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1.1.7  สรุปการประชุมคณะท างานคัดเลือกหัวขอ้และจัดล าดับความส าคัญเขา้สู่การ1 
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วาระท่ี 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.7 และ 1.1.8  ดงัน้ี  10 

 ก าหนดเกณฑข์ึ้ นทะเบียนหน่วยบริการร่วมใหบ้ริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนั11 
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ก าหนดโรค 12 โรค และคุณสมบติั ศกัยภาพของหน่วยบริการท่ีจะเขา้ร่วมใหบ้ริการผ่าตดัในวนัเดียวกนั มี14 
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จดัการกองทุน ครั้งที่ 9/2560, ครั้งที่ 10/2560, ครั้งที่ 11/2560 และครั้งที่ 12/2560 วนัที่ 11 ตุลาคม, 26 

วนัที่ 8 พฤศจกิายน 2560, วนัที่ 13-14 ธนัวาคม และวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560 27 

เอกสารประกอบ :  28 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 29 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ เสนอแจง้มติคณะกรรมการ30 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 12/2560 วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 และ ครั้งท่ี 13/2560 วันท่ี 8 31 

พฤศจิกายน 2560  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 32 

  33 
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1.1.6  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางบริการ1 

วิชาการ (Academic Hub) ครั้งที่ 1/2560  วนัที่ 23 พฤศจกิายน 2560 2 

เอกสารประกอบ :  3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 4 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศัก ด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ  เสนอสรุปการประชุม5 

คณะอนุกรรมการ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 6 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 7 

1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากร8 

สาธารณสุข ครั้งที ่1/2561 วนัที่ 4 ธนัวาคม 2560 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 11 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรตัน์  ฉายากุล  น าเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือน12 

นโยบายความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2561 วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 รายละเอียด13 

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

1.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล ครั้งที่ 3/2560  วนัที่ 4 16 

ธนัวาคม 2560 17 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 19 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล  น าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ20 

ส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งท่ี 3/2560  วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร21 

ประกอบการประชุม 22 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 23 

1.4 สรุปการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560  วนัที่ 20-22 ธนัวาคม 2560 24 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 26 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 27 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  น าเสนอท่ีประชุมว่า รองศาสตราจารย ์28 

นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ  เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 10  พ.ศ. 2560  วนัท่ี 29 

20-22 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยป์ระชุมอิมแพค เมืองทองธานี มีผลสรุปการเขา้ร่วมประชุมตามเอกสาร30 

ประกอบ 31 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 32 

  33 
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1.5 แพทยสภาขอความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูลแพทย ์นิสิต/นกัศึกษาแพทย ์1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอเร่ืองท่ีแพทยสภาขอความร่วมมือใน5 

การแลกเปล่ียนขอ้มูลแพทย ์นิสิต/นักศึกษาแพทยต์ามหนังสือท่ี พส.015/950 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 6 

2560  ซ่ึงไดเ้วียนหนังสือใหก้บัคณบดีสถาบนัสมาชิกทุกแห่งทราบแลว้ตามเอกสารประกอบ 7 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 8 

1.6 ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. 9 

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 แต่งตั้งเลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เป็น10 

กรรมการในคณะกรรมการดงักล่าว 11 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 13 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  น าเสนอเร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์14 

ของ ก.พ. ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 แต่งตั้งเลขาธิการ15 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เป็นกรรมการในคณะกรรมการดงักล่าว ซ่ึงยงัไมไ่ดม้ีการประชุม 16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

1.7 ร่างกฎหมาย 2 ฉบบั จาก คณะอนุกรรมการพิจารณาจดัท ากฎหมายล าดบัรอง ตาม พรบ. 18 

สถานพยาบาล 19 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล 21 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล น าเสนอร่างกฎหมาย 2 ฉบับ จาก 22 

คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรอง ตาม พรบ. สถานพยาบาล ปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ.23 

2559  โดยเน้นสถานพยาบาลในภาคเอกชนในเร่ืองหลกัเกณฑว์ิธีการเง่ือนไขและค่าใชจ้่ายในการโฆษณา24 

หรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล และน าเสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข 25 

การจดัการศึกษาการฝึกอบรมหรือการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบโรค26 

ศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยส์ าหรบัภาคเอกชน ซ่ึงจดัไดเ้ฉพาะระดบัหลงัปริญญาโดยตอ้ง27 

ขออนุมัติจากราชวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง ส่วนการวิจัยต้องขออนุญาต และต้องผ่านการพิจารณาจาก28 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยก์่อน 29 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 30 

  31 
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 1 

ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันศุกรท์ี่ 15 กันยายน 2560 ณ หอ้งราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 2 

รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี และรับทราบสรุปผลการประชุม3 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอ้ง4 

ประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร ์ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย 5 

เชียงใหม่ 6 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุคณะกรรมการ9 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 15 กนัยายน 2560 ณ หอ้ง10 

ราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี และรบัทราบสรุปผลการ11 

ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอ้งประชุม 801 12 

อาคารเรียนรวมราชนครินทร ์ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่13 

 มติที่ประชุม  : รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการ 14 

บริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 15 กนัยายน 2560  ณ หอ้งราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 

6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11  โรงพยาบาลราชวิถี และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่ม16 

สถาบันฯ ครั้งท่ี 6/2560  เมื่อวนัศุกร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2560  ณ หอ้งประชุม 801 อาคารเรียนรวม 17 

ราชนครินทร ์ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 18 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 19 

3.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 20 

เอกสารประกอบ :  21 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 22 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ น าเสนอความคืบหน้าส าหรับ23 

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทยส าหรับปี พ .ศ. 2561-พ.ศ. 2570 ซ่ึงมีการปรับระยะเวลา24 

โครงการฯ โดยแบ่งการด าเนินโครงการเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1  ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ 2562 และระยะท่ี 25 

2  ปี พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2570 ส าหรบังบประมาณโครงการแบ่งเป็นงบด าเนินการผลิตจ านวน 300,000บาท/26 

ปี/คน หรือจ านวน 1,800,000 บาท/คน/หลกัสูตร และงบลงทุนจ านวน 2,000,000 บาท/คน/หลกัสูตร 27 

ทั้งน้ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดต้อบหนังสือท่ี กกอ. ส่งไปว่า ใหเ้สนอของบประมาณในปี พ.ศ.28 

2561-พ.ศ. 2562  เฉพาะงบด าเนินการในการผลิต 29 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหเ้ตรียมผู ้แทนสถาบันผลิตแพทย์ ประกอบดว้ย คณบดีคณะ30 

แพทยศาสตรใ์น กทม. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คณบดีคณะแพทยศาสตรท่ี์จดัตั้งใหม่ (2-3 31 

คณะ) และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ในต่างจังหวดั (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น) เขา้พบ32 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอทบทวนการจดัสรรงบประมาณส าหรบัโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม33 

ทั้งงบด าเนินการผลิตและงบลงทุนโดยอาจมีความแตกต่างระหว่างสถาบนัผลิตแพทยเ์ก่าและสถาบนัผลิต34 

แพทยท่ี์จดัตั้งใหม ่35 
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3.2 กรอบสมรรถนะอาจารยส์  าหรบัอาจารยมื์ออาชีพ 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์านุภาพ เลขะกุล 3 

รองศาสตราจารย์ นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล น าเสนอเร่ืองแนวทางการส่งเสริมคุณภาพ4 

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  โดยกล่าวถึงผลการด าเนินการของ5 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(มอ.) ซ่ึงไดด้ าเนินการมาแลว้ 3 ปี ว่า มีการจดัระดบัสมรรถนะอาจารยเ์ป็น 6 

4 ระดบัคือ Fellow, Professional, Scholary และ Masterly teacher โดยใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมตามความสมคัร7 

ใจ ทั้งน้ีอาจารยท่ี์เขา้ร่วมตอ้งเขียน Teaching Portfolio ส่ง และมีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 4 ท่าน เป็นผู ้8 

ประเมิน โดยอาจารยท่ี์ไดร้บัการอนุมติัจะไดร้บัเงินตอบแทนเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงถา้ไม่มีผลงานเพ่ิมเติมก็จะยุติ9 

การใหค้่าตอบแทน มีการอภิปรายจากท่ีประชุมสอบถามรายละเอียดและผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 10 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดก้ล่าวเสริมว่าการด าเนินการน้ีเป็นกา้วท่ีดีของการ11 

พฒันาอาจารย ์สถาบนัผลิตแพทยค์วรไปศึกษาดงูานท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(มอ.)เป็นตวัอย่างแลว้12 

คิดสรา้งระบบของตวัเองขึ้ นมา ท าเป็น Pilot จากน้ันน าเอาขอ้ดีของแต่ละแห่งมาน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู ้13 

ร่วมกนั 14 

มติที่ประชุม  :    รบัทราบและเห็นชอบใหม้ีการติดตามเป็นวาระสืบเน่ืองในคณะกรรมการ15 

บริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 16 

3.3 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 17 

เอกสารประกอบ :  18 

ผูน้  าเสนอ : อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์19 

อาจารย์นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์  น าเสนอความคืบหน้าการด าเนินงานจัดประชุม20 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 10  ในประเด็นท่ีว่าควรจะจดัการประชุมหรือไม่ เน่ืองจากขอ้เสนอแนะ21 

จากการประชุมครั้งหลงัหลายขอ้ ไม่ไดม้ีการด าเนินการเท่าท่ีควร ท่ีประชุมมีการอภิปราย และส่วนใหญ่มี22 

ความเห็นว่า ขอ้เสนอแนะจากการประชุมน้ันแต่ละสถาบนัอาจจะท าหรือไม่ก็ได ้ขึ้ นอยู่กบับริบทของแต่ละ23 

สถาบัน  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดม้ีความเห็นว่าการประชุมแพทยศาสตร24 

ศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 1-6 สถาบนัผลิตแพทยท์ าตามขอ้แนะน ามาตลอด แต่ช่วงหลงัมีแนวทางหลากหลาย 25 

และไม่ไดบ้งัคบัว่าทุกแห่งตอ้งท าเหมือนกนั การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ควรจะเป็น Minimum 26 

standard  มีมติ/ขอ้เสนอแนะ และท าการพฒันาปรบัปรุงต่อไป 27 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบใหด้ าเนินการเตรียมการจดัประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้ง28 

ท่ี 10  ต่อไป 29 

3.4 งบประมาณในการตรวจประเมิน EdPEx กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 30 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  น าเสนองบประมาณในการตรวจประเมิน33 

