพในการจดัการประชุมครั้งต่อไป 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  25 
-  การด าเนินการตามแนวปฏิบตัิต่อขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร26 

ศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 9  27 
นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์ ไดแ้จง้ในท่ีประชุมทราบว่า ระบบแพทยใ์ชทุ้น ยงัไม่มี28 

ความคืบหนา้ 29 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  30 

5.2.3  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน31 
คุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  (TQF:HEd) 32 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 33 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 34 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทย์รุ่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดแ้จง้ในท่ีประชุมทราบ35 

ว่า มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา36 
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd)  ตามท่ีอนุกรรมการ กสพท จะร่างใหเ้สร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 น้ัน 37 
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ขณะน้ีคณะท างานฯ ไดร้่างเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ แต่ยงัขาดการด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารอา้งอิง จึงขออนุมติั1 
งบประมาณเพ่ิมเติม ในวงเงินไมเ่กิน 345,000 บาท ใหแ้ก่คณะท างาน เพ่ือด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จต่อไป 2 

มตทิี่ประชุม  :   อนุมติัโครงการ 3 
 4 
5.2.4  คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง5 

ประเทศไทย 6 
เอกสารประกอบ : - 7 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า การรบัเขา้9 

ศึกษา คุณสมบติั (ความรู ้ทศันคติ เจตคติ ต่อวิชาชีพ) วิธีการ (ผลต่อการคงอยู่ในวิชาชีพและการคงอยู่ใน10 
พ้ืนท่ีเมื่อส าเร็จการศึกษา) ในท่ีประชุมมีมติใหติ้ดตามจาก ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์11 
โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  ซ่ึงเป็นหวัหนา้กลุ่มคณะท างาน 12 

ในเร่ืองการจดัท า มคอ. คณะท างานวิชาการไดเ้สนองบประมาณ และไดร้บัการอนุมติั13 
เรียบรอ้ยแลว้ จึงขอใหค้ณะท างานอ่ืนท าแผนและเสนอของบประมาณต่อไป  14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

5.2.5  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 16 
เอกสารประกอบ   :  2 ฉบบั 17 
ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล 18 
รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักด์ิมงคล แจง้ความคืบหน้าโครงการ19 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17  โดยวิทยากรทุกท่านไดต้อบรบัทั้งหมด และ20 
มีการเพ่ิมหวัขอ้ใหบุ้คลากรสายสนับสนุนไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ส่วน MedRedNet จะจดัหวัขอ้การประชุม 21 
ไดแ้ก่ การวิจยัทางแพทยศาสตรศึกษา การจดัการความรู ้ 22 

-  ขณะน้ีผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมมีจ านวนน้อย ขอประชาสมัพนัธใ์หแ้ต่ละสถาบนั23 
ลงทะเบียนภายในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 (Early bird)  โดยแผ่นพบัประชาสมัพนัธไ์ดส้่งใหก้บัสถาบนั24 
เรียบรอ้ยแลว้ 25 

- การน าเสนอผลงาน ทางเจา้ภาพส่งทั้งหมด 12 เร่ือง และจากสถาบนัอ่ืนเพียง 1 26 
เร่ือง ขอใหส้ถาบนัอ่ืนด าเนินการส่งเพ่ิมเติม โดย ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ เสนอว่าให้27 
สามารถน าผลงานจากการน าเสนอในการประชุม AMEE มาน าเสนอไดด้ว้ย 28 

-  ท่ีจอดรถของแต่ละสถาบัน ใหแ้จง้ไปทางผู ้จัด โดยจะมีบัตรติดรถ และแจง้พ้ืนท่ี29 
เพ่ือใหจ้อด  30 

- เสนอใหนั้กศึกษาแพทยเ์ขา้ร่วมประชุม 31 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และเห็นชอบตามท่ีเสนอ 32 

  33 
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วาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ 1 
6.1  โครงการพัฒนาแพทย์เ วชศาสตร์ครอบครัวภายใต้การปฏิบัติ ง านใน พ้ืนที่2 

กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560 -2569 3 
เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ  :  นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์5 
นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ แจง้วา่ สาเหตุท่ีตอ้งท าโครงการพฒันาแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั6 

ภายใตก้ารปฏิบติังานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560-2569  เน่ืองจากการบริการระบบ7 
สุขภาพใน กทม. ยงักระจายตวัไมส่มดุล รวมถึงอตัราก าลงัแพทยผ์ูใ้หบ้ริการในกรุงเทพฯ ยงัมีความตอ้งการ8 
อยู่มาก ประกอบกบัคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล ไดร้บัเงินสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร จึงควรผลิต9 
บณัฑิตใหต้อบสนองระบบสุขภาพของกรุงเทพมหานครทั้งส านักการแพทยแ์ละส านักอนามยั 10 

ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะท่ีหลากหลาย เช่น ควรมี career path ท่ีชดัเจน ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 11 
การฝึกอบรม การจัดสรรแพทย์ใชทุ้น การหมุนเวียนโดยมีแพทยพ่ี์เล้ียง การมีแรงจูงใจในโครงการฯ น้ี 12 
เพราะ แพทยส์่วนใหญ่กระจุก ไม่กระจายตัว โดย รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ได้13 
แนะน าใหจ้ดัท าโครงการแบบ CPIRD หรือช่องทางพิเศษอ่ืน โดยพิจารณาศกัยภาพของคณะฯประกอบดว้ย 14 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ ทั้งน้ี ตอ้งเสนอโครงการใหแ้ก่กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจดัสรร15 
แพทย ์16 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 17 

 18 

 19 

 20 
 (นายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ)์ 21 
 สรุปผลการประชุม 22 
 23 
 24 
 25 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 26 
 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
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16. แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร 25 

17. นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล 26 
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รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 10 

1. นายแพทยบ์วร  แสนสุโพธ์ิ ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 11 
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      5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ชาติ  อารีมิตร  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 8 

ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลังจากกล่าวตอ้นรับผู ้เขา้ร่วมประชุมแลว้ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการ9 

รบัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 10 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 11 

1.1 สรุปการประชุมอนุกรรมการพฒันาคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย ์วนัที่ 24 สิงหาคม 2559  12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์14 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ น าแจง้ร่างหลักเกณฑ์การเรียกเก็บ15 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์2559  จากท่ีประชุมอนุกรรมการพฒันาคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ แพทยสภา วนัท่ี 24 16 

สิงหาคม 2559  ดงัน้ี 17 

1.  หลกัเกณฑ์ทัว่ไป การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย ์ตอ้งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 18 

และความบริสุทธ์ิใจ โดยปราศจากเจตนาท่ีจะใหผู้ป่้วยตอ้งเสียค่าใชจ้่ายซ ้าซอ้นและเกินความเป็นจริง 19 

2.  ลกัษณะค่าธรรมเนียมแพทยท่ี์ก าหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 20 

2.1  90 percentile หมายถึง อตัราท่ีแพทยส์่วนใหญ่เรียกเก็บกบัผูป่้วยไม่เกินค่าน้ี แต่อาจเรียก21 

เก็บสงูกวา่ค่าน้ีได ้ถา้มีเหตุผลอนัสมควร 22 

2.2 Means หมายถึง อตัราค่าธรรมเนียมเฉล่ีย 23 

3.  ขอ้มลูประกอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยส์ าหรบัการ24 

ผ่าตดั การท าหตัถการ หรือบริการตรวจรกัษาใดๆ (Evaluation &  Management)  ในการดูแลครั้งหน่ึงๆ แพทย์25 

ตอ้งลงรายละเอียดของบริการเหล่าน้ันในเวชระเบียน หรือเอกสารขอ้มลูแพทยอ์ย่างครบถว้น โดยครอบคลุม26 

ค าวินิจฉยัโรคหลกั (ท่ีท าการตรวจรกัษา)  ค าวินิจฉยัโรคร่วม (ถา้มี)  ช่ือการผ่าตดัหรือหตัถการหลกั  ช่ือการ27 

ผ่าตัดหรือหตัถการรอง (ถา้มี)  ช่ือแพทยผ์ูท้ าการหลัก (ระบุสาขา)  ช่ือแพทยผ์ูท้ าการร่วม (ถา้มี และระบุ28 

สาขา) ช่ือแพทยผ์ูช้่วยท าการ (ถา้มี และระบุสาขา)  ตลอดจน วนั เวลา ท่ีท าการ 29 

4.  ช่ือการผ่าตัด หรือหตัถการ หรือบริการการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย ์ตอ้งอิงตามช่ือการ30 

ผ่าตัด หรือช่ือหตัถการท่ีจ าเพาะ ครอบคลุมบริการท่ีเกิดขึ้ นจริงในครั้งเดียวน้ันใหม้ากท่ีสุด เพ่ือมิใหเ้กิดการ31 

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบแยกส่วน 32 

5.  ความครอบคลุมของค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียมแพทย์ท่ีก าหนดส าหรับการผ่าตัด และ33 

วิสญัญี ถือเป็นอตัราเหมา ซ่ึงรวมการดแูลภายหลงัการผ่าตดัภายใน 24 ชัว่โมง แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงกรณีหตัถการ34 
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เพ่ือการวินิจฉยัเป็นหลกั (Diagnostic Procedure)  หรือหตัถการท่ีท าไดใ้นหอผูป่้วย (Bed Side Procedures) 1 

หรือท่ีไมจ่ าเป็นตอ้งท าในหอ้งผ่าตดั (Non-Operating Room Procedures) 2 

6.  แพทยผ์ูท้ าการมากกวา่ 1 คน (Multiple Physicians) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยส์ าหรบั3 

การผ่าตดัหรือการท าหตัถการท่ีท าในครั้งเดียวและมีความจ าเป็นตอ้งใชแ้พทยม์ากกว่า 1 คน ใหใ้ชห้ลกัเกณฑ ์4 

ดงัน้ี 5 

6.1  เป็นลักษณะแพทยผ์ูท้ าการร่วม โดยแพทย์แต่ละคนตอ้งใชท้ักษะเฉพาะตน ใหร้ะบุช่ือ6 

แพทย ์เป็นแพทยผ์ูท้ าการร่วม แลว้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยแ์ต่ละคนไดไ้มเ่กิน 75% ของอตัราท่ีก าหนด 7 

6.2  ลกัษณะแพทยผ์ูท้ าการหลกัและแพทยผ์ูช้่วย ใหร้ะบุช่ือแพทยผ์ูท้ าการหลกัและช่ือแพทย์8 

ผูช้่วย  โดยแพทยผ์ูท้ าการหลกั เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยไ์ดไ้มเ่กินอตัราท่ีก าหนด  ส่วนแพทยผ์ูช้่วยท่ีเหลือ9 

ทั้งหมด เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยเ์พ่ิมเติมไดไ้ม่เกิน 30% ของอตัราค่าธรรมเนียมแพทยท่ี์ก าหนด  ยกเวน้10 

ในกรณีท่ีจ าเป็นซ่ึงระบุว่าตอ้งใชแ้พทยผ์ูช้่วยมากกว่า 1 คน ใหแ้พทยผ์ูช้่วยแต่ละคนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม11 

แพทยเ์พ่ิมเติมไดอี้กไม่เกิน 30% ของอตัราค่าธรรมเนียมแพทยท่ี์ก าหนด และใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัน้ีใน12 

กรณีวิสญัญีแพทยผ์ูช้่วย (ถา้มี) 13 

7.  การผ่าตดัมากกว่า 1 ประเภท (Multiple Surgery หรือ Multiple Procedures) การเรียกเก็บ14 

ค่าธรรมเนียมแพทยส์ าหรบัการผ่าตดั หรือการท าหตัถการมากกว่า 1 ชนิด โดยแพทยค์นเดียวกนั หรือสาขา15 

เดียวกนัในการดแูล หรือการรบัตวัครั้งเดียวกนั โดยท่ีหตัถการเหล่าน้ัน มิสามารถเรียกเก็บภายใตช่ื้อหตัถการ16 

รวมกนัไดอ้ยา่งครอบคลุม ใหใ้ชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 17 

7.1 เป็นการผ่าตัด (Extended Procedures) ใหร้ะบุช่ือหัตถการทั้งหมด แต่เรียกเก็บ18 

ค่าธรรมเนียมแพทยไ์ดเ้ฉพาะหตัถการท่ีมีขอบเขตสงูสุด และไมเ่กินอตัราท่ีก าหนด 19 

7.2  เป็นการผ่าตัดหรือท าหัตถการมากกว่า 1 หตัถการ โดยแพทยส์าขาเดียวกัน ในส่วน20 

ร่างกายเดียวกนัส าหรบัการดแูลครั้งหน่ึงๆ (Multiple Surgery in One Body Region) จะโดย Incision เดียวกนั21 

หรือไม่ก็ตาม ใหก้ าหนดหตัถการหลกัและหตัถการรองแลว้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยใ์นหตัถการหลกัไม่22 

เกินอัตราท่ีก าหนด ส าหรบัหัตถการรองอ่ืนๆ ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยไ์ดไ้ม่เกิน 50% ของอัตราท่ี23 

ก าหนด 24 

7.3  เป็นการผ่าตดั หรือหตัถการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (Unrelated Procedures) ใหร้ะบุช่ือหตัถการ25 

ทั้งหมด แลว้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยไ์มเ่กินอตัราท่ีก าหนดไดทุ้กหตัถการ 26 

8.  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย ์ส าหรบัการตรวจรกัษากรณีผูป่้วยนอกท่ีตามดว้ยการรบัตัว27 

ผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาลโดยแพทยค์นเดียวกนั  ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยไ์ดเ้ฉพาะบริการผูป่้วยในเท่าน้ัน 28 

เพ่ือมิใหเ้กิดความซ ้าซอ้น ยกเวน้ว่าการตรวจรกัษาผูป่้วยนอกน้ันตอ้งใชก้ระบวนการและเวลาค่อนขา้งมาก 29 

และเป็นกระบวนการท่ีสามารถช้ีแจงไดว้า่ไมซ่ ้าซอ้นกบัการดแูลผูป่้วยใน 30 

9.  หตัถการใดท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นคู่มือฉบบัน้ี หรือจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยส์ูงกว่าอตัรา31 

ท่ีระบุ แนะน าใหแ้พทยผ์ูท้ าหตัถการช้ีแจงกบัผูป่้วยทราบในรายละเอียดก่อนการท าหตัถการ 32 

10.  ก าหนดระยะเวลาในการปรบัปรุงคู่มือค่าธรรมเนียมแพทยทุ์ก 2 ปี 33 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 34 

  35 
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1.2 สรุปผลการประชุม National Association Meeting of Medical Education ใน AMEE 2016 1 

Conference วนัที่ 30 สิงหาคม 2559 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  3 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 4 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ  วัฒนเรืองโกวิท แจง้สรุปผลการประชุม National 5 

Association Meeting of Medical Education ใน AMEE 2016 Conference  การประชุมน้ีจดัขึ้ นโดยเป็นส่วน6 

หน่ึงของ AMEE Conference  โดยมี Prof. Ronald Harden ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ในปีน้ีมีผูแ้ทนของ7 

ประเทศต่างๆ ประมาณ 20 ประเทศ  ทวีปเอเชียมีผูแ้ทนของสมาคมฯ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนของประเทศ8 

ญ่ีปุ่น ไตห้วนั และไทย โดยไดส้รุปประเด็นการพฒันาและความทา้ทายของสมาคมฯ ของประเทศต่างๆ และ9 

เพ่ือสรา้งโอกาสในการสรา้งความร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเด็นร่วม ประเด็นความทา้ทายของประเทศท่ี10 

น่าสนใจ มีดงัน้ี 11 

 12 

ประเทศ ความทา้ทาย 
American Association of Medical 
Colleges (AAMC) และ American 
Medical Association (AMA) 

1. ค่าใชจ้่ายในการเขา้ศึกษาหลกัสตูร MD  มีค่าเฉล่ียประมาณ US$ 
60,000 ต่อปี ซ่ึงส่งผลต่อความไมเ่ท่าเทียมในการเขา้ถึงการสมคัร 
2. จ านวนโรงเรียนแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึน ท าใหเ้กิดความกงัวลในการหา  
Clinical sites 

เดนมารก์ ค่าใชจ้่ายในการท า Simulation ซ่ึงสมาคมอยู่ระหว่างการก่อตั้ง 

National  Simulation Center 
เม็กซิโก จ านวนโรงเรียนแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อความกงัวลเร่ืองคุณภาพ 
ญ่ีปุ่น 1. จ านวนงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดบันานาชาติท่ีจ ากดั 
2. การรบัรองโรงเรียนแพทย ์
3. การขาดแคลนแพทยท่ี์ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเกาะ 
4. การสรา้งหลกัสตูรระดบัหลงัปริญญาแบบ Outcome-based 

ไตห้วนั 1. การปรบัหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ระยะเวลา จาก 7 ปี  เป็น 

6 ปี 
2. นโยบายการเปล่ียนระดบัเงินเดือนของแพทยท่ี์ลดลง หลงัจากลด

จ านวนปีท่ีศึกษา 

International Association of 
Medical Science Educators 
(IAMSE) 

1. ผลกระทบของการใช้หลักสูตรแบบบูรณาการ ( Intergrated 
curriculum) ต่อบทบาทของการสอนวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ้ื์นฐาน
ซ่ึงอาจไมช่ดัเจน 
2. Entrustable Professional Activities (EPAs) ของ Medical 
Science Educators  

โปรตุเกส การกระตุน้ใหอ้าจารยส์นใจในเร่ืองแพทยศาสตรศึกษา เช่น Best 
Evidence Medical Education เป็นตน้ 

ไทย 1. การประเมินและก ากบัคุณภาพของ Intern 
2. การก ากบัและรบัรองโรงเรียนแพทยท่ี์เปิดใหม่ 
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โดยท่ีประชุมมีมติใหม้ีการสรา้งเครือข่ายระหว่างประเทศ และก าหนดประเด็นท่ีหลายประเทศ1 

สนใจเพ่ือแลกเปล่ียนหรือการท าวิจยัระหว่างประเทศ โดยท่ีประชุมมีความสนใจประเด็นเร่ือง การเพ่ิมจ านวน2 

ของโรงเรียนแพทยใ์นประเทศต่างๆ ต่อคุณภาพของการบริบาลสุขภาพ 3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ     4 

1.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร ์การจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์วนัที่ 5 

6 กนัยายน 2559  6 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์8 

รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ9 

ยุทธศาสตร ์การจดัตั้งศนูยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2559  ประกอบดว้ย เป้าประสงค ์10 

แผนการด าเนินงาน กลไกการด าเนินงาน ซ่ึงในการประชุมครั้งท่ีแลว้ไดเ้สนอแนวทางท่ีคลา้ยกนั  การท างาน11 

จะเป็นจากเบ้ืองล่างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีเร่ืองของยุทธศาสตร์ต่างๆ และคู่มือ โดยกระทรวง12 

สาธารณสุขจะเป็นผู ้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ในภาพรวม แบ่ง 13 

Excellence Center เป็นระดับ ดา้นการวิจยั ดา้นการศึกษา ดา้นวิชาการ  จดัท าร่างยุทธศาสตรม์าในระยะ 14 

(5-10 ปี) เป็นหนังสือของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจะประกอบดว้ย วิสยัทัศน์ 15 

พนัธกิจ และยุทธศาสตรต่์างๆ  3 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 16 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของบริการสุขภาพ 17 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัระบบสุขภาพ 18 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  การลดความเหล่ือมล ้าของสถานบริการ 19 

จะมีการตั้งคณะกรรมการก ากบัติดตาม ท่ีมีองคป์ระกอบจากทุกภาคส่วน เพ่ือประเมินผลการขบัเคล่ือนและ20 

ด าเนินการในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง  ส่วนเร่ืองโครงการจดัตั้งศนูยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์จะประกอบดว้ย 21 

1.  Mission Mapping ระหวา่งเขตสุขภาพ และ 20 คณะแพทยศาสตร ์22 

2.  บนัทึกการลงนามสญัญาระหวา่ง Service Academic Research  23 

3.  สถานการณโ์รคอตัราตายสงู 24 

4.  บริบทสุขภาพคนไทย 25 

5.  ผูร้บัผิดชอบดแูลคดักรองโครงการแต่ละสาขา (EC, SP, Other) ในรปูแบบคณะท างาน 26 

6.  งบประมาณในการด าเนินการ 27 

สรุปมติท่ีประชุมการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 น้ัน ไดม้ี28 

มติเห็นชอบในหลกัการ ตามประเด็นดงัน้ี 29 

1.  Positioning ของระบบบริการทุกสาขา 30 

2.  ใหฝ่้ายเลขานุการจดัท ารายละเอียดและตรวจสอบ งบประมาณเพ่ิมเติมใหค้รบถว้น 31 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  32 

  33 
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1.4 สรุปการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุล วนัที่ 14 กนัยายน 2559 1 

เอกสารประกอบ :  2 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 3 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้สรุปผลการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้า4 

อย่างสมเหตุผล ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2559  ณ หอ้งประชุมชยันาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 5 

ส านักงานองคก์ารอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  มี 2 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 6 

1.  การด าเนินงานตามบันทึกขอ้ตกลงของเกณฑ์จริยธรรมส่งเสริมการขาย ในความร่วมมือ7 

ระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในระบบยาทั้งภาครฐั เอกชน สภาวิชาชีพ จ านวน 26 องคก์ร  เพ่ือพฒันาเกณฑ์8 

จริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 9 

2.  การพิจารณาแผน Quick wins และตวัช้ีวดัของการใชย้าอยา่งสมเหตุผล เพ่ือเสนอต่อกรรมการ10 

พฒันาระบบยาแห่งชาติ และคณะรฐัมนตรีต่อไป 11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   12 

1.5 การบรรจุองคค์วามรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยในการจดัการศึกษาแพทยศาสตร ์13 

เอกสารประกอบ :  14 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 15 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั แจง้ว่า ไดป้ระชุมปรึกษาหารือกบักรม16 

พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก เร่ืองการจดัท าเน้ือหาความรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยท่ีควรน ามา17 

สอนในแพทยแ์ผนปัจจุบนั ซ่ึงขณะน้ีมี 5 บท โดยจะมีการสรุปและตรวจสอบอีกครั้ง ในวนัท่ี 28 กนัยายนน้ี  18 

ทางกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ขอหารือวนัท่ีสะดวกท่ีสุดท่ีจะเชิญตวัแทนจากทุก19 

คณะแพทยศาสตร ์ร่วมวิพากยเ์น้ือหาความรู ้และปรึกษาวิธีการในการด าเนินงานต่อไป 20 

มตทิี่ประชุม  :   เสนอวนัท่ีเหมาะสมคือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559   21 

1.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี22 

การศึกษา 2561  23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์25 

รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์แจง้ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับ26 

ระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561  ดว้ยวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 27 

1.  เพ่ือใหนั้กเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนจนจบมธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 

2.  เพ่ือใหนั้กเรียนไมต่อ้งวิ่งรอกสอบ 29 

3.  เพ่ือไมเ่ป็นภาระค่าใชจ้่ายของนักเรียนมากเกินไป 30 

4.  เพ่ือนักเรียนมีสิทธิเลือกสาขาท่ีตอ้งการเรียน 31 

5. เ พ่ือให้มหาวิทยาลัย สถาบัน สามารถเลือกนักเรียนตรงกับความต้องกา รของคณะ 32 

หา้มมหาวิทยาลยัด าเนินการจดัสอบคดัเลือก (ก่อนเดือนกุมภาพนัธ์) โดยส่วนกลางจะเป็นผูด้ าเนินการเปิด33 

สอบเอง และจะจดัใหม้ีเคลียร่ิงเฮาส์ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 เมื่อนักเรียนผ่านการสอบท่ีจัดสอบโดยส่วนกลาง34 

ประมาณปลายเดือนกุมภาพนัธ ์และประกาศผลสอบประมาณเดือนเมษายน และนักเรียนจะน าคะแนนผลสอบ35 
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ท่ีไดด้งักล่าวน้ัน ไปสมคัรสอบเขา้คณะต่างๆ ไดต้ามท่ีตอ้งการโดยไม่จ ากดัจ านวน และเมื่อมีการคดัเลือกสาขา1 

ท่ีเรียนเสร็จ จะด าเนินการเคลียร่ิงเฮาสร์อบท่ี 2  ซ่ึงนักเรียนสามารถเลือกสาขาท่ีตอ้งการเรียนได ้4 ล าดบั  2 

กลุ่มโควตาอาจน าคะแนนของการสอบกลางมาใชใ้นการคดัเลือก แต่อาจมีปัญหาเร่ืองระยะเวลาท่ี3 

ใชใ้นการด าเนินการสั้นเกินไป ท าใหร้ะยะเวลาไม่เพียงพอในการรบันักศึกษา ส าหรบัขอ้มลูรายละเอียดต่างๆ 4 

น้ันยงัมีขอ้สรุปไมแ่น่นอน ขอใหติ้ดตามความคืบหนา้ต่อไป 5 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 6 

1.7  โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล  7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 9 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ว่า การจดัโครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 10 

ซ่ึงไดข้ออนุมติังบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ .ศ. 2561-2570 11 

โดยจะเพ่ิมการผลิตแพทยใ์หก้บัระบบสาธารณสุขของประเทศ จ านวน 25,270 คน งบประมาณทั้งส้ินจ านวน 12 

96,026 ลา้นบาท  เป็นงบอุดหนุนจ านวน 45,486 ลา้นบาท และงบลงทุนจ านวน 50,540 ลา้นบาท แบ่งเป็น13 

งบประมาณปี พ.ศ. 2561-2570  รวมทั้งหมดจ านวน 73,253 ลา้นบาท และขอผูกพนังบประมาณท่ีเหลือปี พ.ศ.14 

2571-2576 จ านวน 22,773 ลา้นบาท จนนักศึกษารุ่นสุดทา้ยจบในปี พ.ศ. 2576  ทั้งน้ีโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม15 

ตามนโยบายรฐับาล ปี พ.ศ. 2561-2570  จะประกอบดว้ย 2 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 16 

1.  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ภายใตค้วามรับผิดชอบของ17 

กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตแพทยจ์ านวน 11,310 คน งบประมาณรวม 42,978 ลา้นบาท แบ่งเป็น  18 

งบประมาณปี พ.ศ. 2561-2570  จ านวน 32,765 ลา้นบาท 19 

งบประมาณปี พ.ศ. 2571-2576  จ านวน 10,213 ลา้นบาท 20 

2.  โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570  ภายใตค้วามรับผิดชอบของ21 

กระทรวงสาธารณสุข ผลิตแพทยจ์ านวน 13,960 คน งบประมาณรวม 53,048 ลา้นบาท แบ่งเป็น  22 

งบประมาณปี พ.ศ. 2561-2570  จ านวน 40,488 ลา้นบาท 23 

งบประมาณปี พ.ศ. 2571-2576  จ านวน 12,560 ลา้นบาท 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   25 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้ง26 

ที่ 4/2559  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 1 กรกฎาคม 2559  ณ หอ้งประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลยั27 

วลยัลกัษณ ์28 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรองสรุปผลการประชุม โดยไมม่ีการแกไ้ข 31 

  32 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1 โครงการทบทวนเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลักสูตร/สถาบันและการรับรองมาตรฐาน2 

การศึกษาแพทยศาสตร ์แพทยสภา 3 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า สืบเน่ืองจากการท่ีแพทยสภา อนุมติัใหใ้ช้6 

เกณฑ ์WFME ในการตรวจรบัรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงก็จะมีผลกระทบไปถึงเกณฑก์ารขอเปิด7 

ด าเนินการหลกัสูตรและเกณฑก์ารปรบัปรุงหลกัสูตรดว้ย จึงไดเ้รียนปรึกษาทางแพทยสภาว่าจะใชเ้กณฑแ์ยก 8 

เป็น 2 เกณฑ ์คือ เกณฑ ์15 ขอ้ ของแพทยสภา และเกณฑ ์WFME หรือไมอ่ยา่งไร ทางแพทยสภาใหค้ าตอบมา9 

วา่ ใหใ้ชเ้ป็นเกณฑเ์ดียวคือ รวมทั้ง 2 เกณฑเ์ขา้ดว้ยกนั  เกณฑ ์15 ขอ้ (เชิงปริมาณ) และ เกณฑ ์WFME (เชิง10 