EdPEx กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย34 

กระบวนการวิธีพิจารณารับรองหลกัสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 35 
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2547 หมวด 3 การรับรองมาตรฐานการศึกษา  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงก าหนด1 

ขั้นตอนการขอรบัการตรวจประเมิน ระยะเวลาการตรวจประเมิน และค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายส าหรบัการ2 

ตรวจประเมิน ตามเอกสารประกอบ 3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และเห็นชอบ 4 

3.5  Thai Scholars Fellowship Fund โดยองคก์ร The King of Thailand Birthplace 5 

Foundation (KTBF), Thai Physicians Association of America (TPAA), Harvard T.H. Chan School 6 

of Public Health 7 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั  8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารยน์ายแพทย ์ชาญชยั พานทองวิริยะกุล 9 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุลน าเสนอเร่ือง Thai Scholars 10 

Fellowship Fund เพ่ือใหทุ้นการศึกษาแก่นักศึกษาไทยไดไ้ปศึกษาต่อท่ี Harvard University โดยมีองคก์ร 11 

The King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF) และ Thai Physicians Association of America 12 

(TPAA) เป็นผูป้ระสานงาน ทั้งน้ีขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยทุ์กแห่ง ไดพิ้จารณาสนับสนุนเงินร่วมกบั Thai 13 

Scholars Fellowship Fund ต่อไป 14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

3.6   ขออนุมตังิบประมาณสนบัสนุนการตรวจรบัรองสถาบนั IMEAc จาก WFME (งวดที่ 2) 16 

 เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  17 

 ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอเร่ืองขออนุมติังบประมาณสนับสนุน 19 

การตรวจรบัรองสถาบนั IMEAc จาก WFME (งวดท่ี 2) เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท 20 

มตทิี่ประชุม  :   อนุมติั 21 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 22 

4.1 การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 23 

(MedResNet) 24 

เล่ือนวาระไปการประชุมครั้งต่อไป 25 

4.2 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 26 

เล่ือนวาระไปการประชุมครั้งต่อไป 27 

  28 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ3 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 4 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ น าเสนอ 7 

1.  สรุปผลการสอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ8 

เวชกรรมขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2  เมื่อวนัท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2560  9 

2.  ก าหนดการจัดสอบเพ่ือประเมินและรับรองความรู ้ความสามารถในการประกอบ10 

วิชาชีพเวชกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 11 

3.  ก าหนดวนัในการสอบ MEQ  ครั้งท่ี 1 และ 2  ในปี พ.ศ. 2562 12 

4.  แจง้จ านวนผู ้สมัครสอบขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 ประจ าปี 2561 วันท่ี 21-22 13 

เมษายน 2561 14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

5.1.2 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต16 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตร17 

บัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปี18 

การศึกษา 2561 19 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์21 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์น าเสนอการด าเนินการสอบ22 

คดัเลือกบุคคลฯ และแจง้สรุปจ านวนผูเ้ขา้สอบวิชาเฉพาะปีการศึกษา 2561  ว่า มีผูส้มคัร 45,042 คน เอกสาร23 

สมบรูณ ์43,197 คน  จ านวนสนามสอบ 11 แห่ง 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 25 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 26 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์28 

  รองผูอ้ านวยการ สบพช. 29 

ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์ สุธรรมนิรนัด์ รองผูอ้ านวยการ สบพช.30 

แจง้ปฏิทินก าหนดการด าเนินงานจดัสรรแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักรผูท้ าสญัญา ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และ31 

ค าสัง่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปก าลงัคนและภารกิจบริการดา้นสุขภาพของ32 

กระทรวงสาธารณสุข 33 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 34 
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5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 3 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรัตน์  ฉายากุล น าเสนอความคืบหน้าในการขบัเคล่ือน 4 

WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษาว่า จะจดัใหม้ีการอบรม National Curriculum 5 

implementation in Medical School and Train the Trainer Course for Patient Safety โดยมีกลุ่มเป้าหมาย6 

คือ อาจารยแ์พทย ์และผูบ้ริหารการศึกษา จ านวนประมาณ 200 คน โดยจะจดั 2 ครั้ง  ครั้งท่ี 1 วนัท่ี 23-25 7 

พฤษภาคม 2561 และครั้งท่ี 2 วนัท่ี 15-16 สิงหาคม 2561 ณ Amari Don Mung Airport  Hotel 8 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

5.1.5 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์  น าเสนอรายงานความคืบหน้าใน13 

การด าเนินการของ สมพ. ตามเอกสารประกอบ 14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

5.1.6 The Constitution for ASEAN Medical Education Alliance 16 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์18 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์แจ้งความคืบหน้าในการ19 

ด าเนินการและจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2561 20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 22 

5.2.1 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง23 

ประเทศไทย 24 

 ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา25 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 26 

o ขอ้เสนอแนะขอ้ 1 27 

o ขอ้เสนอแนะขอ้ 2  (วาระที่ 5.2.2) 28 

o ขอ้เสนอแนะขอ้ 3  โครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ 29 

o ขอ้เสนอแนะขอ้ 4  (วาระที่ 3.2) 30 

เอกสารประกอบ :  31 

ผูน้  าเสนอ : อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์32 

อาจารย์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์  น าเสนอความคืบหน้าในการด าเนินการตาม33 

ขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  ดงัน้ี 34 
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ขอ้เสนอแนะท่ี 1  ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรันด์ รอง1 

ผูอ้ านวยการ สบพช. แจง้ว่า จากการประชุมครั้งท่ีผ่านมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560  ไดม้ีค าสัง่แต่งตั้ง2 

คณะอนุกรรมการก าหนดยุทธศาสตรก์ าลงัพลและภารกิจดา้นการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข 3 

โดยจะแจง้ความคืบหนา้ใหก้บัท่ีประชุมน้ีเป็นระยะๆ 4 

อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์รบัไปติดตามความคืบหนา้กบั สบพช. ต่อไป 5 

  ส าหรับขอ้เสนอแนะท่ี 2  และขอ้เสนอแนะท่ี 4  รายละเอียดอยู่ในเอกสารสรุปการ6 

ประชุม (วาระท่ี 2) แลว้  ส่วนขอ้เสนอแนะท่ี 3  เร่ืองการพฒันาระบบแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะเป็นส่วนหน่ึงของ7 

การศึกษาแพทยศาสตร ์ ไดม้ีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรบัปรุงทกัษะหตัถการส าหรบับณัฑิตแพทย ์ซ่ึง8 

ไดม้ีการประชุมมาแลว้ 2 ครั้ง  โดยมีการรวบรวมขอ้เสนอแนะจากทุกโรงเรียนแพทยร์่วมดว้ย สรุปสุดทา้ยมี9 

การปรบัปรุง ระดบั ประเภทส าหรบัหตัถการอยา่งไร  จะน าเสนอความกา้วหนา้ในครั้งต่อไป 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 11 

5.2.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน12 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 13 

เอกสารประกอบ :  14 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 15 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ความคืบหน้าในการ16 

จดัท า มคอ.1  ไดส้่งเอกสารไปยงัส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรียบรอ้ยแลว้ รอการอนุมติั 17 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 18 

5.2.3 มาตรการตดิตามการชดใชทุ้นของบณัฑิตแพทย ์19 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล 21 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข 22 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศักด์ิมงคล น าเสนอมาตรการติดตามการ23 

ชดใชทุ้นของบณัฑิตแพทย ์2 มาตรการ คือ 24 

1. เสนอใหผู้แ้ทนของสถาบนัผลิตแพทยท่ี์เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการพิจารณา25 

จดัสรรนักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ  ไดร้่วมกนัเสนอและผลกัดนัใหท่ี้ประชุมมีวาระสืบเน่ืองเร่ืองการติดตาม26 

แพทยใ์ชทุ้น ซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดน้ี โดยก าหนดใหส้ถาบนัทุกแห่งท่ีไดร้บัจดัสรรแพทย์27 

ใชทุ้นไป ตอ้งส่งรายงานขอ้มูลการปฏิบัติงานของแพทย์ใชทุ้นท่ีรับไปทุก 6 เดือน มาเขา้วาระสืบเน่ือง28 

ดงักล่าว จนครบ 3 ปี  รวมทั้งแจง้กรณีท่ีแพทยใ์ชทุ้นลาศึกษาต่อ ยา้ยสถานท่ีปฏิบติังานหรือลาออก 29 

2. เสนอใหแ้พทยใ์ชทุ้นท่ีจะลาออก ตอ้งด าเนินการติดต่อสถาบันการศึกษาท่ีจบมา30 

เพ่ือขอเอกสารรบัรองการชดใชทุ้นค่าปรบัตามสญัญา น ามายื่นต่อตน้สงักดัเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมติั31 

ใหล้าออก 32 

  33 



13 

 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข  แจง้ว่าคณบดีคณะแพทยศาสตร ์1 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น จะด าเนินการพบรฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงเป็นตน้สงักดัของแพทยใ์ช้2 

ทุนส่วนใหญ่ ใหพิ้จารณาใชเ้อกสารรับรองการชดใชทุ้นค่าปรับตามสัญญา น ามายื่นต่อต้นสังกัดเพ่ือ3 

ประกอบการพิจารณาอนุมติัใหล้าออก 4 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ และมอบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น5 

และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ติดตามด าเนินการตามขอ้เสนอต่อไป 6 

5.2.4 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE 19 7 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์9 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  แจง้ความคืบหน้าในการด าเนิน10 

โครงการ โดยจะพิจารณารบัผูส้มคัรตามล าดบัท่ีมาสมคัรก่อนหลงั จ านวน 40 คน 11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 12 

5.2.5 ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั13 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์16 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิ ริทรัพย์   แจ้งก าหนดวันประชุม17 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 18 

2561 19 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 20 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 21 

 ไมม่ ี22 

 23 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 24 

 25 

 26 

 27 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั ยิ่งศกัด์ิมงคล) 28 

 สรุปผลการประชุม 29 

 30 

 31 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 32 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 33 

 34 

\\2561\GBRD12018 35 



1 
 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 2/2561  วนัศุกรท์ี่ 2 มีนาคม 2561  เวลา 09.30-14.30 น. 2 

ณ หอ้งประชุม A501 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์3 
       4 

 5 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 6 
1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ ประธานท่ีประชุม 7 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 8 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 9 
4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 10 
5. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 11 
6. แพทยห์ญิงพชัรีภรณ ์ ตนัมิ่ง 12 

(แทน รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร) 13 
7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 14 
8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 15 
9. พนัเอก รองศาสตราจารยสุ์พิชยั  เจริญวารีกุล กรรมการบริหาร 16 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 17 
11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 18 
12. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 19 
13. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 20 
14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 21 
15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 22 
16. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 23 
17. แพทยห์ญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี 24 
 (แทน นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธุค์รุฑ กรรมการบริหาร) 25 
18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 26 
19. แพทยห์ญิงสรสัวดี  เถลิงศก 27 
 (แทน แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั  นภีรงค ์ กรรมการบริหาร) 28 
20. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 29 
21. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการบริหาร/กรรมการอ านวยการ 30 
22. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 31 
23. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 32 
24. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 33 
25. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 34 
  35 



2 
 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 
1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 2 
2. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 3 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน์  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 4 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 5 
5. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 
6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 7 
7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 8 
 9 
รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 10 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 11 

  คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 12 
2. แพทยห์ญิงลกัษมี  ฮะอุรา   ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  13 

  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 14 
 (แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 15 
  โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 16 
  17 



3 
 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 2/2561  วนัศุกรท์ี่ 2 มีนาคม 2561  เวลา 09.30-14.30 น. 2 

ณ หอ้งประชุม A501 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์3 
       4 

 5 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 6 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักด์ิ  พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 7 
สงขลานครินทร์ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์8 
แห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 9 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 10 

1.0 การแตง่ตั้งเครือข่ายโรงเรียนแพทยใ์หม่ 11 
เอกสารประกอบ :  3 ฉบบั  12 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ ศรีศุกรี 13 

รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์14 
ท่ีประชุมรบัทราบค าสัง่แต่งตั้งเครือข่ายคณะแพทยศาสตรใ์หม่และค าสัง่แต่งตั้งประธานเครือข่าย 15 

เพ่ือใหก้ารด าเนินการบริหารจดัการดา้นเครือข่ายคณะแพทยศาสตรใ์หม่ 9 คณะ และวิทยาลยัแพทยศาสตร ์16 
มหาวิทยาลยัรงัสิต ด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าท่ี ร่วมมือ ช่วยเหลือ 17 
ส่งเสริม สนับสนุนซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองการศึกษาแพทยศาสตร์ (Medical Education)  ศึกษา วิจยั แลกเปล่ียน 18 
เพ่ือการพฒันาองคก์รท่ีสังกดัในทุกๆ ดา้น และอ่ืนๆ ตามท่ีตกลงกัน หรือไดร้ับการขอรอ้ง มอบหมายจาก19 
องคก์ร หรือองคก์ารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และแต่งตั้ง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์  เป็น20 
ประธานเครือขา่ย  21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

1.1 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการขาย23 
ยา ครั้งที ่1/2561  วนัจนัทรท์ี่ 29 มกราคม 2561 24 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 26 
ท่ีประชุมรบัทราบ 27 

 1.  การก าหนดแนวทางในการรบัการสนับสนุนจากบริษัทยา ดงัน้ี 28 
 1.1  การรบัเงินสนับสนุนสรา้งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา เสนอใหบ้ริษัทยาน าส่วนลด ส่วน29 

แถมท าเป็น net price ลดในบิลแทนการจ่ายเงินสวสัดิการจากบริษัทยา 30 
 1.2  การสนับสนุนอ่ืนให้เป็นไปตามแนวทางท่ี ปปช. เสนอ ได้แก่ การบริจาค และการ31 

สนับสนุนทางวิชาการ (ตามระเบียบกระทรวงการคลงั) 32 
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2.  การด าเนินการโครงการวิจยัเพ่ือพฒันาการน าเกณฑจ์ริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยา1 
ไปสู่การปฏิบติัในโรงพยาบาลรฐัทั้งในและนอกสงักดักระทรวงสาธารณสุข ก าลงัอยูใ่นระหว่างด าเนินการ ซ่ึงจะ2 
ขอความร่วมมือกบัโรงพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัต่อไป 3 

3.  การติดตามการด าเนินการตามบนัทึกขอ้ตกลงเมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 จะด าเนินงานเป็น4 
กลุ่มๆ โดยกลุ่มบริษัทยาจะมีประชุมในวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2561 ส่วนกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มสภาวิชาชีพ และ5 
กลุ่ม consortium ก าหนดประชุมในวนัท่ี 23 เมษายน 2561  6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

1.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งที่ 1/2561  8 
วนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์2561 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ไดติ้ดตามความกา้วหน้า12 

ของการด าเนินงานของคณะท างานชุดต่างๆ ภายใต ้theme “ Building Trust by Truth” และค าขวญัของแพทย13 
สภาท่ีวา่ “แพทยสภา ตั้งใจ-ใส่ใจ-จริงใจ” โดยสรุปดงัน้ี 14 

1.  คณะท างานจดัประชุมวิชาการในโอกาสครบ 50 ปี แพทยสภา กสพท เป็นผูป้ระสานงานและ15 
จดัวิทยากร ในเร่ืองลูกอยากเป็นหมอ ในวนัศุกรท่ี์ 22 มิถุนายน เวลา 10.30-12.00 น. หอ้ง Saphire 201  16 
วิทยากรประกอบดว้ย แพทยห์ญิงจารุรินทร์ ปิตานุพงษ์ (คณะแพทยศาสตร ์มอ.) นายแพทยพ์ลากร สุรกุล17 
ประภา (คณะแพทยศาสตร ์มข.) นายแพทยม์าโนช โชคแจ่มใส (คณะแพทยศาสตร ์มช.) และ นายสุทพงษ์ 18 
ไตรภพภูมิ (นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นผู ้ด าเนินการอภิปราย ทั้งน้ีแพทยสภาจะจ่าย19 
ค่าตอบแทนท่านละ 1,000.- บาท ส่วนการสนับสนุนอ่ืน เช่นค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียงท่ีพกั ขอความอนุเคราะหจ์าก20 
ตน้สงักดั   21 

2.  คณะอนุกรรมการจดังานโครงการ“หมอชวนวิ่ง” ก าหนดเสน้ทางวิ่งผ่านทุกจงัหวดั โดยไม่มี22 
การรับบริจาค ส้ินสุดกิจกรรม วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 16.00 น. ท่ีอาคารสภาวิชาชีพ 23 
กระทรวงสาธารณสุข 24 

3.  คณะท างานส่ือสารสงัคม ไดจ้ดัท า logo ของการเฉลิมฉลอง และจดัใหม้ีการประชาสมัพนัธ์25 
กิจกรรม 26 

4.  คณะท างานประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย อยู่ในระหว่างการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือจัดท าเป็น27 
หนังสือ 28 

5.  คณะอนุกรรมการสรรหาแพทยต์น้แบบ ก าลงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการสรรหา 29 
6.  คณะอนุกรรมการจดัหน่วยแพทยอ์าสา อยู่ในระหว่างการจดัเตรียม คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการ30 

ในเดือนพฤษภาคม เน้นการบริการโดยแพทยท่ี์มีความรูค้วามช านาญเฉพาะสาขา ตั้งหน่วยท่ี โรงพยาบาล 31 
สมเด็จพระยุพราช  32 

7.  คณะท างานจดัท าของท่ีระลึก/เหรียญกษาปณ ์ฯ อยูใ่นระหวา่งการออกแบบ 33 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 34 
 35 
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1.3 สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาระบบการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อการใช้1 
ยาอยา่งสมเหตผุล ครั้งที่ 1/2561  วนัจนัทรท์ี่ 12 กุมภาพนัธ ์2561 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาระบบการผลิต5 

และพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งท่ี 1/2561  วนัจนัทรท่ี์ 12 กุมภาพนัธ์ 2561 6 
ดงัน้ี 7 

1. การติดตามการด าเนินการตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)  8 
 พยาบาล   สภาวิชาชีพใหค้วามเห็นชอบการก าหนดสมรรถนะ 17 สมรรถนะ และจะน า module ไป9 

สอดแทรกในแต่ละกลุ่มวิชา  10 
 เภสชักร   ไดม้ีการประสานงานกนัระหว่าง สภาวิชาชีพ ศศภท ศูนยส์อบ และ CPE โดยไดน้ าขึ้ นเว็บไซต ์11 

CPE แลว้ 12 
 สตัวแพทย ์   มีการแต่งตั้งอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบั การใชย้าอย่างสมเหตุผล 2 ชุด คือ หลกัสูตรการ13 

เรียน และการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลสตัว ์ท่ีมีการขบัเคล่ือน 14 
 แพทย ์โดย กสพท   ใหก้ารสนับสนุนโดยจะน าไปบรรจุในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต การสอบใบ15 

ประกอบวิชาชีพฯ และเกณฑม์าตรฐานแพทยสภา 16 
 แพทย ์CPIRD   จะจดัการประชุมเพ่ือพฒันาครูผูส้อน ในระหว่างวนัท่ี 21-22 มีนาคม 2561 ร่วมกบั 17 

กสพท 18 
 ทนัตแพทย ์  จดัใหม้ีการบรรยายในบางคณะ/สถาบนั 19 

2. เห็นชอบการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารพฒันาการเรียนการสอน20 
บุคลากรสุขภาพดา้นการใชย้าอย่างสมเหตุสมผล ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 โดยจะมีการ21 
ประชาสมัพนัธต่์อไป 22 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 23 

1.4 สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากร24 
ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561) ครั้งที่ 2/2560 และประชุมคณะกรรมการก ากับทิศทาง 25 
โครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่  21 ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ ์26 
2561 27 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 
การประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินการท างานของคณะกรรมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรพ์ฒันา 30 
การศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 ในระยะท่ี 1 มีรายงานผลการด าเนินการ  31 

ดงัน้ี 32 
1.  คณะอนุกรรมการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพโดยใช้33 

หลกัฐานทางวิชาการและการจดัการความรู ้ก าหนดจดักิจกรรมโครงการจดัการความรูส้ าหรบับุคลากรสุขภาพ 34 
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เร่ือง “Share and Lesson to be Learned” วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยผูส้นใจสมคัร1 
เขา้ร่วมประชุมไดท่ี้ http://goo.gl/Oxhizw  ไดจ้นถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2561 2 

2.  คณะอนุกรรมการสรา้งความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างผูผ้ลิตและผูใ้ชบุ้คลากรดา้นสุขภาพ 3 
และคณะท างานจดัประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ ครั้งท่ี 5 น าเสนอกรอบแนวคิด/บทบาทของเครือข่าย4 
และความร่วมมือต่อการพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรดา้นสุขภาพ แนวคิดบริหารใหเ้กิด community 5 
engagement ซ่ึงเป็น theme ในการประชุมวิชาการในเดือนพฤศจิกายน 2561 6 