คุณภาพ) ทางคณะท างานไดเ้ร่งด าเนินการร่างเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตร/สถาบนั และการรบัรอง11 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์แพทยสภา ไวแ้ลว้ สาเหตุท่ีตอ้งเร่งเน่ืองจากจะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จ12 

ก่อนคณะกรรมการแพทยสภาชุดปัจจุบนัจะหมดวาระ โดยจะด าเนินการจดัประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑด์งักล่าว 13 

ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559  ซ่ึงจะเรียนเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุม 3 กลุ่มหลกัๆ  คือ 1) กลุ่มผูต้รวจประเมิน WFME  14 

2) กลุ่มผูต้รวจประเมิน เกณฑ ์15 ขอ้  3) กลุ่มคณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและ15 

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เขา้ร่วมประชุมพิจารณาร่วมกนั 16 

 มตทิี่ประชุม  :    เห็นชอบตามท่ีเสนอ 17 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 18 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร19 

บณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 20 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 21 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ว่า ตามเอกสารท่ี แนบ 1 ฉบบั 24 

เป็นตารางแสดงสรุปตวัเลขปัจจุบนั รายละเอียดแสดงถึงสถาบนัท่ีเปิดรบั จ านวน 38 สถาบนั  จ านวนผูส้มคัร25 

รวมทุกสถาบัน จ านวน 42,336 คน จ านวนผูส้มคัรท่ีช าระเงิน จ านวน 40,921 คน จ านวนผูช้ าระเงินและ26 

เอกสารสมบรูณ ์จ านวน 40,330 คน ช าระเงินในระบบแต่เอกสารไม่สมบรูณ ์จ านวน 591 คน กรณีเอกสารไม่27 

สมบูรณ ์มีผูส้มคัรรอ้งเรียนมาจ านวน 55 คน ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ไม่ไดร้บัรองส าเนาเอกสารบตัรประชาชน 28 

จ านวน 18 คน ซ่ึงจะน าปัญหาดังกล่าวเขา้ท่ีประชุมอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ในสปัดาห์29 

หนา้ 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 31 
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4.2 การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ (IMEAc) 1 

ตามเกณฑ ์WFME 2 

 ขอ้บงัคบักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยว่าดว้ยการจดัตั้งสถาบนั3 

รบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2559 4 

 การเสนอช่ือกรรมการสรรหากรรมการบริหารสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษา5 

แพทยศาสตร ์6 

 การตรวจประเมินหลกัสูตร/สถาบนัผลิตแพทยต์ามเกณฑม์าตรฐานสากล WFME 7 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 

รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้วา่  10 

ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันรับรอง11 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2559 ฉบบัน้ี ไดผ่้านการแกไ้ขปรบัปรุงจากการประชุมคราวท่ีแลว้ 12 

และได้เสนอลงนามโดยท่านเลขาธิการเรียบร้อยแล้ว ท าให้ข ้อบังคับมีผลบังคับใช้แล้ว ทั้ง น้ี ขอให้13 

คณะกรรมการทุกท่านไดศึ้กษาขอ้บงัคบัใหค้รบถว้น  อย่างไรก็ตาม ระหว่างก าลงัด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม14 

ขอ้บงัคบัฯ เพ่ือไมใ่หง้านหยุดสะดุดลง คณะท างานโครงการจดัตั้งฯ ยงัปฏิบติังานต่อเน่ืองอยู ่15 

การเสนอช่ือกรรมการสรรหากรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา16 

แพทยศาสตร ์ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา ซ่ึงไดด้ าเนินการทาบทามไปทาง แพทยสภา  สกอ. และ 17 

กสพท แลว้  ส าหรบัความกา้วหน้าของการด าเนินการฯ ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์ เบญจพลพิทกัษ์ 18 

ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของ SEARAME ของประเทศไทย ก็ไดน้ าแจง้เร่ืองน้ีกบัทาง SEARAME และทาง SEARAME ก็19 

ไดน้ าเสนอเร่ืองน้ีไปยงั WFME แลว้  20 

การตรวจประเมินหลักสูตร/สถาบันผลิตแพทยต์ามเกณฑม์าตรฐานสากล WFME  วันน้ี21 

คณะกรรมการประเมินก าลงัท าการตรวจประเมินอยู่ท่ีคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 22 

สถาบัน ท่ี ยื่ นความจ านงรับการตรวจประ เมินและส่ ง เ อกสารแล้ว  ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ 23 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และวิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต  และมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ท่ียื่นความ24 

จ านงขอรบัการตรวจประเมินแต่ยงัไม่ส่งเอกสารขอใหด้ าเนินการ หากมีการเปล่ียนแปลงขอใหท้ าหนังสือแจง้25 

ใหก้ลุ่มสถาบนัฯ ทราบ  26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

4.3 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 28 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 30 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท แจง้วา่ 31 

1.  คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อยู่32 

ระหวา่งการจดัท า มคอ.  ซ่ึงความคืบหนา้อยูร่ะหวา่งด าเนินการ คาดวา่จะเสร็จตามก าหนดการในปีน้ี  33 

2.  การอบรมแพทยศาสตรศึกษาส าหรบัอาจารยใ์หม่ปีหนา้ ทางจุฬาฯ รบัเป็นเจา้ภาพ 34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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4.4 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ1 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ2 

เอกสารประกอบ :  3 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้วา่ ตามท่ีคณะอนุกรรมการจดัท า5 

ร่าง มคอ.1  ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการวิชาการของ กสพท ไดด้ าเนินการจดัท า มคอ น้ัน  ขณะน้ี มคอ.1 6 

ไดด้ าเนินการเรียบรอ้ยแลว้  และก าลงัจัดท า มคอ.2  ซ่ึงด าเนินการไดป้ระมาณ 50% แลว้ นัดประชุมครั้ง7 

ต่อไปในวนัท่ี 30 กนัยายน - 2 ตุลาคม 2559  คาดวา่ มคอ.1 - 7 จะเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2559 และเมื่อ8 

จดัท าเสร็จแลว้จะมีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข น าเขา้ท่ีประชุม กสพท และท าประชาพิจารณ์9 

ตามล าดับต่อไป จากก าหนดการเดิมท่ีจะใหเ้สร็จภายในปีน้ี คาดว่าน่าจะยืดออกไปเป็นประมาณช่วงเดือน10 

มกราคม - มีนาคม 2560 11 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 12 

1.  รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ตอนน้ีมีประกาศของ สกอ. เร่ือง 13 

มคอ. ฉบบัท่ี 3  วา่ ไมต่อ้งท า มคอ. 3 - 7 ตามแบบก็ได ้ ขอเสนอใหค้ณะท างานพิจารณาดว้ย 14 

4.5 การเทียบคุณวุฒิปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรและหนงัสืออนุมตัฯิ 15 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี16 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 17 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัม ีแจง้วา่ ตามท่ีไดร้บัมอบจาก กสพท ใหด้ าเนินการเร่ืองน้ี18 

ร่วมกบัราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย ราชวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการส่งเร่ืองไปยงั สกอ.  และ สกอ. 19 

ไดต้อบกลบัมาวา่ ใหเ้พ่ิมในเร่ืองของ 1) การตีพิมพใ์นฐานขอ้มลู TCI, ISI ในระดบัชาติหรือนานาชาติ ท่ี สกอ. 20 

รบัรอง  และ 2) Systematic review, Meta-analysis ไดด้ าเนินการส่งแกก้ลบัไปยงั สกอ.  จากน้ันไดน้ าเขา้ท่ี21 

ประชุมกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ซ่ึงได้ใหค้วามเห็นในหลักการ ว่า  1) ราชวิทยาลัยฯ จะเน้นการ22 

ฝึกอบรม การอนุมติัวุฒิบตัร วว. และหนังสืออนุมติัเป็นเร่ืองหลกั ส่วนเร่ืองการเทียบเท่าปริญญาเอกเป็นเร่ือง23 

รอง โดยราชวิทยาลยัฯ ไดต้อบกลบัขอ้เสนอแนะ 2 ขอ้ ของ สกอ. และเพ่ิมอีก 1 หวัขอ้ ส่งกลบัไปยงั สกอ. ดงัน้ี 24 

3)  การรบัรองคุณวุฒิท่ีเทียบเท่าใหเ้ป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัท่ีจดัฝึกอบรม โดยให้25 

เป็นไปตามความสมคัรใจ หากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม/สถาบนั ตอ้งการใหเ้ทียบเท่าคุณวุฒิ ใหแ้จง้ตั้งแต่แรกเขา้ 26 

เพราะจะเก่ียวขอ้งกบัการตีพิมพ ์ซ่ึงหากสถาบนัไหนไมส่ามารถจดัใหม้ีการตีพิมพ ์ใหข้อความช่วยเหลือจากราช27 

วิทยาลยัฯ ได ้ ในส่วนของแพทยป์ระจ าบา้นท่ีสอบผ่านหรือไดร้บัวุฒิบตัรท่ีจะไดร้บัคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญา28 

เอกได ้จะตอ้ง 1) การตีพิมพ ์จะตอ้งตีพิมพใ์นฐานขอ้มลู TCI, ISI ในระดบัชาติหรือนานาชาติท่ี สกอ. รบัรอง  29 

2) ตอ้งเป็นงานประเภท Systematic review หรือ Meta-analysis  3) Abstract จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ 30 

ระยะเวลาการตีพิมพภ์ายใน 3 ปีท่ีจบการศึกษา  ตอนน้ีอยู่ระหว่างรอ สกอ. ตอบกลบัมาอีกครั้งหน่ึงว่าจะให้31 

เทียบเท่าหรือไม ่เมื่อเราส่งฉบบัแกไ้ขเพ่ิม 2 ขอ้ ตามท่ี สกอ. ใหเ้พ่ิมไปแลว้  32 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 33 

1.  รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ เสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการ34 

อ านวยการกลุ่มสถาบนัฯ คราวท่ีแลว้ ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนังสือถึงแพทยสภา ว่าขอใหแ้พทยสภาก าหนด35 
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เป็นนโยบายวา่ในการจดัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ใหม้ีงานวิจยัท่ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนดแลว้ ก็ได้1 

ด าเนินการไปแลว้ 2 

2.  รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์เสนอว่า การไดร้ับคุณวุฒิปริญญาเอก3 

ค่อนขา้งท่ีจะมีผลแตกต่างกนัในแต่ละสถาบนั เช่น ในโรงเรียนแพทยเ์ก่า จะไม่มีปัญหาในเร่ืองของคุณวุฒิของ4 

อาจารยป์ริญญาเอก เพราะส่วนใหญ่อาจารยจ์ะมีต าแหน่งทางวิชาการ  แต่ในโรงเรียนแพทยใ์หม่ คุณวุฒิท่ี5 

เป็นอยูใ่นปัจจุบนั คือ พ.บ.  และหรือ ว.ว.  หรือ อ.ว.  จะเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่ได ้ท าใหเ้ป็นปัญหาใน6 

การเปิดหลกัสตูร และถา้เป็นอาจารยแ์พทยใ์นศนูยแ์พทยฯ์ ต่างๆ ก็ยงัเป็นปัญหา โดยอาจารยศ์ูนยแ์พทย์ฯ จะ7 

เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรไดจ้ะตอ้งมีอายุงานอยา่งนอ้ย 6 ปี (อา้งอิง จากประกาศ สกอ. พ.ศ. 2558) 8 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

วาระที่ 5  เรื่องสืบเน่ือง 10 

5.1 เพ่ือทราบ 11 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ12 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559 13 

เอกสารประกอบ :  14 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ หรือผูแ้ทน 15 

รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(ผูแ้ทน) แจง้ว่า ขอ้บงัคบัแพทยสภา 16 

ว่าดว้ยการประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือขึ้ นทะเบียนและออก17 

ใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 18 สิงหาคม 2559    18 

มีผลบังคับใช้แล้ว (เอกสารประกอบฉบับท่ี 1)  กสพท จึงได้แจ้งไปยังแพทยสภา ขอให้มอบหมาย19 

คณะกรรมการชุดเดิมด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้คณะกรรมการชุดใหม่ ซ่ึงแพทยสภาก็ได้มีหนังสือ20 

มอบหมายแลว้  ในประกาศใหม่จะแตกต่างจากประกาศชุดเดิมอยู่ เช่น มีผูท้รงคุณวุฒิเพ่ิมจากชุดเดิมจ านวน 21 

1 คน  มีการแกไ้ข ตวัย่อจากเดิม “ศ.ร.ว” เป็น “ศรว.” ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการ22 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และแกต้ราสญัลกัษณ์เดิม จาก “ศ.ร.ว” เป็น “ศรว.” ดว้ย  จึงขอใหค้ณะกรรมการ23 

ทุกท่านไดศึ้กษาขอ้บงัคบัน้ีอยา่งละเอียดดว้ย 24 

ส าหรบัการลงทะเบียนสมคัรสอบของนักศึกษาแพทยภ์ายในประเทศผูม้ีสิทธิสอบขั้นตอน25 

ท่ี 1  การลงทะเบียนยงัไม่เรียบรอ้ย ยงัมีนิสิตท่ียงัไม่ลงทะเบียนอีกประมาณ 30% จึงขอใหแ้ต่ละสถาบัน26 

ตรวจสอบนิสิตของตนเองใหท้ าการลงทะเบียนใหค้รบถว้น ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยบ์วร  แสนสุโพธ์ิ  ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ สบพช. 31 

นายแพทยบ์วร  แสนสุโพธ์ิ ผูอ้ านวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล32 

มหาสารคาม  ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ สบพช.  แจง้ว่า การรบัสมคัรแพทยพ่ี์เล้ียงโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาว33 

ชนบท ประจ าปี 2560  จะด าเนินการรบัสมคัรแบ่งเป็น 2 รอบ ดงัน้ี 34 

รอบท่ี 1  ตั้งแต่วนัท่ี  3 - 28 ตุลาคม 2559 35 

รอบท่ี 2  ตั้งแต่วนัท่ี 14 - 30 ธนัวาคม 2559 36 
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โดยมีโรงพยาบาลท่ีรบัสมคัรแพทยพ่ี์เล้ียง จ านวน 35 แห่ง จ านวนท่ีรบัสมคัรจ านวน 415 1 

คน  เป็นโควตานอกเหนือจากแพทย ์CPIRD และ ODOD  ทั้งน้ี ขอความอนุเคราะหค์ณะกรรมการทุกท่าน2 

ช่วยประชาสมัพนัธโ์ครงการดงักล่าวดว้ย 3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 4 

5.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 5 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

 รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ความคืบหน้าตอนน้ีไดร้บัแจง้8 

ทางวาจา ว่าอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการตรวจประเมินคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใน9 

รอบท่ี 2  ไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการแลว้ ก าหนดวนัเวลาลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินและวนัประชุมปรึกษาหารือ10 

แลว้  คาดว่าการตรวจประเมินคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จะตรวจประเมินไดใ้นปลายเดือน11 

พฤศจิกายน 2559  ส าหรบัคณะ/สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีไดจ้องคิวไว ้ขอความอนุเคราะหท่์านเช็กคิวของท่านดว้ย ตาม12 

เอกสารประกอบการประชุมครั้งท่ีแลว้ 13 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 14 

5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 15 

 การลงนามปฏิญญาการขับเคล่ือนเรื่องความปลอดภัยของผูป่้วยและบุคลากร16 

สาธารณสุข วนัที่ 16 กนัยายน 2559 17 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยน์ายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 19 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ว่า เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 สถาบนั20 

รบัรองคุณภาพสถานพยาบาล  ไดจ้ดัประชุมสรุปผลการประเมินความปลอดภยัของผูป่้วยระดบัประเทศ ตาม21 

แบบประเมินความปลอดภัยของผู ้ป่วยขององค์การอนามัยโลกภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO 22 

SEARO)  23 

เพ่ือใหม้ีขอ้มูลมาวิเคราะหแ์ละวางแผนการขบัเคล่ือน จึงไดม้ีการก าหนดยุทธศาสตร ์6 24 

ยุทธศาสตร ์ในการขบัเคล่ือนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยในประเทศไทยต่อไป ในช่วงบ่ายไดม้ีแถลงนโยบาย 25 

ในการขบัเคล่ือนเร่ือง Patient Personnel Safety: 2P safety และมีการลงนามในปฏิญญาการขบัเคล่ือนฯ    26 

ส าหรับการร่างหลกัสูตรผูป่้วยปลอดภัยตัวอย่าง ท่ีร่วมจดัท าโดย กสพท และ สบพช. ตาม WHO patient 27 

safety curriculum guide: Multi-professional Edition 2011 (คู่มือหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วยของ28 

องคก์ารอนามยัโลก: ฉบบัสหวิชาชีพ) และตัวอย่างวิธีการการเรียนการสอนน้ัน ไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ 29 

และจะมีการท า Training for the Trainer ส าหรบัคณาจารย ์ในวนัท่ี 22 - 23 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ีขอใหแ้จง้30 

ขอ้มูลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบด้วย โดยในเบ้ืองตน้ ศาสตราจารย์ นายแพทยช์ัยรัตน์  ฉายากุล จะส่งไฟล์ให้31 

คณะกรรมการทุกท่านทางอีเมลเพ่ือศึกษารายละเอียด เพ่ือแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะในการ32 

ปรบัปรุงแกไ้ขร่วมกนั 33 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 34 

  35 
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5.2 เรื่องที่ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 1 

5.2.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. พรอ้มจิต  ศรียาภยั 4 

อาจารย ์ดร. พรอ้มจิต  ศรียาภัย แจง้ก าหนดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง5 

ประเทศไทยครั้งท่ี 17  ณ อาคารนวัตกรรม ศ. ดร. สาโรช  บัวศรี  ชั้นท่ี 4  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 

ประสานมิตร ในระหว่างวนัท่ี 19 - 21 ตุลาคม 2559  ซ่ึงขณะน้ีไดเ้ตรียมความพรอ้มในการจดัประชุม และไดส้รุป7 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 8 

1.  วิทยากร จ านวน  33  คน 9 

2.  คณะกรรมการจาก กสพท  จ านวน  28  คน 10 

3.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมภายนอก  จ านวน  173  คน 11 

4.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมภายใน   จ านวน  105  คน 12 

5.  คณะกรรมการและอนุกรรมการ จ านวน  120  คน 13 

และมีจ านวนผูท่ี้น าเสนอผลงานวิชาการ และผูท่ี้น าผลงานท่ีผ่านการน าเสนอ มาเผยแพร่ผลงานแบบ Oral จ านวน 14 

6 เร่ือง และแบบ Poster จ านวน 18 เร่ือง  15 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   16 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 17 

2.1 ก าหนดการประชุม 4th SEARAME International Conference 16 - 18 November 2016, Novotel 18 

Hotel, Yangon, Myanmar  http://www.dhprdm.gov.mm/4thsearame# 19 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์แจง้ ประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุม 4th 22 

SEARAME International Conference 16 - 18 November 2016, Novotel Hotel, Yangon, Myanmar ซ่ึง23 

สามารถเขา้ไปดูและตรวจสอบได้ท่ี เว็บไซต์ http://www.dhprdm.gov.mm/4thsearame#  และได้มีการ24 

เสนอใหป้ระเทศไทยจดัประชุม International Conference  ซ่ึงเบ้ืองตน้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์25 

มหาวิทยาลัย จะรบัเป็นเจา้ภาพ เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  26 

และขอใหต้วัแทนแต่ละคณะกลบัไปทบทวนปรึกษาหารือกนั พรอ้มกบัการจดัคิวในการประชุมครั้งต่อไป 27 

2.2 ขอผูแ้ทน กสพท เป็นคณะท างานจดัการประชุมวิชาการประจ าปีระดบัชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 28 

2560  เรื่อง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาและการเรียนการสอน 29 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี30 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์31 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้การส่งตวัแทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง32 

ประเทศไทย เพ่ือเป็นคณะท างานจดัการประชุมวิชาการประจ าปีระดบัชาติ ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2560  เร่ือง การใช้33 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาและการเรียนการสอน ซ่ึงคณะกรรมการไดเ้สนอช่ือ ผูช้่วย34 

http://www.dhprdm.gov.mm/4thsearame
http://www.dhprdm.gov.mm/4thsearame
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ศาสตราจารย ์นายแพทยสิ์ทธิโชค  อนันตเสรี  จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ และถา้1 

ใครจะเสนอช่ืออีก สามารถส่งช่ือไดท่ี้ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ เพ่ือท่ีจะไดส้่งช่ือให้2 

นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ อีกครั้ง 3 

มติที่ประชุม  :   รับทราบ และมอบ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ 4 

ด าเนินการส่งช่ือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยสิ์ทธิโชค  อนันตเสรี  ใหน้ายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ ์ ต่อไป 5 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั) 11 

 สรุปผลการประชุม 12 

 13 

 14 

 15 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 16 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

\\2559\Meet62016 35 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 4/2559 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 11 พฤศจกิายน 2559  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั 1 ชั้น 3  5 
อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 7 
          8 

 9 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 10 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ ประธานท่ีประชุม 11 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 12 
3. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 13 
4. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยว์ฒันา  นาวาเจริญ กรรมการอ านวยการ 14 
5. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์โฆษิตเศรษฐ  กรรมการบริหาร 15 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ) 16 
6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 17 
7. พนัเอก รองศาสตราจารยอ์ภิชยั  ลีละสิริ กรรมการบริหาร 18 

(แทน พลตรี ชาญณรงค ์ นาคสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ) 19 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการอ านวยการ 20 
9. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 21 
     (แทน ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ) 22 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 23 
11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์ กรรมการอ านวยการ 24 
12. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 25 
13. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ชาติ  อารีมิตร กรรมการอ านวยการ 26 
14. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการอ านวยการ 27 
15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 28 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ  กรรมการอ านวยการ) 29 
16. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 30 
17. แพทยห์ญิงณฏัฐินี  นันทาทอง กรรมการบริหาร 31 

(แทน ดร.นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ) 32 
18. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 33 
19. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 34 
20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 35 
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21. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 1 
22. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 2 
23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์ฐัพล อุปลา 3 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 4 
24. แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 5 
25. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 6 
26. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 7 
27. แพทยห์ญิงเถาวลยั ถาวรมร 8 

(แทน นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 9 
28. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 10 
29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 11 
30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 12 
31. แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร 13 
32. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 14 
33. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 15 
34. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 16 
35. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 17 
36. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 18 
37. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 19 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 20 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 21 
2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 22 
3. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ กรรมการอ านวยการ 23 
4. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 24 
5. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 25 
6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 26 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 27 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 28 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 29 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 30 

1. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ ์ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 31 
2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 32 

 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET 33 
3. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวณิชา  ช่ืนกองแกว้ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 34 

 35 
 36 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 4/2559 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 11 พฤศจกิายน 2559  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั 1 ชั้น 3  5 
อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 7 
          8 

 9 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 10 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 11 
ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลังจากกล่าวตอ้นรับผู ้เขา้ร่วมประชุมแลว้ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการ12 
น าเสนอใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 13 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 14 

1.1 ผลการสอบ OSCE ศรว. ปีการศึกษา 2558  และการพฒันานักศึกษา ดา้นหตัถการระดบัที่ 1  15 
เอกสารประกอบ : Power Point  16 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ ์17 
ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ ์  น าเสนอต่อท่ีประชุม ถึงผลการสอบ 18 

OSCE ศรว. ปีการศึกษา 2556-2558  พบว่าในส่วนของหัตถการส าคัญระดับท่ี 1 ท่ีตอ้งสามารถท าได ้คือ19 
หตัถการ Advanced CPR  มีผลการสอบไม่ผ่าน เป็นจ านวนถึงรอ้ยละ 14-16  ทั้งในโรงเรียนแพทยห์ลกัและ20 
ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จากการแนะน าและติดตามยงัไม่มีการพฒันาท่ีดีขึ้ น  ศรว. ขอใหโ้รงเรียน21 
แพทยช์่วยคิดแกไ้ขใหนิ้สิตพฒันาความสามารถใหส้ามารถท า Advanced CPR  และหตัถการระดบัท่ี 1 ผ่าน22 
ทั้งหมด เช่น การจดัท า Formative assessment  23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

1.2 สรุปการประชุมอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและการบริหารจดัการกองทุน 25 
ครั้งที่ 4/2559 วนัที่ 23 สิงหาคม, ครั้งที่ 5/2559 วนัที่ 9 กนัยายน และครั้งที่ 6/2559 วนัที่ 25 ตลุาคม 2559 26 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 28 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอผลการจ่ายชดเชยบริการผูป่้วยไตวาย29 

เร้ือรงั ปี 2556-2559  จ านวนเงินท่ีจะไดร้บัจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 และขอ้เสนองบ30 
อตัราเหมาจ่ายรายหวัปี 2560 31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 
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1.3 สรุปการประชุมอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ1 
และเครือข่ายหน่วยบริการ วนัที่ 6 กนัยายน 2559 2 

เอกสารประกอบ : Power Point 3 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 4 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ5 

ก าหนดมาตรฐานใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ เห็นชอบใหส้ านักงานฯ 6 
ทบทวนเกณฑข์ึ้ นทะเบียน/มาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข เกณฑ ์4 ประเภทหลกั ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์7 
Service Plan เกณฑ/์มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยความร่วมมือกบักระทรวงสาธารณสุข องคก์รวิชาชีพ 8 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งทบทวนเกณฑเ์ดิมท่ีใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2548  ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั9 
สถานการณปั์จจุบนั และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

1.4 สรุปการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 58  วนัที่ 15-16 กนัยายน 2559 12 
เอกสารประกอบ : Power Point 13 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 14 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอ การจดัหายาและเวชภัณฑท์างการ15 

แพทย ์ทางอิเล็กทรอนิกส,์ บันทึกขอ้ตกลง กรณีการรบัยา้ยผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤติในโครงการ EMCO, อตัรา16 
ค่าบริการและค่าตรวจวินิจฉยั, ความกา้วหน้าจากอนุกรรมการพยาบาลเครือข่าย UHOSNET, ความกา้วหน้า17 
จากอนุกรรมการเภสชักรเครือข่าย UHOSNET, กองทุน UHOSNET, ความกา้วหน้าจากคณะท างานโครงการ 18 
RDU เร่ืองการท า Application ฉลากยาร่วมกบั สรอ., เกณฑร์บัคืนและคืนเงินค่ายา, การรบัยาตวัอย่างท่ีอยู่ใน19 
บญัชียาโรงพยาบาล, การก าหนดมาตรฐานชัว่โมงการท างานของพยาบาล, การสรา้งแนวทางแบบบรูณาการ20 
ในผูป่้วยสงูอายุโรคซบัซอ้นในโรงพยาบาล 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

1.5 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย23 
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 4/2559  วนัที่ 4 ตลุาคม 2559 24 

เอกสารประกอบ : Power Point 25 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 26 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอขอ้เสนอการแกไ้ขพระราชบญัญัติ27 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ร่าง) มติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 
9/2559 วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 
  31 
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1.6 สรุปการประชุม คณะท างานทบทวน ปรบัปรุงเกณฑแ์ละแนวทางการตรวจประเมินเพ่ือข้ึน1 
ทะเบียนหน่วยบริการ ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วนัที่ 13 ตลุาคม 2559 2 

เอกสารประกอบ : Power Point 3 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 4 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอสรุปการประชุมคณะท างานทบทวน 5 

ปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพ่ือขึ้ นทะเบียนหน่วยบริการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ6 
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

1.7 สรุปการเสวนา ธรรมาภิบาลในระบบยา วนัที่ 26 กนัยายน 2559 9 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 12 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล น าเสนอการเสวนาธรรมาภิบาลในระบบยา ซ่ึงจดัข้ึน 13 

เน่ืองในวาระครบรอบ 30 ปี ท่ี PReMA ไดส้รา้งเกณฑจ์ริยธรรมในระบบยาขึ้ น 14 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

1.8 สรุปการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 วนัที่ 19-21 ตลุาคม 2559 16 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 17 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล 18 
รองศาสตราจารย์ นายแพทยณ์รงค์ชัย  ยิ่งศักด์ิมงคล น าเสนอสรุปผลการประชุมวิชาการ19 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม  งบประมาณท่ีด าเนินการ  จ านวน20 
ผลงานวิจยัท่ีเขา้ประกวด  การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ และสรุปผลการสรา้งเครือข่าย21 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา ครั้งท่ี 1 และเสนอใหเ้ลขาธิการ กสพท มีค าสัง่แต่งตั้ง22 
คณะอนุกรรมการเครือขา่ยฯ ต่อไป 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