3.  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการบริหารจดัการในสถาบนัการศึกษา หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู ้7 
และระบบสารสนเทศ ไดน้ าเสนอความกา้วหนา้ของการจดัท าหนังสือซ่ึงคาดวา่จะเสร็จสมบรูณใ์นเร็วๆ น้ี 8 

4.  คณะอนุกรรมการการศึกษาแบบสหวิชาชีพน าเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาแบบสห9 
วิชาชีพ   10 

5.  คณะอนุกรรมการด าเนินการพฒันาตวัช้ีวดัและประเมินผลน าเสนอความกา้วหน้าและรายการ11 
เก็บขอ้มลูตามตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์ 8 ตวัช้ีวดั ซ่ึงพบว่าการเก็บขอ้มลูบางตวัช้ีวดัยงัไม่สมบรูณ์ และอาจส่งผลให้12 
เกิดปัญหาในการน าไปใชแ้ละการสรุปผล 13 

ท่ีปรึกษาจาก JICA ไดต้ั้งขอ้สงัเกตเร่ือง การน า ICT มาใชป้ระโยชน์ดา้นสุขภาพ  14 
ท่ีปรึกษาจาก WHO มีขอ้สงัเกตการด าเนินงานเบ้ืองตน้ของการประเมินแผนยุทธศาสตรฯ์ โดย15 

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก วา่อาจยงัไมส่มบรูณใ์นการสรุปขอ้มลู เน่ืองจากบางกลุ่มมีผูต้อบกลบัค่อนขา้งนอ้ย 16 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 17 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 18 
ครั้งที่ 6/2560   เม่ือวนัศุกรท์ี่ 10 พฤศจิกายน 2560  ณ หอ้งประชุม 801 อาคารเรียนรวมราช19 
นครินทร ์ชั้น 8  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ และรบัทราบสรุปผลการประชุม20 
คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 1/2561  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 21 
19 มกราคม 2561  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 3  อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง 22 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน23 
มิตร กรุงเทพฯ 24 
เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุมดงัน้ี 27 
1. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้ง28 

ท่ี 6/2560 วนัศุกรท่ี์ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-12.30 น.  ณ หอ้งประชุม 801 อาคารเรียนรวมราช29 
นครินทร ์ชั้น 8  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  30 

2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบัน31 
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2561 วนัศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561 เวลา 10.30-15.00 น. ณ หอ้ง32 
ประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 3 อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม33 
ราชกุมารี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 34 

http://goo.gl/Oxhizw%20%20ได้
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มตทิี่ประชุม :  1 
- รบัทราบและรบัรอง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง2 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 6/2560  โดยมีขอ้แกไ้ขการประชุมดงัน้ี 3 
หนา้ 4 บรรทดัท่ี 33  กิจกรรมภาคเชา้ :  ส าหรบัประชาชนและผูส้นใจ   แกไ้ขเป็น  กิจกรรม4 

ภาคเชา้ : ส าหรบัแพทย ์นักศึกษาแพทย ์ประชาชนและผูส้นใจ   5 
- รบัทราบ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั6 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2561 7 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 8 

3.1  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 9 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี10 
ผูน้  าเสนอ : อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ ์11 
อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ ์ ไดน้ าเสนอวา่ ขณะน้ียงัไมม่ีความคืบหน้า หากมีความคืบหน้า12 

แลว้จะน าเสนอใหท้ราบต่อไป  13 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 14 

3.2 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 15 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์17 
ศาสตราจารย์ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร์  ไดน้ าเสนอความคืบหน้าการจัดเตรียมงานการ18 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 Theme: Leadership toward Medical 19 
Education Excellence ก าหนดจดัระหว่างวนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงอยู่ในช่วงเทศกาลงานดอกไมข้อง20 
จงัหวดัเชียงราย โดยในวนัท่ี 19 มีนาคม 2561  จดั workshop 3 เร่ือง วนัท่ี 20-21 มีนาคม 2561  เป็นการ21 
ประชุมใหญ่  ในวนัแรกมีกิจกรรมมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติของ กสพทร่วมดว้ย สถานท่ีประชุมใชอ้าคาร 22 
M3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ก าหนดผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 500 คน การจดัประชุมเป็นแบบนานาชาติ โดยเชิญ23 
ชาวต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเขา้ร่วมดว้ย หวัขอ้การประชุมอยู่ระหว่างพิจารณา ขณะน้ีอยู่ระหว่างจดัท าเว็บ24 
ไซท ์ส าหรบั abstract จะจดัท าเป็นแบบ electronic เร่ิมลงทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป  25 
อตัราค่าลงทะเบียนชาวไทย 2,500 บาท ชาวต่างชาติ US$ 300 นักศึกษาแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีสนับสนุน 1,000 26 
บาท  ทั้งน้ีจะใหโ้ควตา้นักศึกษาแพทยเ์ขา้ร่วมประชุมไดส้ถาบนัละ 4 คน โดยไม่มีค่าลงทะเบียน  นอกจากน้ียงั27 
มีก าหนดจดัทศันศึกษาในจงัหวดัเชียงราย และงานเล้ียงอาหารเย็น 1 คืน สถานท่ีพกัภายในมหาวิทยาลยัมี 2 28 
แห่ง คือวนาศรม และวนาเวศ รองรบัไดป้ระมาณ 100-200 คน  หากเกินจ านวนอาจตอ้งหาท่ีพกัในตัวเมือง 29 
และขอเชิญชวนทุกสถาบนัส่ง paper เขา้ร่วม 30 

ประเด็นหารือ  ควรเชิญชวนคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เขา้ร่วมประชุม31 
ดว้ยหรือไม ่ 32 

 33 
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มตทิี่ประชุม :  รบัทราบความคืบหน้าการเตรียมงานจดัประชุม  และมีความเห็นว่าการเชิญชวน1 
คณะอ่ืนๆ  เขา้ร่วมประชุมข้ึนอยูก่บัหวัขอ้การประชุมท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงก าหนด ซ่ึงแนวโน้มการประชุม2 
น่าจะไปทาง health sciences มากขึ้ น  3 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า การจดัประชุมครั้งน้ีอยู่ในช่วง4 
เทศกาลท่องเท่ียวของภาคเหนือ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอาจตอ้งวางแผนการจองตัว๋เดินทางล่วงหนา้  5 

3.3 การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1-2   6 
ดว้ยระบบ e testing 7 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั  8 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์9 
  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์10 
  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร 11 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอว่า ศรว. มีนโยบายจะเปล่ียนวิธีการ12 

สอบ MCQ ใหเ้ป็น computer based ซ่ึงจะเร่ิมปีการศึกษาหนา้เป็นตน้ไป และหากมีขอ้สอบมากพอจะสามารถ13 
จดัสอบไดถ่ี้กว่าเดิม กระจายการสอบไดม้ากขึ้ น ลดภาระเร่ืองการผลิตและการขนส่งขอ้สอบ โดยจะพฒันา14 
ระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ระบบการจดัสอบ ระบบคลงัขอ้สอบ และระบบอ่ืนต่อไป  15 

ใน phase แรก ด าเนินการเร่ืองระบบการจดัสอบ ไดติ้ดต่อโปรแกรมเมอรท่ี์จดัท าระบบสอบให ้16 
กพ. มาด าเนินการ  โดยก าหนดใหม้ีแม่ข่ายอยู่ตามศูนยต่์างๆ ซ่ึงขณะน้ีมีศูนยส์อบทั้งหมด 11 แห่ง ทั้งน้ีอาจ17 
ลดศนูยส์อบลงบา้ง และจดัสอบใหม้ากครั้งข้ึน  โปรแกรมเมอรจ์ะออกแบบโปรแกรมและการใชง้าน แต่ในเร่ือง18 
ของฮาร์ดแวร์ตอ้งด าเนินการเอง โดยจะเร่ิมติดตั้งและทดสอบระบบครั้งแรกในเดือนกันยายนตามตาราง 19 
ก าหนดสอบท่ี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะ20 
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โดยในเดือนตุลาคมจะเร่ิมเตรียมการ เดือนพฤศจิกายนใชส้อบ21 
กลุ่มเล็กกลางปี ประมาณ 1,000 คน  22 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร ไดน้ าเสนอวา่ การเลือกขอ้สอบยงัคงใชว้ิธี23 
เดิม หลงัจากไดข้อ้สอบมาแลว้ software ท่ีออกแบบจะจดัขอ้สอบออกมาเป็นรูปแบบ PDF ไดห้ลายชุดตาม24 
ตอ้งการ จดัส่งขอ้สอบเขา้ไปใน server และแจกไปยงัลกูข่ายในระบบเครือข่ายเดียวกนั  ระบบแม่ข่ายจะใชง้าน25 
บน Window 8 เป็นตน้ไป เมื่อท าขอ้สอบเสร็จจะเก็บขอ้มูลไปไวใ้น server ระหว่างการท าขอ้สอบจะมีการ 26 
backup ขอ้มลูในตวัลกูข่ายดว้ย หลงัจากน้ันจะเก็บขอ้มลูทั้งหมดเพ่ือน ามาวิเคราะหท่ี์ส่วนกลาง เคร่ือง server 27 
1 เคร่ือง สามารถแจกลกูข่ายได ้500 เคร่ือง โดยตอ้งมีลกูข่ายอย่างน้อย 200 เคร่ือง เพ่ือความคุม้ทุน การ28 
เช่ือมต่อจะใช ้server เคร่ืองเดียวหรือหลายเคร่ืองก็ไดแ้ต่อยู่ในบริเวณเดียวกนั ในระหว่างการสอบตอ้งเป็น29 
ระบบปิดท่ีไมเ่ช่ือมต่อ internet ภายนอก ส่วนเคร่ืองลกูข่ายมีสเปคท่ีไม่สูงมากนัก ใชง้านบนระบบ window ยงั30 
ไม่รองรบัการใชง้านบน IOS หรือ Android อาจใชว้ิธีเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือเช่าสถานท่ีสอบ แต่ละจุด31 
สอบควรอยูใ่นอาคารเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั  32 

ระบบความปลอดภยั ในส่วนของ software อาจใหอ้าจารยน์ าไปลงเคร่ืองแม่ข่ายโดยตรง ในส่วน33 
ของผูเ้ขา้สอบ กรณีท่ีนักศึกษาท าขอ้สอบแลว้ไม่แน่ใจว่าเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ฮงคห์รือไม่ จะมีการเก็บขอ้มลูอยู่34 
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ในเคร่ืองลกูขา่ยดว้ย สามารถใหพ้ร๊ินกระดาษค าตอบของผูเ้ขา้สอบแต่ละคนเป็นไฟล์ PDF ไดภ้ายหลงั วิธีการ 1 
transfer อาจมีคนถือขอ้มลูจากตรงกลาง  2 