1.9 การบรรจุองคค์วามรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยในการจดัการศึกษาแพทยศาสตร ์25 
เอกสารประกอบ : - 26 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 27 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั น าเสนอว่าก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินการ28 

จดัท าร่างหลกัสตูรแพทยแ์ผนไทย เพ่ือใหแ้ต่ละสถาบนัน าไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสตูรต่อไป 29 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

  31 
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1.10 World Directory of Medical Schools updated list of Thai Medical schools 1 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอท่ีประชุมวา่ คณะแพทยศาสตรต่์างๆ ใน4 

ประเทศไทย ไดร้บัการบรรจุรายช่ือใน The World Directory of Medical Schools เรียบรอ้ยแลว้ แต่มีขอ้ทว้ง5 
ติงในช่ือของคณะแพทยศาสตร ์1 แห่ง ซ่ึงจะด าเนินการต่อไป 6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

1.11 ขอ้ตกลงสตัยาบนัระหว่างสถาบนั 8 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์10 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์แจง้ท่ีประชุมทราบว่าคณบดีทุกคณะฯ ไดล้งนาม11 

สตัยาบนักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การขจดัการทบัซอ้นของผูไ้ดร้บัคดัเลือกผ่านระบบ12 
การคดัเลือกต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ ทั้งน้ีจะไดม้อบ/จดัส่งใหทุ้กสถาบนัต่อไป 13 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 14 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 15 
ครั้งที่ 3/2559 วันศุกรท์ี่ 19 สิงหาคม 2559 ณ หอ้งเรียน 1-2 อาคารเพชรรัตน์ คณะ16 
แพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และรับทราบสรุปผลการประชุม17 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 6/2559  วันศุกรท์ี่ 23 กันยายน 2559 ณ หอ้งประชุม 18 
ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (เขต19 
พ้ืนที่ในเมือง) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 20 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ23 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 19 สิงหาคม 2559  และการ24 
ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 23 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไมม่ีการแกไ้ข 25 

มติที่ประชุม :  รบัรองผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่ม26 
สถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2559 และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2559 27 
  28 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1 การรบัรองรายช่ือกรรมการบริหาร ศรว. ตามขอ้บงัคบัฯ 2559 2 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอวา่มีสถาบนัส่งการเสนอช่ือกลบัมาเพียง 5 

4  สถาบนั  ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เสนอใหค้ณะกรรมการ ศรว. ชุดเดิมไปพิจารณาเลือก6 
กรรมการใหมต่่อไป โดยใหถื้อเป็นมติท่ีประชุม กสพท 7 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 8 

3.2 การแตง่ตั้งกรรมการบริหาร สมพ. 9 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี10 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ืองกรรมการบริหาร สมพ. 12 

โดยในส่วนของกรรมการประเภทผูท้รงคุณวุฒิ 7(4) จ านวนไม่เกิน 5 คน เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม ขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 7 13 
คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จึงมีมติเวียนท่ีพิเศษ 1/2559 ลงวนัท่ี 14 14 
ตุลาคม 2559 แต่งตั้งกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ15 
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและด าเนินการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ตามขอ้ 7(4) ในคณะกรรมการบริหาร 16 
สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ตามขอ้บงัคบั กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่า17 
ดว้ย การจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2559  ดงัน้ี 18 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ประธานกรรมการ 19 
2. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ                 กรรมการ 20 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล        กรรมการ 21 
4. ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์             เลขานุการ 22 

โดยกรรมการสรรหาจะไดด้ าเนินการสรรหาผู ้ท่ีเหมาะสม เมื่อไดแ้ลว้ใหด้ าเนินการขอความ23 
เห็นชอบ เป็นมติเวียน  ส าหรบัต าแหน่งผูอ้ านวยการ สมพ. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เสนอว่า 24 
ในระยะแรก เพ่ือใหก้ารด าเนินการ สมพ. เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ขอใหท่ี้ประชุมรบัรอง ศาสตราจารย ์นายแพทย์25 
พงษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ เป็นผูอ้ านวยการ 26 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบและรบัรอง 27 

3.3 (ร่าง) เกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 2559 28 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์30 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการ31 

จดัท าร่างเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 2559  โดยมีแนวคิด ใชเ้กณฑ ์32 
WFME เป็นตวัตั้ง เพ่ือน าเสนอแพทยสภาในการรบัรองและประกาศใชต่้อไป  33 
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มติที่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบใหม้ีการประชุมคณะท างานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูแ้ทน1 
คณะแพทยศาสตรท่ี์เปิดใหม ่อีกครั้ง ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559  2 

3.4 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยค์รั้งที่ 18 3 
ขอถอนวาระ 4 

3.5 ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์5 
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 8 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  น าเสนอท่ีประชุม เร่ืองก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการ10 

อ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ตามเอกสารแนบ 11 
หากสถาบนัใดมีปัญหาขดัขอ้งใหด้ าเนินการแจง้โดยเร็ว  12 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 13 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 14 

4.1 โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาล  15 
เอกสารประกอบ : - 16 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  17 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ น าเสนอผลการประชุมในวนัท่ี 22  18 

กนัยายน 2559  จัดโดยผูแ้ทนโรงเรียนแพทยร์่วมกับ สกอ. และส านักงบประมาณ ว่าท่ีประชุมเห็นดว้ยกับ19 
วิธีการคิดตน้ทุนการผลิตแพทยต์ามท่ี กสพท เสนอ ซ่ึงใชแ้นวทางการคิดตน้ทุนของคณะแพทยศาสตรศิ์ริราช20 
พยาบาล เป็นตน้แบบ อยา่งไรก็ตาม ท่ีประชุมดงักล่าวสรุปวา่จะเสนอของบประมาณการผลิตแพทย์จากรฐับาล21 
ตามแบบเดิม คือ งบด าเนินการ 300,000 บาท/คน/ปี และงบลงทุน 2,000,000 บาท/คน ซ่ึงขณะน้ี 22 
นายแพทยร์ายิน  อโรร่า  ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท ก าลัง23 
ประสานงานกบัคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาลในการด าเนินการขัน้ต่อไป  24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  25 

4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 26 

 การประเมินจริยธรรมการวิจยัฯ ของโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 27 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์29 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์น าเสนอ ความกา้วหน้าการด าเนินงานของ30 

คณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา หลังไดร้ับเงินจ านวน 10 ลา้นบาท จากคณะกรรมการอ านวยการ 31 
กสพท  เพ่ือน าไปท าวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา ประสบปัญหาการพิจารณาจากคณะกรรมการล่าชา้ จึงได้32 
เชิญผูแ้ทนของแต่ละสถาบนัท่ีท าวิจยัมาปรึกษาหารือ และก าหนดแนวทางการลดความล่าชา้ในการพิจารณา 33 
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โดยขอใหเ้สนอโครงการวิจัยผ่านคณะกรรมการวิจัยในสถาบันของตนเองก่อน  ลักษณะของงานวิจัยท่ีจะ1 
พิจารณาอนุมติัควรมีอยา่งนอ้ย 5 อยา่ง ดงัน้ี 2 

1. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งงานทัว่ไป (R2R)   3 
2. งานวิจยัท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัคนเลย เช่น การใชห้อ้งเรียน 4 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลการทดลอง ท่ีไมเ่ก่ียวกบัคน 5 
4. งานวิจยัเก่ียวกบัสาธารณะ 6 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไป 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

4.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 9 
เอกสารประกอบ : - 10 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอว่าตั้งแต่ปี 2551-2558  มีสถาบนัท่ีผ่าน12 

การตรวจประเมินไปแลว้ 12 สถาบนั และในปี 2559 น้ี มี 3 สถาบนั ท่ียื่นเอกสารขอรบัการตรวจ คือ   13 
- ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ ผ่านการตรวจแลว้ 14 
- คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ตรวจเดือนพฤศจิกายน 2559 15 
- คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส่งเอกสารแลว้ และจะตรวจเดือนมีนาคม 2560 16 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 17 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 18 

5.1 เพ่ือทราบ 19 
5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ20 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559 21 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์23 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้การด าเนินการสอบเพ่ือประเมินและ24 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559  ดงัน้ี 25 
 ตามท่ี ศรว. เปิดใหนั้กศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 3 ลงทะเบียนการสอบขั้นตอนท่ี 1 ผ่าน26 

ระบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 1-30 กันยายน 2559 และใหส้ถาบันรับรองการท่ีจะมีสิทธ์ิสอบภายในเดือน27 
ธันวาคม 2559 น้ัน บัดน้ีพบว่ายังมีนักศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนอยู่จ านวนหน่ึง แต่เน่ืองจาก ศรว. มีการ28 
เปล่ียนแปลงวิธีการลงทะเบียนเป็นครั้งแรก และมีผลใหผู้ท่ี้ไมล่งทะเบียนไม่ไดสิ้ทธ์ิในการสอบขั้นตอนท่ี 1 (ใน29 
เดือนเมษายน 2560)  ศรว. จึงเปิดโอกาสใหม้ีการลงทะเบียนอีกครั้ง ในระหว่างวนัท่ี 3-18 พฤศจิกายน 2559 30 
ดังท่ีไดแ้จง้เวียนผ่าน กสพท พรอ้มรายละเอียดจ านวนผู ้ลงทะเบียนจนถึงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ตาม31 
เอกสารประกอบ ศรว. จึงขอความอนุเคราะหส์ถาบันใหต้รวจสอบจ านวนและแจง้นักศึกษาใหไ้ปลงทะเบียน 32 
และรบัรองรายช่ือผูท่ี้ไดล้งทะเบียนเรียนครบถว้นในชั้นปีท่ี 3  เพ่ือใหนั้กศึกษามีสิทธ์ิในการสมคัรสอบขั้นตอน33 
ท่ี 1 ประมาณเดือนมกราคม 2560 34 
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 ส าหรบัการสอบขั้นตอนท่ี 2 ของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 ขอใหส้ถาบนัรบัรองสิทธ์ิว่า1 
นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนและคาดหมายว่าจะเรียนครบของชั้นปีท่ี 5 ภายในเดือนธนัวาคม 2559 โดย ศรว. 2 
จะมีหนังสือแจง้เร่ืองการรบัรองสิทธ์ิส่งไปท่ีสถาบนัอีกครั้งหน่ึง 3 

 การสอบ OSCE มีผูส้มคัรสอบทั้งหมด 2,373 คน  ศรว. ไดป้ระกาศผลการจดัสรร4 
วนัท่ีสอบและสนามสอบ ส าหรบัผูท่ี้การสมคัรสมบรูณแ์ละช าระค่าสมคัร ภายในวนัท่ี 29 กนัยายน 2559 โดย5 
การสุ่มและเรียงล าดบัตามความประสงคข์องผูส้มคัร มีผูส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิไดร้บัการสุ่มทั้งหมด 2,181 คน โดยส่วน6 
ใหญ่เลือกรอบท่ี 1 ซ่ึงมีจ านวนเกินกว่าท่ีแต่ละสนามจะรับได ้ ศรว. จึงด าเนินการจัดท าขั้นตอนการจัดท่ีนัง่7 
สอบส าหรบัการสอบฯ ขัน้ตอนท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร วนัท่ี 31 8 
ตุลาคม 2559) เพ่ือประกาศใหนั้กศึกษาทราบต่อไป 9 

 กรณีนักศึกษาเลือกสถานท่ีสอบผิด หรือพิมพ์ขอ้มูลผิด หากสถาบันการศึกษาไม่10 
สามารถแกไ้ขได ้ใหแ้จง้กลบัมาท่ี ศรว. เพ่ือด าเนินการแกไ้ขต่อไป 11 

 ขอความอนุเคราะหส์ถาบนัส่งรายช่ือผูคุ้มสอบ OSCE ทั้งน้ี สถาบนัท่ีส่งรายช่ือมาเกิน12 
กวา่ท่ีก าหนด ทาง ศรว. จะด าเนินการติดต่อกบัสถาบนัโดยตรงอีกครั้งหน่ึง 13 

 ใหส้ถาบนัส่งผลสอบ MEQ และ long case ให ้ศรว. ภายในเวลาท่ีก าหนด 14 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและขอใหทุ้กสถาบนัด าเนินการ 15 

5.1.2 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร16 
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบ17 
รบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 18 

เอกสารประกอบ : - 19 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์20 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ผลการด าเนินการสอบฯ เมื่อวนัท่ี 5 21 

พฤศจิกายน 2559 การสอบมีความเรียบรอ้ยดี และสนามสอบใหม่ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี สามารถด าเนินการ22 
ไดดี้ 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 25 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์  27 

รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือ28 
ชาวชนบท  แทน ผอก. สบพช. 29 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์อนุพงษ์  สุธรรมนิรันด์ แจง้เร่ืองจากกระทรวง30 
สาธารณสุข ดงัน้ี 31 

 นักเรียนแพทย์ชั้นปีท่ี 6 ท่ีจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ขอใหทุ้กสถาบัน32 
ด าเนินการส่งใบแสดงความจ านงเขา้ปฏิบติังานชดใชทุ้นของนักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ ใหเ้รียบรอ้ยก่อนการ33 
จบัฉลากฯ เพ่ือบรรจุเขา้เป็นขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2560  34 
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 ขอใหส้ถาบนัประชาสมัพนัธนั์กเรียนแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ท่ีก าลงัจะจบการศึกษา ในกลุ่มท่ี1 
สนใจสมคัรเป็นแพทยพ่ี์เล้ียงของกระทรวงสาธารณสุข  2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และด าเนินการตามเสนอ 3 

5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 4 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 6 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล รายงานความก้าวหน้าเร่ืองการจัดท าร่าง 7 

Curriculum ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบรอ้ยแลว้ และอยู่ระหว่างด าเนินการจดัอบรมส าหรบัอาจารยท่ี์จะสอน Patient 8 
Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา มีก าหนดจดัอบรมวนัท่ี 22-23 ธนัวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี9 
เป็นความร่วมมือระหวา่ง สรพ.  กสพท และ สบพช. รายละเอียดการจดัอบรมจะแจง้ใหท้ราบอีกครั้งหน่ึง 10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

5.1.5 การเทียบคุณวุฒิปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรและหนงัสืออนุมตัฯิ 12 
เอกสารประกอบ : - 13 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัม ี14 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เร่ืองการขอเทียบ15 

คุณวุฒิปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรฯ และหนังสืออนุมติัฯ วา่เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการฯ ของ 16 
สกอ. เห็นชอบและรับรองหลกัเกณฑท่ี์ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ์ ไดแ้กไ้ขและเสนอ สกอ. ไปแลว้ และราช17 
วิทยาลยัจะแจง้ในท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ ในเดือนธันวาคม 2559  โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทยแ์ห่ง18 
ประเทศไทย ไดข้อรบัรองการเทียบเท่าปริญญาเอกดว้ยคุณวุฒิจากหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 19 
ตามขอ้เสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดงัน้ี 20 

1. ผลงานวิจยั หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจัย ตอ้งไดร้บัการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยไดร้ับ21 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการ22 
อุดมศึกษา เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   โดย23 
อยา่งนอ้ยตอ้งตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มลูของ TCI  24 

2. กรณีงานวิจยัวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร ์ควรเป็นงานวิจยัแบบ Systematic Review 25 
และ/หรือ Meta-Analysis โดยใหเ้พ่ิมวงเล็บดว้ยภาษาองักฤษว่าเป็น Systematic Review และ/หรือ Meta-26 
Analysis เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน  27 

3. ราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ ขอใหเ้ขียนบทคดัยอ่ของงานวิจยัดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษ 28 

เมื่อคณะกรรมการฯ ของ สกอ. รบัรองการเทียบเท่าปริญญาเอกและแจง้ผลการประชุมมา29 
ใหร้าชวิทยาลยัฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้  ราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ จะด าเนินการต่อไป คือ 30 

1. ส่งรูปแบบและเน้ือหาสาระของการเทียบเท่าปริญญาเอกของราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ 31 
ไปยงักลุ่มสถาบนัฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางแห่งประเทศไทย (ราชวิทยาลยั ฯ) เพ่ือใหแ้ต่ละราชวิทยาลยัน าไป32 
พิจารณาและด าเนินการในการเทียบเท่าปริญญาเอก    33 

2. แจง้คณะอนุกรรมการ อฝส. ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ในการประชุมเดือน34 
ธนัวาคม 2559 เพ่ือเตรียมการด าเนินการเทียบเท่าปริญญาเอก 35 
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3. ในปี 2560 ราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย จะด าเนินการเทียบเท่าคุณวุฒิ1 
ปริญญาเอกใหก้บัผลงานหรือบทความท่ีผ่านตามเกณฑ ์โดยจะแจง้เป็นจดหมายและใหเ้ป็นรายบุคคล 2 

ผูท่ี้เขา้ขา่ยคุณสมบติัและราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ จะด าเนินการใหก้่อน ไดแ้ก่ 3 
1. ผูท่ี้สอบได ้วุฒิบตัรฯ (วว.) หรือหนังสืออนุมติัฯ (อว.)โดยเทียบเท่าใหย้อ้นหลงั 3 ปี 4 
2. แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมและสอบได ้วว. ในปี 2560 และท า5 

ผลงานวิจัยไดต้ามเกณฑ ์ก็จะเทียบเท่าใหเ้ลย หรือจะใชเ้วลาอีกไม่เกิน 3 ปี ในการด าเนินการใหเ้ขา้เกณฑ์6 
ดงักล่าว  7 

ทั้งน้ี ไดห้ารือท่ีประชุมเก่ียวกบัผลงานท่ีไดร้บัการเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก สามารถ8 
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไดอี้กหรือไม่ และผลงานดงักล่าวตอ้งเขียนสดัส่วนการมีส่วนร่วมหรือไม ่9 

มตทิี่ประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ และเพื่อให ้ทราบรายละเอียดถูกต้องตรงกัน 10 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติม ดงัน้ี 11 

1. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดเ้งินเดือนเทียบเท่าปริญญาโท แต่คุณวุฒิเป็นปริญญาตรี 12 
2. วว. และ อว. ไมไ่ดเ้ทียบเท่าปริญญาเอก แต่ไดเ้งินเดือนเทียบเท่าปริญญาเอก 13 
3. วว. และ อว. ท่ีไดเ้ทียบเท่าปริญญาเอกทั้งหมดแลว้ คือ เวชศาสตรค์รอบครวั  14 

ทั้งน้ี การด าเนินการเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นการด าเนินการเพ่ือใหอ้าจารย์15 
สามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หรืออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 16 
เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และ เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 17 
การเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก ไมส่ามารถเขียนวุฒิ ดร. น าหนา้ช่ือได ้18 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 19 

5.2.1  การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์20 
(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME 21 

เอกสารประกอบ : - 22 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  รายงานความกา้วหน้าว่า ขณะน้ีอยู่24 

ระหว่างด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งน้ีสถาบนัยงัมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีคณะ25 
แพทยศาสตรท่ี์รอตรวจประเมินตามเกณฑ ์WFME และส่งเอกสาร SAR ถึงสถาบนัฯ แลว้ จ านวน 4 แห่ง 26 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย27 
นเรศวร 28 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 
  30 
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5.2.2  คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง1 
ประเทศไทย 2 

 การด าเนินการตามแนวปฏิบัติต่อขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร3 
ศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 9 4 

เอกสารประกอบ : - 5 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 6 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ  วัฒนเรืองโกวิท ได้แจง้ในท่ีประชุมทราบว่า 7 

คณะท างานฝ่ายวิชาการอยู่ระหว่างจดัท า มคอ.1 ส าหรบัการด าเนินการตามแนวปฏิบติัต่อขอ้เสนอแนะจาก8 
การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 10 

5.2.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ11 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 12 

เอกสารประกอบ : - 13 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 14 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดแ้จง้ในท่ีประชุมทราบวา่  15 
 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ16 

ไทย จดัท าร่าง มคอ.1-7 เรียบรอ้ยแลว้ เหลือเพียงปรบัแกข้อ้ความใหส้มบรูณ ์17 
 อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต18 

นานาชาติ 19 
 วางแผนเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ ประมาณเดือนธนัวาคม 2559 และจะ20 

น าเสนอท่ีประชุมในเดือนมกราคม 2560 21 
 ขัน้ตอนส าคญั คือ การท าประชาพิจารณ ์อยูร่ะหวา่งเจรจากบั สกอ. 22 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 23 

5.2.4 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง24 
ประเทศไทย 25 

เอกสารประกอบ : - 26 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 27 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ  ไดแ้จง้ในท่ีประชุมทราบว่า 28 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 29 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

  31 
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5.2.5 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 1 
 The first ASEAN Medical Education Conference to cerebrate Chulalongkorn 2 

University Centennial 3 
เอกสารประกอบ : PowerPoint 4 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 5 
ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วชัรสินธุ รายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ 6 

ว่า ตามท่ีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาฯ ไดร้บัใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 7 
ครั้งท่ี 18 และเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ในปี 2560 ทางคณะฯ 8 
จึงวางรูปแบบการจดังานใหม้ีความเป็นนานาชาติมากขึ้ น  โดยก าหนดจดังานระหว่างวนัท่ี 16-20 พฤษภาคม 9 
2560 ณ อาคารภมูิสิริมงัคลานุสรณ ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์โดยมีรปูแบบงาน ดงัน้ี 10 

Contents - lecture 11 
 -  Symposium/ workshop 12 
 -  poster/oral presentation 13 
 -  ASEAN Forum  14 
Official language: English 15 

ทั้งน้ี ASEAN Forum เป็นการรวบรวมผูเ้ช่ียวชาญดา้น medical education ในภาคพ้ืน16 
อาเซียน (+3) ของแต่ละประเทศ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  17 
                          1. Strengthen the collaborations among medical schools in the ASEAN (+3) 18 
countries in relation to medical education 19 

 2. Promote knowledge sharing and research in medical education especially 20 
relevant to the society  needs, health needs, and cultural factors of the countries in the region. 21 

 3. Exchange of medical students, faculty members and medical education experts 22 
among the region  23 

 4. Encourage and assist medical schools in the region for international medical 24 
education accreditation. 25 

 5. Create joint programs in medical education among medical schools in the region. 26 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และเห็นชอบตามเสนอ 27 

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  (ถา้มี) 28 

6.1 เรื่องแจง้จากคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้น29 
สุขภาพ 30 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 31 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวณิชา  ช่ืนกองแกว้ 32 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวณิชา  ช่ืนกองแกว้ น าเสนอความกา้วหน้าโครงการพฒันาการศึกษา33 

ส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ ในศตวรรษท่ี 21 ระยะท่ี 2  และเรียนปรึกษาท่ีประชุมว่าจะมีการช่วยสนับสนุน34 
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การท างานในดา้นสุขภาพของประเทศไทยไดอ้ย่างไร โครงการน้ีเป็นการด าเนินงานร่วมกนัของบุคลากรทาง1 
การศึกษาดา้นสุขภาพ 9 สาขาวิชาชีพ ในการพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง2 
กบันโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และบรรลุเป้าหมายของ กสพท ท่ีจะท าใหพ้ฒันาทางดา้นการศึกษา การ3 
บริการ  และการวิจยั 4 

ส่ิงท่ีได้ปฏิบัติเป็นกลไกท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมมือกันระหว่างผู ้ใชแ้ละผู ้ผลิต เพ่ือใหเ้กิดความ5 
ตอ้งการท่ีตรงกนั และเกิดความเช่ือมโยงต่อกนั เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นสาธารณสุขของประเทศ 6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

6.2 โครงการพิพิธภณัฑห์มอเจา้ฟ้า 8 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 10 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรตัน์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ืองพิพิธภัณฑห์มอ11 

เจา้ฟ้า จงัหวดัเชียงใหม ่จดัท าข้ึนเพ่ือระลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ท่ีได้12 
เสด็จมาทรงงานเป็นแพทย์ท่ีโรงพยาบาลแมคคอรม์ิค เมื่อเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2472 และเป็นท่ีจดั13 
แสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านท่ีมีต่อการแพทยแ์ผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของ14 
ประเทศไทย 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

6.3 ยุทธศาสตรค์วามร่วมมือของประเทศไทยภายใตก้รอบองคก์ารอนามยัโลก ค.ศ. 2017-2021 17 
เอกสารประกอบ : - 18 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 19 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรตัน์ ผูแ้ทนของ กสพท ในการเขา้ร่วมประชุม 20 

Country Cooperation Strategy (CCS)  ขององคก์ารอนามยัโลกร่วมกบัประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได ้21 
น าเสนอสรุปผลการประชุมยุทธศาสตรค์วามร่วมมือฯ ว่าไดว้างทิศทาง Thailand Global Health Strategy 22 
2017-2021  ไว ้5 ดา้น คือ 23 

1. ส่งเสริมความมัน่คงทางดา้นสุขภาพในระดบัชาติและนานาชาติ 24 
2. ส่งเสริมบทบาทน าของไทยในระดบัโลกและสุขภาพในระดบัสากล 25 
3. ส่งเสริมบทบาทน าในดา้นสุขภาพแห่งชาติและระดบัสากล 26 
4. การเสริมสรา้งระบบสุขภาพของไทยใหเ้ขม้แข็ง มีความเป็นธรรม และยุติธรรม 27 
5. เสริมสรา้งใหส้ถาบนัการศึกษาท่ีจะพฒันาคุณภาพสุขภาพ และขอ้มลูต่างๆ ของประเทศและ28 

พฒันาสุขภาพในระดบัสากล 29 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

6.4 การประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการด าเนินแผนงาน  Global Health Diplomacy (GHD) 31 
ภายใต ้CCS 2017 – 2021 ครั้งที่ 2/2559  วนัที่ 4 พฤศจกิายน 2559 32 

เอกสารประกอบ :  33 
ผูน้  าเสนอ  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 34 
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ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์  อร่ามรัตน์ ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการด าเนิน1 
แผนงาน Global Health Diplomacy (GHD) ภายใต ้CCS 2017 – 2021  ซ่ึงโรงเรียนแพทยอ์าจจะไม่ไดม้ีส่วน2 
ร่วมขบัเคล่ือนโดยตรง แต่อาจจะมีนักวิชาการท่ีสนใจประเด็นต่างๆ กระจายอยู่ จึงขออนุญาตรวบรวมรายช่ือ3 
นักวิชาการท่ีมีผลงานในดา้นต่างๆ พรอ้มทั้งรวบรวมรายช่ือส่งเป็นขอ้มลูใหก้บักระทรวงสาธารณสุข และขอให ้4 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กรุณาท าหนังสือส่งไปยงัสถาบันต่างๆ เพ่ือขอรายช่ือนักวิชาการ5 
ดงักล่าว 6 

มตทิี่ประชุม : ท่ีประชุมรบัทราบและเห็นชอบ 7 

6.5 แนวทางการรบันกัศึกษาเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 8 
เอกสารประกอบ :  9 
ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์10 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอ นโยบายของคณะรฐัมนตรี ในการรบั11 

นักศึกษาเขา้ศึกษาในปี 2561 มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 12 
1. นักเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนจนจบ ม.6 13 
2. นักเรียนไมต่อ้งวิ่งรอกสอบ 14 
3. ระบบรบัเขา้ไมเ่ป็นภาระค่าใชจ้่ายแก่ผูป้กครองมากเกินไป  15 
4. นักเรียนมีสิทธิเลือกสาขาท่ีตอ้งการเรียนได ้16 
5. มหาวิทยาลยั / สถาบนั สามารถเลือกนักเรียนตรงกบัความตอ้งการของตนเองได ้17 
ส่วนกลางโดย สทศ. จะมีการจดัสอบขอ้เขียน ONET, GAT/PAT และวิชาสามญั 9 วิชา (ประมาณ18 

เดือนกุมภาพนัธ)์ กลุ่มรบัตรง/โควตา อาจคดัเลือกโดยวิธีอ่ืนได ้แต่หา้มทุกสถาบนัจดัสอบขอ้เขียนเอง ส าหรบั19 
ขัน้ตอนการคดัเลือกน้ันยงัไมม่ีขอ้ยุติ คาดวา่จะมีการรบัสมคัรและมี clearing house  2 ครั้ง 20 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 21 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 22 
 23 
 24 
 25 
 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล) 26 
 สรุปผลการประชุม 27 
 28 
 29 
 30 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 31 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 32 
 33 
 34 
\\2559\GBRD42016 (ฉบบัแกไ้ข 4 มค.60) 35 

file://2559/GBRD42016
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 8/2559  วนัศุกรท์ี่ 16 ธนัวาคม 2559 2 