ไดส้อบถามขอ้มลูคอมพิวเตอรจ์ากแต่ละสถาบนั จ านวนและสเปค โดยไดก้ าหนดสเปคขั้นต า่ของ3 
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์ใชง้านได ้ สถาบนัท่ียงัไมส่่งขอ้มลู  ขอค าตอบภายใน 15 มีนาคม น้ี เพ่ือวางแผนการสอบ4 
ต่อไป 5 

มติที่ประชุม : รบัทราบและเห็นชอบการจดัสอบในระบบ e-testing  และการทดสอบระบบใน 3 6 
สถาบนั และคณะแพทยศาสตรร์ามาธิบดีแจง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 116 เคร่ือง ซ่ึงอยู่ใน7 
อาคารเดียวกนั 8 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 9 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร10 
บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 11 
Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 12 

 การเตรียมความพรอ้มการจดัสอบวิชาเฉพาะ 10 มีนาคม 2561 13 

 ผลการรบันิสิต/นกัศึกษา ระบบ TCAS รอบที ่1 14 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 15 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์16 
  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 17 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดน้ าเสนอดงัน้ี  18 
ทบทวนปฏิทินคดัเลือกเขา้ศึกษาในระบบกลาง (T-CAS)  19 
-  การรบัดว้ยวิธี Portfolio ครั้งท่ี 1/1  ด าเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึง20 

ด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยแลว้   21 
-  การรบัดว้ยวิธี Portfolio ครั้งท่ี 1/2  ด าเนินตั้งแต่ 22 ธนัวาคม 2560- 28 กุมภาพนัธ์ 2561 22 

และ clearing house ระหว่างวนัท่ี 19-22 มีนาคม 2561 ทปอ. จะเปิดใหย้ืนยนัสิทธ์ิ Portfolio และประกาศผล 23 
26 มีนาคม 2561 ซ่ึงจะซอ้นกบัการรบัแบบโควตา้ มีขอ้ก าหนดว่าเมื่อ ทปอ. ประกาศรายช่ือแลว้ สถาบนัท่ีรบั24 
นักเรียนหลงัจากน้ันจะถือวา่ครั้งหลงัเป็นโมฆะ แต่เขา้ไปตรวจสอบรายช่ือได ้นักเรียนมีโอกาสเปล่ียนใจได ้แต่25 
ตอ้งสละสิทธ์ิรอบ Portfolio ใหเ้สร็จเรียบรอ้ยก่อนสมคัร   26 

-  การรบัแบบโควตา้  โควตา้ของ สบพช. หรือของคณะแพทยศาสตรต่์างๆ ตอ้งท าใหเ้สร็จภายใน 27 
30 เมษายน 2561 นักเรียนยืนยนัสิทธ์ิ 3-6 พฤษภาคม 2561  ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561  ระบบโควตา้28 
ทุกแห่งเขา้ดึงคะแนนได ้หลงั  12 เมษายน 2561  ซ่ึงอยูใ่นชว่งวนัหยุด  29 

-  การสอบต่างๆ  ก าหนดสอบ GAT/PAT 24-27 กุมภาพนัธ์ 2561  สอบ O-NET 3-4 มีนาคม 30 
2561  สอบ 9 วิชาสามญั 17-18 มีนาคม 2561  ประกาศผลสอบ O-NET 3 เมษายน 2561  ประกาศผลสอบ 31 
GAT/PAT 5 เมษายน 2561  ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามญั 12 เมษายน 2561  หลงัจากประกาศผลผ่านไป 3 32 
วนัแลว้จะสามารถดึงผลน าไปใชไ้ด ้33 
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-  การรบัตรงร่วมกนั สมคัร 9 พฤษภาคม 2561  กสพท เป็น 1 ใน 4 ท่ีนักเรียนเลือกไดโ้ดยไม่มี1 
อนัดบั  ประกาศผล 23 พฤษภาคม 2561  clearing house  26-28 พฤษภาคม 2561  และ ทปอ. ส่งรายช่ือให ้2 
กสพท 30 พฤษภาคม 2561  3 

มีขอ้ตกลงว่า หากมีสถาบันหน่ึงรับนักเรียนไปแล้ว  สถาบันอ่ืนจะไม่รับนักเรียนคนน้ันซ ้า 4 
นอกจากนักเรียนสละสิทธ์ิเอง ขณะน้ี Portfolio 1/1 รบัเสร็จแลว้ ทนัทีท่ีประกาศช่ือการสอบแต่ละครั้ง ตอ้งรีบ5 
ส่งให ้ทปอ. ซ่ึงควรส่งใหท้นัก่อนรบันักศึกษารอบใหมทุ่กครั้ง 6 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมีการอภิปรายเพ่ิมเติม ส าหรับหลักสูตรนานาชาติของคณะ7 
แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไมไ่ดอ้ยู่ในขอ้ก าหนดเร่ืองการ clearing house แต่จะด าเนินการรบัให้8 
เสร็จก่อน 3-6 พฤษภาคม 2561  เพ่ือส่งช่ือไปตดัสิทธ์ิเช่นกนั  แต่ในระหว่างการรบัสมคัรจะไม่ทราบว่าผูใ้ดได ้9 
รบัการคดัเลือกในรอบ Portfolio 1/1 กบั 1/2 มาบา้งแลว้ เพราะนักเรียนไม่ไดส้มคัรผ่านระบบ T-CAS ดงัน้ัน 10 
คณะต่างๆ ควรส่งช่ือมาใหค้ณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยตรงเพ่ือตดัสิทธ์ิการสมคัร แต่หาก11 
นักเรียนไมเ่ขา้ไปยืนยนัสิทธิใน clearing house  จะถือวา่เป็นการสละสิทธ์ิในสถาบนัน้ันๆ แลว้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะ12 
เป็นความรบัผิดชอบของนักเรียนเอง 13 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดห้ารือท่ีประชุมกรณีตนเองมีหลาน14 
เขา้สอบในปีน้ี  ท่ีประชุมเสนอใหเ้ขียนใบส าแดงโดยมีรายละเอียดว่าไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตัวขอ้สอบ ไม่เห็น15 
ขอ้สอบ และไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการตรวจคะแนน 16 

4.2  การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 17 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์19 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอดงัน้ี  20 
1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร21 

แพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาผลิตแพทย์แนวปฏิรูป ซ่ึงไดด้ าเนินการประเมินแลว้ เมื่อวันท่ี 26-28 22 
กุมภาพนัธ ์2561 23 

2.  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ขอเล่ือนการตรวจประเมินหลกัสูตร เน่ืองจากคณะฯ 24 
มีแผนจะปรบัปรุงหลกัสตูรใหมท่ั้งหมด  25 

3.  ผลการพิจารณาของแพทยสภา เก่ียวกับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะ26 
แพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ตามท่ี สมพ. ไดต้รวจประเมิน และ27 
ส่งผลการตรวจประเมินให ้กสพท และแพทยสภา เพ่ือพิจารณาแลว้และมีบนัทึกแจง้ผลการพิจารณา ดงัน้ี 28 

 รบัรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาติ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2560 โดยมี29 
เง่ือนไขใหพ้ฒันาตามความเห็นของผูต้รวจประเมินสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) 30 
และคณะกรรมการแพทยสภา 31 

4.  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอยกเวน้การส่งรายงานความคืบหน้า เน่ืองจาก32 
ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินปรบัปรุงหลกัสตูรใหม่ 33 

5.   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ขอรบัการตรวจประเมิน และเพ่ิมศักยภาพ ในเดือน 34 
เมษายน 2561 เน่ืองดว้ยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ขอเพ่ิมศกัยภาพในการรบันักศึกษาจาก 40 35 
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คน เป็น 66 คน และขอรับการประเมินโรงพยาบาลร่วมผลิตอีก 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลน่าน และ1 
โรงพยาบาลล าพนู 2 

6.  ผลการตรวจประเมินส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยมีมติทีประชุมคณะ3 
กรรมการบริหาร สมพ. ครั้งที 1/2561 ใหส้ านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ผ่านการรบัรอง4 
แบบมีเง่ือนไข 5 

7.  การส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 6 
รายนามสถาบนัท่ีครบก าหนดและตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งท่ี 1) 7 
วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2561 8 

 คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 9 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 10 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์11 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 12 

วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 13 
 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 14 

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 15 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 16 

รายนามสถาบนัท่ีครบก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ ทุก 6 เดือน (ครั้งท่ี 1) 17 
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 18 

 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 19 
 คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั 20 

วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 21 
 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์22 

รายนามสถาบนัท่ีครบก าหนดและตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งท่ี 2) 23 
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 24 

 วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 25 
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 26 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 27 

รายนามสถาบนัท่ีครบก าหนดและตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งท่ี 3) 28 
วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561 29 

 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 30 
 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 31 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 32 

 33 
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วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 1 
 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์3 

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2561 4 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 5 

8.  การตรวจประเมินสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ในระหว่างวนัท่ี 29 มีนาคม 6 
- 5 เมษายน 2561 มีผูต้รวจประเมินจากต่างประเทศ WFME recognition team จ านวน 3 คน มี (ร่าง) 7 
ก าหนดการ ดงัน้ี 8 

 วนัท่ี 29-30 มีนาคม 2561 การตรวจประเมิน ณ ส านักงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐาน9 
การศึกษาแพทยศาสตร ์(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั)  10 

 วนัท่ี 2 เมษายน 2561 การตรวจประเมิน ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา  11 
 วนัท่ี 3 เมษายน 2561 การตรวจเยี่ยม ณ ศนูยแ์พทยศ์าสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา  12 
 วนัท่ี 4 เมษายน 2561 สงัเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองผลการตรวจ13 

ประเมินหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 14 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรุปการตรวจประเมิน 15 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 16 

4.3 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 17 
 การตดิตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ 18 

ครั้งที่ 9 19 
 โครงการฝึกอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 20 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์22 
อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ไดน้ าเสนอดงัน้ี 23 
 การตดิตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ 24 

ครั้งที่ 9 25 
1)  ขอ้เสนอแนะ 1 การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด26 

จ าเป็นตอ้งมีแพทยป์ฏิบติังานอยู่ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ27 
การใหบ้ริการ  ไดแ้ก่ แพทยผ์ูใ้หบ้ริการสุขภาพระดับตน้และระดับกลาง แพทยผ์ูใ้หก้ารบริบาลผูป่้วยซบัซอ้น 28 
และแพทยผ์ูพ้ฒันาองคค์วามรู ้การศึกษาและเทคโนโลยี จึงสมควรปรบัเปล่ียนการศึกษาแพทยศาสตรเ์พ่ือผลิต29 
แพทยท่ี์สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายน้ี 30 

 ผูร้บัผิดชอบ  :   รองปลดักระทรวงสาธารณสุข  31 
 ความคืบหนา้  :   รองปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ีดูแลดา้นก าลงัคนไดป้ระชุมร่วมกบั สบพช 32 

เตรียมจะตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าท่ีส ารวจและคาดการณ์ความตอ้งการของแพทย์  พิจารณาและก าหนด33 
สดัส่วนของแพทย์ วางแผนบรูณาการการผลิตแพทย์ และการปรับระบบแพทย์ใชทุ้นใหส้อดคลอ้งกับความ34 
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ตอ้งการความหลากหลายของแพทย ์แต่เน่ืองจากไมม่ีผูแ้ทน สบพช ในการประชุมน้ีจึงยงัไมท่ราบความคืบหน้า1 
ในการด าเนินการ 2 

2)  ขอ้เสนอแนะ 2 การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต วาระเดียวกบั 4.5 การ3 
จดัท า มคอ. 1 สาขาแพทยศาสตร ์4 

3)  ขอ้เสนอแนะ 3 โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแพทยศาสตร์  5 
แพทยสภา ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรบัปรุงหตัถการของแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะ6 
จากอนุกรรมการและโรงเรียนแพทยต่์างๆ  จะมีการประชุมกรรมการชุดน้ีในวนัท่ี 9 มีนาคม น้ี ซ่ึงจะน าเสนอ7 
ความคืบหนา้ต่อไป 8 

4)  ขอ้เสนอแนะ 4 สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษา9 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล แบ่งเป็นแผนดา้นการบริหารบุคลากร และแผนดา้นการพฒันาบุคลากร   10 

จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท ท่ีคณะแพทยศาสตร ์11 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ รองศาสตราจารย ์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล ไดน้ าเสนอ Professional 12 
Standard Framework for Teacher โดยเครือข่าย ควอท. ภายใต ้สกอ. ซ่ึงไดจ้ดัท าเป็นแนวทางปฏิบติั ทั้งน้ี 13 
สกอ. จะส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษาภายใตส้งักดัน าแนวทางดงักล่าวไปปฏิบติั และจะมีการหารือเร่ืองดงักล่าว14 
ในการประชุมประจ าปีของ ควอท. รวมทั้งจะมอบรางวลัใหส้ถาบนัท่ีส่งช่ือบุคลากรภายใตเ้กณฑท์ั้ง 4 ระดบั ใน15 
ส่วนของโรงเรียนแพทยย์งัไมไ่ดส้อบถามวา่จะมีการก ากบัผ่านมหาวิทยาลยัโดย สกอ. หรืออยา่งไรบา้ง 16 

 โครงการฝึกอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 17 
การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะจัดเป็นครั้งท่ี 4 ในปีน้ี ท่ีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์18 
มหาวิทยาลยั แต่ก าหนดการจะปรบัเป็นวนัท่ี 6-10 สิงหาคม 2561  โควตา้ของแต่ละโรงเรียนแพทยน่์าจะไม่19 
แตกต่างจากเดิม 20 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 21 

4.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ22 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ23 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 25 
รองศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  ไดน้ าเสนอว่า คณะแพทยศาสตร์ 26 

ศิริราชพยาบาลไดส้่ง มคอ.1 รวมทั้งผลงานวิจยัหลกัสูตรแพทยศาสตรจ์ากต่างประเทศมาประกอบการเขียน 27 
มคอ.1 ไปยงั สกอ. แลว้เมื่อเดือนมกราคม ล่าสุดยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา  ซ่ึงจะติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง28 
หน่ึง 29 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 30 
  31 
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4.6 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 1 

 ระบบตดิตามบณัฑิตแพทย ์2 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล 4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข หรือผูแ้ทน 5 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 6 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย   ยิ่งศักด์ิมงคล ได้น าเสนอ สรุปการประชุมของ7 
คณะอนุกรรมการจดัท าขอ้เสนอการจดัสรรนิสิตแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ  เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2561 ดงัน้ี 8 

1.  เร่ืองจ านวนเงินค่าปรบักรณีผิดสญัญา 400,000 บาท - มติท่ีประชุมเห็นชอบปรบัเพ่ิมเป็น 1.8 9 
ลา้นบาท  โดยมีเหตุผลประกอบหลายขอ้ โดยจะด าเนินการใหผ่้าน ครม. ภายใน สิงหาคม 2561 แต่อาจตอ้ง10 
เร่ิมเป็นปีการศึกษา 2562  เน่ืองจากตอ้งประชาสมัพนัธใ์หนั้กเรียนและผูป้กครองท่ีจะเลือกเรียนแพทยท์ราบ11 
ล่วงหนา้ก่อน 1 ปี และส่งหนังสือขอความคิดเห็นจาก กสพท ช่วยพิจารณาดว้ย 12 

2.  เร่ืองมาตรการติดตามแพทยใ์ชทุ้น ไดน้ าเสนอ 2 มาตรการ  ตามท่ีประชุม กสพท สรุปไว ้คือ  13 
1) ใหเ้ป็นวาระสืบเน่ืองในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิตแพทยทุ์กครั้ง  โดยตน้สงักัดทุกกระทรวงท่ีรับ 14 
พชท. ไป ตอ้งท ารายงานทุก 6 เดือน  เนน้ พชท. มีการลาออก/โอนยา้ยตน้สงักดั/ลาศึกษาต่อ  2) การลาออก15 
ของ พชท. ตอ้งใชเ้อกสารรบัรองการใชทุ้นจากสถาบนัท่ีจบการศึกษามาประกอบการอนุมติัใหล้าออก  - มติท่ี16 
ประชุมเห็นชอบทั้ง 2 มาตรการ และจะด าเนินการต่อไป 17 

3.  การพิจารณาขอ้เสนอของอยัการ ใหนิ้สิตแพทยท่ี์เรียนไม่ส าเร็จ จะตอ้งมีการชดใชเ้งินหรือไม่ 18 
มติท่ีประชุมขอให ้รร. แพทย์ ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวนนิสิตท่ีตอ้งออก และเหตุผลในการไม่ส าเร็จ19 
การศึกษา เพ่ือเป็นขอ้มลูในการพิจารณาต่อไป และขอความเห็นจาก กสพท ช่วยพิจารณา 20 

4.  การพิจารณาปัญหาของแพทยท่ี์สอบไม่ผ่าน NLE ไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ ซ่ึงมีเป็นจ านวน21 
มากขึ้ นทุกปี (เกิดปัญหาท่ีปัจจุบนัน ามาไวส้่วนกลางบรรจุในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) กระทบต่อการ22 
ท างานใชทุ้น 3 ปี - มติท่ีประชุม อาจเสนอ กพ. ก าหนดต าแหน่งแพทยผ์ูช้่วย ขึ้ นใหม่ และขอความเห็นจาก 23 
กสพท ช่วยพิจารณาปัญหา 24 

มตทิี่ประชุม : มีความเห็นดงัน้ี 25 
1.  เงินท่ีปรบัควรส่งคืนไปยงัรฐับาลไมใ่ช่ตน้สงักดั  26 
2.  การคิดเงินคืนจากการลงทุนและค่าเสียโอกาสต่างๆ ซ่ึงยงัคงจ าเป็นตอ้งมีอยู่ การใชทุ้น 1.8 27 

ลา้น อาจไม่สามารถยบัยั้งการลาออกได้ ซ่ึงหากไปอยู่ในระบบอ่ืนเงินรายไดจ้ากการท างานปีแรกเพียงพอ28 
สามารถจ่ายได ้ถา้ตอ้งการใหค้นอยู่ในระบบนานขึ้ น ควรหาทางแกปั้ญหาใหแ้พทยอ์ยู่ในระบบ เช่น อาจมี29 
ระบบช่วยส่งเสริมใหเ้ขาไดพ้ฒันาความรู ้  30 

3.  ตอ้งมองดว้ยว่ามีความยุติธรรมกบันักศึกษาแพทยห์รือไม่ เพราะทุกอาชีพรฐับาลลงทุนใหแ้ต่31 
ไมไ่ดบ้งัคบัใหใ้ชทุ้นเหมือนอาชีพแพทย ์ควรใหนั้กศึกษาแพทยม์ามีส่วนร่วมในการช่วยคิดดว้ย  32 

4.  อาจจดัตั้งไฟแนนซ์ใหนั้กศึกษาขอทุนจากท่ีต่างๆ มาเรียน จะไดเ้งินค่าลงทะเบียนเต็มท่ี แต่33 
นักศึกษาจะผูกพนักบัตน้สงักดั  34 

5.  มอบใหที้มแพทยศาสตรศึกษาไปหาขอ้สรุปอีกครั้งหน่ึง 35 



15 
 

 รายงานการประชุมกบัรฐัมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมของ1 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข  2 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดน้ าเสนอถึงโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม3 
ท่ีเสนอไปเป็นระยะเวลา 10 ปี  รฐับาลมีความเห็นว่าเป็นระยะเวลาท่ียาวเกินไป และมีงบประมาณค่อนขา้งสูง 4 
จึงไดท้บทวนโครงการและแบ่งเป็น 2 ระยะ  คือระยะแรกปีงบประมาณ 2561-2562 ระยะเวลา 2 ปี  และระยะ5 
ท่ีสอง ปีงบประมาณ 2563-2570 ระยะเวลา 8 ปี 6 

การขออนุมติังบประมาณในครั้งน้ีเฉพาะ 2 ปีแรก จ านวนเงิน 16,963,200,000 บาท  แบ่งเป็น7 
งบด าเนินการ 300,000 บาท/คน/ปี  งบลงทุน 2 ลา้นบาท/คน 8 

 จากการท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไดพิ้จารณาว่าใหข้ออนุมติัโครงการเพียง 2 ปี 9 
และใหป้รบังบลงทุนใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ไดม้ีผูแ้ทน กสพท 5 ท่าน เขา้พบเมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์10 
2561 สรุปวา่ 11 