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

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 4 

      5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ ประธานท่ีประชุม 8 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 9 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 10 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 11 

5. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 12 

6. พนัเอก รองศาสตราจารยอ์ภิชยั  ลีละสิริ กรรมการบริหาร 13 

7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 14 

8. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 15 

9. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 16 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 17 

11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 18 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 19 

13. นายแพทยว์ฒันา  พรรณพาณิช 20 

(แทน แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร) 21 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 22 

15. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 23 

16. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 24 

17. แพทยห์ญิงณฏัฐินี  นันทาทอง กรรมการบริหาร 25 

18. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 26 

19. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 

20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 28 

21. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 29 

22. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 30 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 31 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 32 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 33 

3. แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 34 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 35 
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5. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 1 

6. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการบริหาร 2 

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 3 

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 4 

9. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 5 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 7 

1. แพทยห์ญิงอรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ์ ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 8 

 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 9 

(แทน นายแพทยร์ายิน  อโรร่า ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 10 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 11 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม (คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร) 12 

1. นายแพทยบ์ดินทร ์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 13 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรสสุคนธ ์ คชรตัน์ รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย ์14 

3. แพทยห์ญิงสิรินันท ์ ตรียะเวชกุล รองคณบดีฝ่ายการคลงั 15 

4. นายแพทยพิ์เชษฐ ์ วฒันไพโรจน์รตัน์ รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหาร 16 

5. นางสาวขนิษฐา  เมฆอรุณกมล รองผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาล 17 

6. เภสชักรหญิงดวงดาว  วงศจ์ าปา รองผูอ้ านวยการฝ่ายเภสชักรรม 18 

7. นายแพทยยุ์ทธพงศ ์ พุทธรกัษา ผูช้่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ชั้นปรีคลินิก 19 

8. แพทยห์ญิงพนัธิตรา  สิงหเ์ขียว ผูช้่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 20 

9. เภสชักรชยัวฒัน์  บรูณะชนอาภา ผูช้่วยคณบดีฝ่ายพสัดุ 21 

10. แพทยห์ญิงชนิดา  จนัทรทิ์ม หวัหนา้ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 22 

11. นายแพทยน์นท ์ โสวณัณะ หวัหนา้ภาควิชาเวชศาสตรค์รอบครวั 23 

12. ดร.วนัดี  ทบัทิม หวัหนา้งานแพทยศาสตรศึกษา  24 
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สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 8/2559  วนัศุกรท์ี่ 16 ธนัวาคม 2559 2 

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

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 4 

      5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลกัษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  8 

ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลังจากกล่าวตอ้นรับผู ้เขา้ร่วมประชุมแลว้ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการ9 

รบัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 10 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 11 

1.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2559 วนัที่ 15 12 

พฤศจกิายน, ครั้งที่ 3/2559  วนัที่ 8 ธนัวาคม 2559  13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 15 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ความคืบหน้าการพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือ16 

การใชย้าอยา่งสมเหตุผลวา่  คณะท างานพฒันาระบบผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นการใชย้าอย่างสมเหตุผล ได้17 

พัฒนาคู่มือส าหรับครูผู ้สอน ประกอบด้วย 10 โมดูลหลัก เพ่ือให้แต่ละคณะวิชาทั้งแพทย์ ทันตแพทย ์ 18 

สตัวแพทย ์เภสชักร และพยาบาล ไดน้ าไปปรบัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิดการใชย้า19 

อยา่งสมเหตุผล หลงัจากวิชาชีพต่างๆ ไดน้ าไปใชแ้ลว้จะมีการติดตามประเมินผลอีกครั้ง 20 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 21 

1.2 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ22 

กองทุน ครั้งที ่7/2559  วนัที่ 17 พฤศจกิายน 2559 23 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี24 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรสสุคนธ ์ คชรตัน์ 25 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรสสุคนธ ์ คชรตัน์  แจง้ว่า รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  26 

ลีลาอุดมลิปิ จะน าเสนอในการประชุมครั้งถดัไป 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

1.3 สรุปการประชุมคณะท างานทบทวน ปรบัปรุงเกณฑ ์และแนวทางการตรวจประเมินเพ่ือข้ึน29 

ทะเบียนหน่วยบริการรบัส่งตอ่ ส  านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2559  30 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี31 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรสสุคนธ ์ คชรตัน์ 32 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรสสุคนธ์  คชรตัน์  แจง้ว่า ท่ีประชุมไดร้่วมกนัพิจารณารายช่ือ33 

คณะท างาน(ร่าง)เกณฑ ์และแนวทางการตรวจประเมิน ซ่ึงยงัไม่สรุปชดัเจน ในเบ้ืองตน้คือ เกณฑ์ดังกล่าว34 
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อา้งอิงมาจาก HA และ JCI   โดยมีเกณฑก์ารประเมิน 5 หมวด  ไดแ้ก่ หมวด 1 การแบ่งกลุ่มบริการ  หมวด 2 1 

ดา้นการบริหาร  หมวด 3 การพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล  หมวด 4 สภาพแวดลอ้ม  หมวด 5 แผนการ2 

ใหบ้ริการ 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

1.4 สรุปการประชุม SEARAME Executive Committee 2016  วนัที่ 16 พฤศจกิายน 2559 5 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร 8 

SEARAME และการประชุมวิชาการ 4th SEARAME Conference ท่ีสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์ระหว่าง9 

วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติรบัรอง Dr. Titi Savitri จากประเทศอินโดนีเซีย เป็น President 10 

วาระ 2018-2020  ส าหรบัการประชุมวิชาการ เน้ือหาการประชุมหลกั คือ Optimizing Paradigm Shifts in 11 

Health Professions Education ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 มี Pre-conference workshop ซ่ึงเป็นการ12 

แลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Simulation ออนไลน์ Early clinical exposure, 13 

Effective communication, Experiential learning, Leadership in health professions education, IPE และ 14 

PBL เป็นตน้ ระหว่างวนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2559 มีการบรรยายทางวิชาการเร่ือง WFME accreditation, 15 

Active Learning, Student assessment, Interprofessional education, Curriculum design and evaluation มี16 

การน าเสนอผลงานวิจยัทั้งแบบ Oral presentation และ Poster presentation  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากประเทศ17 

ไทยซ่ึงเป็นคณะกรรมการ SEARAME ไดร้บัเชิญเป็นผูบ้รรยาย ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง คุณหญิงกอบจิตต ์ 18 

ลิมปพยอม บรรยายเร่ือง QA of Curriculum และ ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ 19 

บรรยายเร่ือง Accreditation of Medical School : Thailand Experience  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง20 

นันทนา  ศิริทรพัย ์ขอเชิญชวนใหส้ถาบนัผลิตแพทย ์อาจารยแ์พทย ์สมคัรเป็นสมาชิก SEARAME ดว้ย 21 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 22 

1.5 สรุปการประชุมวิชาการระดบัชาติเรื่อง การพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรดา้นสุขภาพ 23 

ครั้งที่ 3/2559 วนัที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 และการประชุมทบทวนหลงัปฏิบตัิงาน (AAR) การประชุม24 

วิชาการระดบัชาต ิครั้งที ่3  วนัที่ 23 พฤศจกิายน 2559 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์27 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ น าเสนอขอ้เสนอแนะเกณฑป์ระกันคุณภาพการศึกษาโดย28 

สรุป 10 ประเด็น ดงัน้ี 29 

 1.  ประเด็นท่ี 1   การพฒันาการศึกษารวมทั้งการพฒันาหลกัสตูรเพ่ืออนาคต 30 

 2.  ประเด็นท่ี 2   การวดัและประเมินผลท่ีสามารถน าผลลพัธม์าพฒันาผูเ้รียนและผูส้อน 31 

 3.  ประเด็นท่ี 3   หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสงัคม 32 

 4.  ประเด็นท่ี 4   การประเมินหลกัสตูรอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนและสงัคม 33 

 5.  ประเด็นท่ี 5   บณัฑิตมีทกัษะหรือสมรรถนะท่ีเรียกว่า Entrustable Professional Activities 34 

(EPAs) 35 
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 6.  ประเด็นท่ี 6   บณัฑิตมีลกัษณะ Versatilist 1 

 7.  ประเด็นท่ี 7   บณัฑิตมีคุณลกัษณะพหุปัญญา (Multiple intelligences) 2 

 8.  ประเด็นท่ี 8   หน่วยงานดา้นการศึกษาทางวิชาชีพสุขภาพ (Health Professional Education 3 

Unit) 4 

 9.  ประเด็นท่ี 9   กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยร์ะดับอุดมศึกษา (Professional Standard 5 

Framework) 6 

 10. ประเด็นท่ี 10 การจดัการศึกษาสหวิชาชีพ (Interprofessional Education) 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

1.6 สรุปการประชุม “สรา้งสุขที่ปลายทาง”  วนัที่ 1-2 ธนัวาคม 2559 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์สรุปการประชุม “สรา้งสุขท่ีปลายทาง” จดัขึ้ นท่ี12 

ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ไดจ้ัดการ13 

ประชุม “สรา้งสุขท่ีปลายทาง” เพ่ือยกระดับการรบัรูข้องสงัคมในเร่ืองการสรา้งเสริมสุขภาวะในระยะทา้ยของ14 

ชีวิต รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู ้สังคม ระบบบริการ และนโยบายเพ่ือการพัฒนาและขบัเคล่ือนนโยบาย15 

สาธารณะเพ่ือสุขภาพอนัจะน าไปสู่สุขภาวะในระยะสุดทา้ยของชีวิต  รูปแบบกิจกรรม ประกอบดว้ยปาฐกถา16 

และการบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการและการท า workshop เพ่ือเตรียมตวัตายอย่างมีสติกบัลมหายใจ17 

สุดทา้ย และการท า “สมุดเบาใจ” ซ่ึงเป็นรปูแบบหน่ึงของการแสดงเจตนาล่วงหนา้ในวาระสุดทา้ยของชีวิต โดย18 

มีหนังสือ ความตอ้งการครั้งสุดทา้ยของชีวิต (Living Will) เป็นเอกสารประกอบการฝึกปฏิบติั  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม19 

ประกอบดว้ย ประชาชนทัว่ไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง บุคลากรทาง20 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข สงัคมศาสตรแ์ละกระบวนการยุติธรรม 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

1.7 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกับองคก์ารอนามัย23 

โลก ครั้งที่ 3/2559  วนัที่ 2 ธนัวาคม 2559 24 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 26 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรตัน์ แจง้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ27 

บริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามยัโลก ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 2 28 

ธันวาคม 2559  ดังน้ี  องค์การอนามัยโลกและประเทศไทยยังคงมีความร่วมมือกันอย่างต่อเน่ืองในการ29 

ขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพ และไดจ้ดัท าแผนงานเป็น 5+1 แผนงาน ไดแ้ก่ 30 

1.  แผนงาน Non-communicable Diseases (NCD) 31 

2.  แผนงาน Road Safety (RS) 32 

3.  แผนงาน Migrant Health 33 

4.  แผนงาน Antimicrobial Resistance (AMR) 34 

5.  แผนงาน Global Health Diplomacy and International Trade and Health (GHD & ITH) 35 
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มติที่ประชุม :  รบัทราบ และใหน้ าเร่ืองการส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมเร่ือง ยุทธศาสตร์การตา้น 1 

จุลชีพ เขา้ท่ีประชุม UHOSNET เพ่ือด าเนินการต่อไป 2 

1.8 สรุปความกา้วหนา้ของการรบันกัศึกษาเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา ทปอ. 2561 3 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้วา่ จากท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 6 

เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559  ไดส้รุปแนวทางการรบันักศึกษาเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 7 

ดงัน้ี 8 

1.  การรบันักศึกษาดว้ย Portfolio เร่ิมจากเดือนตุลาคม เมื่อรบันักศึกษาแลว้และนักศึกษาตอบ9 

รบั ตอ้งแจง้ระบบรบัสมคัรกลางเพ่ือตัดสิทธ์ินักศึกษา โดยจะมีการท า Pre-clearing house ก่อน Clearing 10 

house รอบ 1 11 

2.  การสอบจะเร่ิมสปัดาหสุ์ดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง กลางเดือนเมษายน 2561 ล าดับของ12 

การสอบคือ O-NET, วิชาสามญั 9 วิชา, GAT/PAT จะมีการตกลงใน Admission Forum ส าหรบัวิชาเฉพาะของ13 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยตอ้งด าเนินการในช่วงเวลาท่ีจดัใหโ้ดย Admission Forum 14 

3.  การรบันักศึกษาแบบโควตาท่ีมีการสอบ ใหส้มคัรก่อนการสอบเร่ิมได ้ใชข้อ้สอบร่วมกบัวิชา15 

สามญั 9 วิชา และจะตดัสิทธ์ินักศึกษา โดยอาจมีการ Pre-clearing house ก่อน Clearing house รอบ 1 16 

4.  การรบันักศึกษา Clearing house รอบท่ี 1  รบัสมคัรผ่านทาง website ซ่ึงมีแนวโน้มจะเป็น17 

รวมการรบัสมคัร ก าหนดจ านวนสาขาวิชาท่ีสมคัรได ้4 สาขาวิชา มหาวิทยาลยัจะตอ้งก าหนดจ านวนนักศึกษา18 

ท่ีตอ้งการรบัโดยอาจมีการรบัเผ่ือได ้แต่ตอ้งสามารถรบันักศึกษาได้รวมทั้งจ านวนท่ีเผ่ือไว ้การตัดสินจะเป็น19 

แบบ Post select คือ นักศึกษาเขา้ระบบเพ่ือเลือกจากสาขาวิชาท่ีเลือกไวแ้ละมหาวิทยาลยัตอบรบั 20 

5.  การรบันักศึกษา Clearing house รอบท่ี 2  สมคัรร่วมกบัส่วนกลาง เลือกได ้4 สาขาวิชาแบบ21 

มีล าดับ  มหาวิทยาลยัสามารถเปล่ียนเกณฑ์การรบัได ้ การตัดสินจะเป็นแบบ Admission เดิม โดยมีการ22 

แบ่งกลุ่มเกณฑค์ะแนน 23 

6.  การรบัตรงอิสระ  นักศึกษาสมคัรโดยตรงกบัมหาวิทยาลยัท่ียงัตอ้งการรบัเพ่ิม  ไม่มีการสอบ24 