1.  ใหเ้พ่ิมเน้ือหาการเรียนการสอนและนโยบายการผลิตแพทยใ์หส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ 12 
2.  ใหเ้ปล่ียนช่ืองบลงทุน เป็นงบพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ซ่ึงน่าจะยงัมีความเป็นไปได ้ใหค้ณบดี 13 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปแกไ้ขงบลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณา14 
งบประมาณ ใหก้รอบระยะเวลา 1 เดือน และน าเสนอใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอีกครั้ง15 
ก่อนเขา้ ครม.  16 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ และมีความเห็นดงัน้ี 17 
1.  ถา้หากตอ้งการงบประมาณของโครงการใน 2 ปีน้ี ขอ้มูลต่างๆ ตอ้งน่ิง เช่น ไม่ควรเพ่ิมลด18 

จ านวนนักศึกษา เพราะจะมีผลกระทบต่อจ านวนงบประมาณท าใหต้อ้งดึงโครงการออกมาปรบัแกใ้หม่ 19 
2.  ถา้มีความจ าเป็นอย่างอ่ืนในการขออนุมติังบประมาณควรเสนอแยกใชเ้ป็นช่ืออ่ืน ไม่ควรใชช่ื้อ20 

งบลงทุน 21 

4.7 กรอบสมรรถนะอาจารยส์  าหรบัอาจารยมื์ออาชีพ 22 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี23 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ 24 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ไดก้ล่าวรายงานว่าเป็นวาระสืบเน่ืองจากการ25 

ประชุมกรรมการอ านวยการ โดยมี รองศาสตราจารย ์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล ไดน้ าเสนอการส่งเสริม26 
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา โดยกล่าวถึงผลการด าเนินการจดัท ากรอบ27 
สมรรถนะอาจารยข์องมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีการประเมินอาจารยต์ามกรอบสมรรถนะอาจารย์ 4 28 
ระดบั (Fellow, Professional, Scholary และ Masterly teacher) โดยท่ีประชุมรบัทราบและเห็นชอบใหม้ีการ29 
ติดตามเป็นวาระสืบเน่ืองในคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือใหม้ีการ30 
แลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างสถาบนัแพทย์ ผูร้บัผิดชอบเป็นกลุ่มแพทยศาสตร์ โดยก าหนดใหก้รรมการบริหารฯ  31 
หรือตวัแทนจากแต่ละสถาบนัเป็น contact point  ผ่านทาง e-mail เพ่ือติดตามการด าเนินการประเมินอาจารย์32 
ตามกรอบสมรรถนะอาจารย์ของแต่ละสถาบันเก่ียวกับผลการด าเนินการก าหนด ก ากับ และติดตามการ33 
ด าเนินการของแต่ละสถาบนัในทุกเดือน ซ่ึงมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรไ์ดด้ าเนินการใชก้ระบวนการพฒันา34 
อาจารยต์ามแนวทางการประเมินอาจารยต์ามกรอบมาตรฐานอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  สามารถ35 
น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู ้เพ่ือใหแ้ต่ละสถาบนัน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้  36 
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มติที่ประชุม :   รบัทราบ กสพท ควรก าหนดกรอบสมรรถนะ และวิธีการสนับสนุนท่ีจะใหม้ี1 
สมรรถนะตามกรอบท่ีก าหนด  ก าหนดใหม้ีการจัด workshop หมุนเวียนกันแต่ละสถาบัน เพ่ือใหไ้ด้2 
แลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกนั  และเป็นการเพ่ิมสมรรถนะใหก้บัอาจารยแ์พทย์ โดยการจดัในครั้งท่ี 1 ขอใหค้ณะ3 
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู ้ด าเนินการจัดสัมมนาเก่ียวกับบทบาทของครูแพทย์ท่ี4 
ตอ้งการ และครั้งต่อไปหมุนเวียนไปจดัในแต่ละสถาบนั  แต่ละสถาบนัตอ้งส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมอย่างจริงจงั และ5 
จดัท าประชาพิจารณก์่อน 6 

4.8 ASEAN Medical Education Alliance 7 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 9 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ได้น าเสนอว่า ในการประชุมวิชาการ10 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ท่ีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นเจา้ภาพ ไดจ้ดัตั้งกลุ่ม 11 
ASEAN Medical Education Alliance ขึ้ น  ซ่ึงเป็นผูแ้ทนโรงเรียนแพทยใ์นอาเซียนมาประชุมร่วมกนัและจดัท า 12 
constitution  ไดส้่งไปขอความเห็นจากประเทศท่ีมาประชุมร่วมกนั มีการประชุมทาง Tele-conference 1  ครั้ง 13 
เมื่อวนัท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 และวางแผนการด าเนินการต่อไป โดยเน้นเป็น Alliance ทาง Medical 14 
Education เท่าน้ัน  15 

มีการประชุมครั้งต่อไปท่ี กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวนัท่ี 13-15 เมษายน 2561  คณะ16 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไปร่วมประชุมดว้ย และขอเชิญชวนสถาบันต่างๆ เขา้ร่วมเป็น17 
สมาชิกของ Alliance ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาเวบไซท ์โดยจะหมุนเวียนผูจ้ดัไปในแต่ละประเทศ 18 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 19 

4.9 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 19 20 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี21 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 22 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ ไดน้ าเสนอว่า จะจัดอบรมระหว่างวนัท่ี 30 23 

พฤษภาคม-29 มิถุนายน 2561  ไดส้่งจดหมายเชิญและใบสมคัรใหก้บัทุกสถาบนัแลว้  เชิญผูเ้ขา้ร่วมโรงเรียน24 
แพทยล์ะ 2 คน  มีโปรแกรมศึกษาดูงานท่ีประเทศเนเธอรแ์ลนด์ นอกจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูบ้ริหารสามารถ25 
เขา้ร่วมดูงานได ้ก าหนดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 1 คนัรถทัวร ์ ก าหนดดูงานวนัท่ี 10-14 มิถุนายน 2561 26 
โดยมีสถานท่ีดงัน้ี 27 

1. Erasmus Universiteit Faculteit der Geneeskunde, Rotterdam (ตอบรบัแลว้) 28 
2. Rijksunniversiteit Groningen Faculteit der Medische Wetenschappen, Groningen (ตอบ29 

รบัแลว้) 30 
3. Masstricht University Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Masstricht  (รอ 31 

confirmed) (ยงัไม่ตอบรบั) 32 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 33 
  34 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 
5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ3 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 4 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดน้ าเสนอว่า การจัดสอบ 7 

OSCE ของ ศรว. ไดจ้ดัสอบไปแลว้ 2 รอบ  รบัสมคัรรอบละ 924 คน สอบครั้งท่ี 1 วนัท่ี 7 มกราคม 2561 และ8 
สอบครั้งท่ี 2 วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2561 รอบแรกมีแพทยต่์างประเทศ 10 คน รอบ 2 มีจ านวน 7 คน  9 

ครั้งท่ี 1 วนัท่ี 7 มกราคม 2561 มีผูเ้ขา้สอบ 922 คน ขาดสอบ 2 คน จ านวนผูส้อบผ่าน 10 
89.59% 11 

ครั้งท่ี 2 วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2561 มีผูเ้ขา้สอบ 920 คน  ขาดสอบ 4 คน พบว่ามีทั้ง ป่วย 12 
ลาออก และเสียชีวิต จ านวนผูส้อบผ่าน 95.43%  จ านวนผูส้อบไมผ่่าน 4.57%  ซ่ึงนอ้ยกวา่รอบแรก 13 

ส าหรับรอบ 3 ก าหนดสอบวันท่ี 25 มีนาคม 2561 จัดสอบท่ีคณะแพทยศาสตร์14 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 15 
เชียงใหม ่ มีผูส้มคัรเต็มจ านวน 924 คน และจะเปิดรอบ 4 ปลายเดือนพฤษภาคม 2561 อีกครั้งหน่ึง 16 

ขอ้สอบท่ีนักศึกษามกัจะท าไม่ไดจ้ะเป็นเร่ือง interpretation  นักศึกษามกัตอบไม่ตรงกบั17 
ค าถามเหมือนท่องจ าค าตอบมา ซ่ึงขอ้สอบใน 1 หวัขอ้ อาจออกเป็น parallel ได ้ แนะน าใหนั้กศึกษาน า18 
คะแนนของตนเองกลบัไปใหอ้าจารยพิ์จารณาวา่จะใหค้ าแนะน าในการสอบครั้งต่อไปอยา่งไร 19 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 20 
5.1.2 การจัดสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 21 

ขั้นตอนที ่3 (MEQ) รูปแบบใหม่ 22 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์24 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดน้ าเสนอดงัน้ี  25 
• ศรว. จะจดัชุดขอ้สอบส่วนกลางใหส้ถาบนัด าเนินการจดัสอบในวนัและเวลาเดียวกนั 26 

พรอ้มกบัตรวจขอ้สอบเองดว้ย 27 
• ก าหนดวนัสอบดงัน้ี  28 

ครั้งท่ี 1 วนัอาทิตยท่ี์ 13 มกราคม 2562 ส่งผลสอบภายใน 4 กุมภาพนัธ ์2562 29 
ครั้งท่ี 2 วนัอาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562  ส่งผลสอบภายใน 1 เมษายน 2562 30 
ครั้งท่ี 3 ประมาณ กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 31 

• Table specification: Emergency, OPD, IPD settings  32 
จ านวนขอ้สอบ 2 ขอ้ ในแต่ละ setting แต่ละขอ้ยาวไม่เกิน 30 นาที จดัสอบใหเ้สร็จส้ิน33 

ภายใน 3 ชัว่โมง 34 
ศรว. อาจจดัประชุมอีกครั้งก่อนการสอบจริง เพ่ือใหค้ าแนะน าหรือขอ้สรุปต่างๆ 35 
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ขอทราบจ านวนรบัแพทยท่ี์จบสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ในการสอบ MEQ ประจ าปี 1 
พ.ศ. 2562 ภายในวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 ตามจดหมาย ศรว. ท่ี 32/2561 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 เพ่ือ2 
จดัท าประกาศใหแ้พทยต่์างประเทศไดม้ีโอกาสสมคัรสอบเท่าเทียมกนั โดยเปิดการสมคัรผ่านระบบออนไลน์  3 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้สอบจากต่างประเทศท่ีผ่านมาตอ้งสอบผ่านขั้นตอนท่ี 1 และ 2 มาแลว้ แต่ไม่เคยก าหนด4 
ส าหรบันักศึกษาในประเทศ ซ่ึงอาจเป็นความไมเ่ท่าเทียมกนั อาจตอ้งหารือในรายละเอียดอีกครั้งหน่ึง 5 