ขอ้เขียนเพ่ิมแต่อาจสอบขอ้สอบเฉพาะของสาขาวิชาได ้(รวมหลกัสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัสามารถเปล่ียน25 

เกณฑก์ารรบัไดแ้ละตอ้งตรวจสอบสิทธ์ินักศึกษาในระบบก่อน  เม่ือรบันักศึกษาและนักศึกษาตกลงรบั จะตอ้ง26 

ส่งช่ือนักศึกษาเพ่ือตดัสิทธ์ิ   27 

มติที่ประชุม :  รับทราบวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2561 และมอบ 28 

แพทยห์ญิงอรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ์ ประสานกบัส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท29 

เพ่ือขอทราบแนวทางการด าเนินการโครงการพิเศษต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 30 

1.9 World Directory of Medical Schools updated list of Thai Medical Schools 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์33 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้รายช่ือโรงเรียนแพทย์ท่ีมีอยู่ใน World 34 

Directory of Medical Schools ซ่ึงรายช่ือดงักล่าวเป็นช่ือโรงเรียนแพทยท่ี์ไม่เก่ียวกบัการรบัรองสถาบนัหรือ35 
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การรับรองหลักสูตรจาก WFME  โรงเรียนแพทย์ท่ีต้องการปรับปรุงขอ้มูล สามารถเขา้กรอกขอ้มูลได้ท่ี 1 

info@wdoms.org 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

1.10 ประกาศแพทยสภา เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู ้4 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ชุดใหม่ 5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์7 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์แจง้ประกาศแพทยสภา เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ8 

บริหารศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม วาระ พ.ศ. 2559–2563 9 

ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมาจากการคดัเลือกในกลุ่มของกรรมการแพทยสภา  ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์10 

แห่งประเทศไทย  ผูแ้ทนสถาบันผลิตแพทย์  ผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้อ านวยการ มีหน้าท่ีด าเนินการในส่วนท่ี11 

เก่ียวขอ้งเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัแพทยสภา วา่ดว้ยการประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถ12 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพ่ือรบัขึ้ นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 13 

พ.ศ. 2559 ต่อไป ทั้งน้ีมีวาระตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563 14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้ง16 

ที่ 6/2559  เม่ือวันศุกรท์ี่ 23 กันยายน 2559  ณ หอ้งประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาล17 

สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพ้ืนที่ในเมือง) ต  าบลตลาด 18 

อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 19 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 21 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรองสรุปผลการประชุม โดยมีการแกไ้ข  23 

บรรทดัท่ี 18 หนา้ 14  จาก ขอ้ 2.1  เป็น 6.1 24 

บรรทดัท่ี 28 หนา้ 14  จาก ขอ้ 2.2  เป็น 6.2 25 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 26 

3.1 (ร่าง) เกณฑข์อเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 25.. 27 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น าเสนอ (ร่าง)ประกาศแพทยสภา เร่ือง 30 

(หลกัเกณฑ)์ การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนั เพ่ือใหผู้ส้ าเร็จ31 

การศึกษามีสิทธ์ิเขา้สอบเพ่ือขอรบัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และตอ้งมีความพรอ้มในการจัดการศึกษา/32 

ด าเนินการตามองค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ในระดับนานาชาติครบถ้วนตามหัวขอ้33 

ดงัต่อไปน้ี 34 
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1.  พนัธกิจและผลลพัธ ์1 

2.  หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 2 

3.  การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 3 

4.  นิสิตนักศึกษา 4 

5.  คณาจารย ์5 

6.  ทรพัยากรดา้นการศึกษา 6 

7.  การประเมินหลกัสตูร 7 

8.  การบงัคบับญัชาและบริหารจดัการ 8 

9.  การทบทวนและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 9 

รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจากเป็นการ10 

ประชุมใหค้วามเห็นครั้งสุดทา้ยก่อนน าเสนอแพทยสภาพิจารณา  ท่ีประชุมไดม้ีการอภิปราย(ร่าง)ประกาศฯ 11 

และอภิธานศพัทท่ี์ยงัไมส่อดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนแพทย ์12 

มตทิี่ประชุม :  ท่ีประชุมพิจารณาและขอใหแ้ต่ละสถาบนัไดโ้ปรดพิจารณา ร่าง หลกัเกณฑก์ารขอ13 

เปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัดงักล่าว และแจง้ผลการพิจารณาให้14 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดท้ราบผลการพิจารณา ภายในก าหนดวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 15 

เพ่ือท่ีจะไดน้ าเสนอแพทยสภาโดยด่วนเพ่ือพิจารณาประกาศใชต่้อไป 16 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 17 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร18 

บณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง  (Direct 19 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 20 

เอกสารประกอบ : powerpoint  21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์22 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ รายงานสรุปการจัดสอบวิชาเฉพาะ กสพท  23 

ปีการศึกษา 2560  ท่ีจดัสอบเมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 ดงัน้ี ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบ จ านวน 40,378 คน มีปัญหา24 

ท่ีเกิดขึ้ นระหว่างการสอบรวม 542 กรณี ไดแ้ก่ ไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงตน/หาย/ไม่ชัด  ขอ25 

พิมพ์บัตรประจ าตัวผู ้เขา้สอบ ณ สนามสอบ  แต่งกายผิดระเบียบ  ไม่วางดินสอทันทีเมื่อหมดเวลาสอบ  26 

(ไมพิ่จารณาคะแนนในฉบบัท่ีไม่วางดินสอ) และอ่ืนๆ เช่น มาสายเกิน 15 นาที  มาผิดสนามสอบ ทั้งน้ี ขอให้27 

โรงเรียนแพทยส์่งรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาในระบบโควตาของมหาวิทยาลยัใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์28 

แห่งประเทศไทย ภายในวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 เพ่ือตดัสิทธ์ิการคดัเลือกระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของ29 

กลุ่มสถาบนัฯ ต่อไป 30 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 31 

4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 32 

 เล่ือนไปในการประชุมครั้งตอ่ไป 33 
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4.3  การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ (IMEAc) 1 

ตามเกณฑ ์WFME 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ขอ้มูลสถาบนัผลิตแพทยท่ี์ขอรบัการตรวจ5 

ประเมินตามเกณฑม์าตรฐานสากลและรบัรองแลว้ 8 แห่ง  สถาบนัผลิตแพทยท่ี์รอผลการตรวจประเมิน 2 แห่ง  6 

สถาบนัผลิตแพทยท่ี์รอตรวจประเมิน 3 แห่ง  สถาบนัผลิตแพทยท่ี์ก าลงัจดัท า SAR 3 แห่ง 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

4.4 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 9 

 การตดิตามผลด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิ10 

ครั้งที่ 9 11 

 การด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ 2560 12 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี13 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 14 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท  รายงานการติดตามผลด าเนินการตาม15 

ขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงยงัไม่มีความคืบหน้า  ส่วนการด าเนินการคดัเลือก16 

ครแูพทยแ์ห่งชาติ ปี 2560  เป็นคณะกรรมการพิจารณาชุดเดิมและใชห้ลกัเกณฑเ์ดิม ทั้งน้ีใหโ้รงเรียนแพทย์ส่ง17 

รายช่ืออาจารยแ์พทย ์ภายในส้ินเดือนกุมภาพนัธ ์2560 18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 

4.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ20 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ21 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี22 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ว่าการจดัท า (ร่าง)มคอ. 1 และ24 

รวบรวมบทความงานวิจยัเปรียบเทียบหลกัสูตรตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหด้ าเนินการ 25 

เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อไดร้ับการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง26 

ประเทศไทยแลว้ จะจดัประชาพิจารณจ์ากผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูใ้ชบ้ณัฑิต และประชาชน ต่อไป 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

วาระที่ 5  เรื่องสืบเน่ือง 29 

5.1 เพ่ือทราบ 30 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ31 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559 32 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 33 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์34 
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ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ รายงานจ านวนผูเ้ขา้สอบเพ่ือประเมินและ1 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3 ในแต่ละรอบการสอบ และในขณะน้ี2 

ไดเ้ตรียมความพรอ้มส าหรบัการสอบรอบท่ี 1 เรียบรอ้ยแลว้ ในอนาคตจะมีผูเ้ขา้สอบจ านวนมากขึ้ น ดงัน้ันการ3 

สอบภาคปฏิบติัจะมีการปรบัเปล่ียนรูปแบบการสอบ ซ่ึง ศรว. จะส่งแบบสอบถามใหผู้ร้บัผิดชอบแต่ละสถาบนั4 

ไดใ้หค้วามเห็นและเชิญมาประชุมร่วมกนั แนวโนม้อาจจะใหส้ถาบนัจดัสอบเอง  5 

ในส่วน MEQ และ Long case มีระยะเวลาในการรบัรองผลสอบ 3 ปี  เมื่อสถาบนัจดัสอบ6 

และด าเนินการส่งผลสอบให ้ศรว. ใหร้ะบุวนัท่ีท่ีสถาบนัรบัรองผลสอบดว้ย หากไม่ระบุจะถือว่าวนัท่ีส่งให ้ศรว. 7 

เป็นวนัรบัรองผลสอบ 8 

ส าหรับการสอบขั้นตอนท่ี 1 และ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 มีผู ้เขา้สอบท่ีจบจาก9 

สถาบนัต่างประเทศประมาณรอ้ยละ 50  หลงัจากประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรว. แลว้ จะประกาศผลสอบ10 

ไดไ้ม่เกินวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559  สถาบนัสามารถขอผลสอบได ้แต่เน่ืองจากรอบน้ีมีผูเ้ขา้สอบจ านวนน้อยจึง11 

จะไมม่ีผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ ในส่วนผลการสอบรายบุคคลใหดู้ทางเว็บไซต์โดยจะไม่จดัส่งทางไปรษณีย ์12 

และส าหรบัผูส้มคัรสอบรอบเดือนเมษายน 2560 ใหส้ถาบนัด าเนินการรบัรองสิทธ์ิการสมคัรสอบภายในเดือน13 

ธันวาคม 2559 ส่วนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีจะสอบขั้นตอนท่ี 1 ท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนกับ ศรว. จะไม่มีช่ือสมคัร14 

สอบ 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 17 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี18 

ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงอรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ์  19 

แพทยห์ญิงอรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ์ แจง้ว่า ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์20 

เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท จะยกเลิกโครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอหน่ึงทุน และมีโครงการใหโ้ดยพิจารณาก าหนด21 

พ้ืนท่ีขาดแคลนแพทย ์ซ่ึงอยูใ่นช่วงก าหนดหลกัเกณฑ ์22 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 23 

5.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 24 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์รายงานความคืบหน้าของการตรวจ27 

ประเมินสถาบนัตามแนวทาง EdPEx  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ขอเชิญใหทุ้กสถาบนั28 

ขอรบัการประเมินเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมท่ีไดร้บัการรบัรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา29 

และแพทยสภาแลว้ 30 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 31 

5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 32 

เอกสารประกอบ :  33 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 34 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รายงานว่า ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์1 

แห่งประเทศไทย และส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ไดจ้ัดท าคู่มือการใช้2 

หลกัสูตร Patient safety และทดลองน าไปใชใ้นโรงพยาบาลแลว้ แต่พบว่าผูส้อนยงัขาดความเขา้ใจในการ3 

น าไปใช ้จึงจดัโครงการ Train the Trainer ส าหรบัหลกัสูตร Patient safety ในวนัท่ี 9–10 กุมภาพนัธ ์2560  4 

รบัสมคัรจ านวนจ ากดั สถาบนัละ 2 คน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งเขา้รบัการอบรมใหค้รบสองวนั โดยจะมีการแนะ5 

แนวการเรียนการสอนและการน าไปใช ้และจะมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ี จะมีการจัดประกวด 6 

VDO clip ผลงานของนักศึกษาแพทย ์เก่ียวกบั Patient Safety 7 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 8 

5.1.5 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบัน9 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 12 

ศาสตราจารย์เ กียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี แจ้งก าหนดการวันประชุม13 

คณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 14 

2560 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

5.2 เรื่องที่ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 17 

5.2.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 / การประชุม18 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1  เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนา จุฬาลงกรณ์19 

มหาวิทยาลยั 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ก าหนดการจัดประชุมวิชาการ23 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 18 และการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี 1 24 

เพ่ือเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จะจดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี 16–20 พฤษภาคม 25 

2560 ณ อาคารภมูิสิริมงัคลานุสรณ ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 27 

5.3 เรื่องทีย่งัไม่มีความคืบหนา้ 28 

- 29 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 30 

6.1  Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2017 “Medical Professionalism 31 

Across Cultures” January 30, 2017 32 

เอกสารประกอบ :  2 ฉบบั  33 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์34 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ขอเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากสถาบนัผลิตแพทย์1 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการ “Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2017” โดยจะจดัในวนัท่ี 30 2 

มกราคม 2560  ณ หอ้งประชุมชั้น 12 อาคารภมูิสิริมงัคลานุสรณ ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

6.2  ก าหนดการโครงการฝึกอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นที่ 18 5 

เอกสารประกอบ : -  6 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์แจง้ก าหนดการ โครงการฝึกอบรมผูบ้ริหาร8 

สถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นท่ี 18  ซ่ึงจะจดัขึ้ นระหว่างวนัท่ี 1-30 มิถุนายน 2560 มีกิจกรรมดูงานทั้งในประเทศและ9 

ต่างประเทศ หนังสือเชิญจะมีไปยงัแต่ละมหาวิทยาลยัในช่วงตน้ปี  โดยใหโ้ควตาสถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งละ 2 ท่ี10 

นัง่ ส่วนศนูยแ์พทยฯ์ ใหแ้ห่งละ 1 ท่ีนัง่ จ านวนรบัไมเ่กิน 40 ท่ีนัง่ พิจารณาตามล าดบัการสมคัร 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

6.3 Project management and leadership: practical tips for medical school leaders  13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  14 

ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์15 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์  น าเสนอบทความทางวิชาการเร่ือง Project management 16 

and leadership: practical tips for medical school leaders ใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์กบั17 

โรงเรียนแพทยต่์าง ๆ 18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 

ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 20 

 21 

 22 

 23 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ)์ 24 

 สรุปผลการประชุม 25 

 26 

 27 

 28 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 29 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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