ส าหรบั นศพ. ท่ี elective ขา้มสถาบนั ถา้ elective ท่ีใด ควรใหท่ี้สถาบนัน้ันตรวจขอ้สอบ  6 
ซ่ึงน่าจะเป็นการติดต่อโดยตรงของแต่ละคณะ ถา้สถาบันใดยงัไม่เคยจัดสอบใหแ้จง้ ศรว. ทราบเพ่ือเตรียม7 
ความพรอ้มในการจดัสอบต่อไป 8 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 9 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 10 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี11 
ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงลกัษมี  ฮะอุรา  ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ สบพช.  12 
แพทยห์ญิงลกัษมี  ฮะอุรา  ไดน้ าเสนอดงัน้ี 13 
1. ผูอ้ านวยการ สบพช. คนปัจจุบนัคือ นายแพทยช์วศักด์ิ กนกกนัฑพงษ์  โรงพยาบาล14 

มหาราชนครราชสีมา  15 
2. ปัญหาการผลิตอัตราก าลังของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มูล16 

จ านวนแพทยท์ัว่ประเทศ จะเสร็จส้ินประมาณเดือนพฤษภาคมน้ี 17 
3. ปัญหาการผลิตแพทยข์องศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ18 

ประสงค ์เดิมผลิตนักศึกษาไดป้ระมาณปีละ 48 คน โดยรบันักศึกษาจาก 2 สถาบนั คือจาก มหาวิทยาลยั 19 
ขอนแก่น 32 คน และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16 คน  ในปีท่ีผ่านมาไดม้ีการจดัเขตสุขภาพใหม่ ให้20 
นักศึกษาในเขตเดียวกันเขา้ศึกษาในเขตน้ัน จึงตอ้งโยกจ านวนนักศึกษา 32 คน จากคณะแพทยศาสตร ์21 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให ้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่22 
วิทยาลยัฯ ยงัไม่ไดข้อรบัการประเมินเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ ดงัน้ัน ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล23 
สรรพสิทธิประสงค ์จะเหลือนักศึกษาเพียงแค่ 16 คน  แต่เขตสุขภาพท่ี 10 ยงัมีปัญหาเร่ืองมีประชากรจ านวน24 
มาก และยงัขาดอตัราก าลงับุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงอาจตอ้งวางแผนแกปั้ญหาระยะยาว 25 

ปัจจุบันมีการไขวเ้ขตสุขภาพทัว่ประเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็นตวัอยา่งของการ reform  โดยมหาวิทยาลยัขอนแก่น คืนเขตใหก้บัมหาวิทยาลยั27 
อุบลราชธานี แต่เน่ืองจากวิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข เป็นโรงเรียนแพทยเ์ปิดใหม่ มีอตัราก าลงั28 
ค่อนขา้งน้อย ไดร้ับการรับรองศักยภาพใหร้ับนักศึกษาไดเ้พียง 32 คน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ29 
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงอยู่ในระหว่างการขอขยายศักยภาพในการรบันักศึกษา เน่ืองจาก30 
พิจารณาสัดส่วนของอาจารยต่์อนักศึกษาอยู่ ท่ี 1:2 แลว้ คาดว่าสามารถรับนักศึกษา 72 คนได ้ แต่อาจ31 
ด าเนินการไม่ทันในปีการศึกษาน้ี เน่ืองจากยงัไม่ไดข้อรับการประเมิน ท าใหย้งัไม่สามารถรบันักศึกษาได ้ 32 
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการหาทางแกปั้ญหา  33 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 34 
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าเกณฑ์การรับ1 
นักศึกษาเป็นของแพทยสภา ท่ีผนวกกบั WFME ขัน้ตอนการประเมินใชเ้วลา 7 เดือน โดยมีขัน้ตอนดงัน้ี 2 

- ส่งให ้assessor หัวหน้าทีมอ่าน พิจารณาความเป็นไปไดใ้นการไปตรวจ ใชเ้วลา3 
ประมาณ 1 เดือน 4 

- assessor ส่งเร่ืองกลบัสถาบนัใหแ้กไ้ขขอ้มลูท่ีจ าเป็นก่อนเร่ิมตรวจ   5 
- สถาบนัแกไ้ขรายงาน ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน 6 
- สถาบนัส่งรายงานใหที้ม assessor ทุกคนอ่าน ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน 7 
- ทีม assessor ส่งประเด็นกลบัไปใหส้ถาบนัช้ีแจง เพ่ือเตรียม site visit ใชเ้วลาประมาณ 8 

1 เดือน  9 
- site visit 10 
- ทีม assessor สรุปรายงาน และส่งใหส้ถาบนัรบัรอง ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน  11 
- หวัหน้าทีม assessor รวบรวมขอ้มลูจากการประเมิน และส่งให ้Ad hoc committee ใช้12 

เวลาประมาณ 1 เดือน 13 
- น าเขา้ executive board ซ่ึงประชุมปีละ 4 ครั้ง ครั้งต่อไปก าหนดประชุมประมาณเดือน14 

พฤษภาคม และสิงหาคม 15 
กระบวนการทั้งหมดถา้ด าเนินการใหเ้ร็วขึ้ น ตอ้งใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคม  เพ่ือ16 

น าเขา้แพทยสภาให้รับรองในเดือนมิถุนายน และรับนักศึกษาได้ในเดือนกรกฎาคม แต่มหาวิทยาลัย17 
อุบลราชธานี ไดด้ าเนินการรับสมัครนักศึกษาส้ินสุดไปแลว้  หากตอ้งมีการปรับเปล่ียนตัวเลขจ านวนรับ18 
นักศึกษาอาจไปกระทบกบัเร่ืองการของบประมาณโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ 19 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 20 
5.2.1 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 21 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 23 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดน้ าเสนอวา่  24 
1. WHO Patient Safety Curriculum ขณะน้ีอยู่ในช่วงรอรฐัมนตรีลงนามประกาศ25 

คณะท างานทั้งในระดบัก่อนปริญญาและหลงัปริญญา ระหว่างน้ีไดว้างแผนจดัอบรม Training for the trainers 26 
ซ่ึงปีท่ีแลว้ไดจ้ดัไป 1 ครั้ง แต่ยงัไมส่ามารถน าไป implement ได ้ในปีน้ีจึงก าหนดจดั 2 ครั้ง   27 

- ครั้งท่ี 1 ในวนัท่ี 9-11 พฤษภาคม 2561 เน้นการน าไป implement ได ้ผูท่ี้เคยเขา้28 
อบรมแลว้สามารถเขา้ร่วมใหมไ่ด ้และควรเป็นคนท่ีจะขบัเคล่ือน patient safety ของแต่ละสถาบนั  29 

- ครั้งท่ี 2 จะเป็นการติดตามการน าไป implement และ refresher course โดย30 
ติดตามการ implement และเชิญผูท่ี้สอนเร่ืองน้ีไดดี้มาเป็นวิทยากร เดิมก าหนดจดั 15-16 สิงหาคม 2561 ท่ี31 
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แต่จะขอเล่ือนวนั หากไดก้ าหนดวนัท่ีแน่นอนแลว้จะแจง้ใหท้ราบอีกครั้งหน่ึง  32 

2. RDU curriculum  และ Medication Safety เน้นการ implement RDU curriculum 33 
ซ่ึงมีคู่มือบนเว็บไซทแ์ต่ยงัมีการน าไปใชไ้ม่มาก จะจดัประชุม 21-22 มีนาคม 2561 ท่ีโรงแรมไมดา้ งามวงศว์าน 34 
ซ่ึง กสพท  CPIRD และสมาคมเภสชัวิทยาแห่งประเทศไทย จะร่วมกนัผลกัดันเร่ืองดังกล่าว เน้นวิธีการ 35 
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implement และจะเชิญอาจารยท่ี์เคยสอน RDU มาสาธิตและแลกเปล่ียนเรียนรู ้ โดยขอเชิญ อ.ปรีคลินิก 1 1 
ท่าน และคลินิก 1 ท่าน จากแต่ละสถาบนัเขา้ร่วมประชุม 2 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 3 

 วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 4 
6.1  การศึกษาดูงานโรงเรียนแพทย ์ประเทศสิงคโปร ์5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ไดน้ าเสนอว่า ได้ก าหนดการศึกษาดูงาน8 

โรงเรียนแพทยใ์นประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ระหว่างประสานกบั NUS วนัท่ี 2-3 เมษายน 2561  คณะผูดู้งาน 14 9 
คน จากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ 10 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์11 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 12 

6.2  การเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ 13 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี14 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอวา่  จากเร่ืองสืบเน่ืองปัญหาโครงการ16 

ผลิตแพทยเ์พ่ิม น่าจะเสนอเร่ืองน้ีใหเ้ป็นประเด็นสาธารณะเพ่ือสุขภาพ เพ่ือพิจารณากลัน่กรองเป็นวาระการ17 
ประชุมในสมชัชา  โดยใหป้ระชาชนน าขอ้มลูไปเจรจากบัรฐับาลใหเ้ห็นว่าจ าเป็นตอ้งมีโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม 18 
เน่ืองจากโครงสรา้งประชากรเปล่ียนเป็นผูส้งูอายุ การคิดจ านวนแพทยต่์อประชากรควรเปล่ียนเป็นจ านวน visit 19 
การดแูล 5-6 visit ต่อผูป่้วย 1 คน โดยไดท้ าเอกสารเสนอประเด็นสมชัชาไปแลว้ มอบหมาย รองศาสตราจารย ์20 
นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ติดตามประเด็นเร่ืองน้ีอีกครั้งหน่ึง 21 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 22 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 23 
 24 

 25 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา ช านิประศาสน์) 26 
  สรุปผลการประชุม 27 
 28 
 29 
 30 
  (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย)์ 31 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 32 

 33 
\\2561\Meet22018 34 
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1.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทยต์าม19 

โครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ ครั้งที่ 2/2561  วนัศุกรท์ี่ 9 มีนาคม 2561 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธ ์22 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธ์  ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นผูแ้ทนเลขาธิการกลุ่มสถาบัน23 

แพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพนูทกัษะแพทย์24 

ตามโครงการแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ครั้งท่ี 2/2561  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 9 มีนาคม 2561 โดยท่ีประชุมดงักล่าว ได้25 

มอบให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทย์รุ่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เป็นผูร้บัผิดชอบในการพฒันาหตัถการ26 

โดยใหพิ้จารณาเฉพาะหตัถการระดบัท่ี 1 และ 2  ตามประกาศแพทยสภา พ.ศ. 2555 และจดัประเภทหรือ27 

ระดับของหัตถการใหม่ท่ีจะระบุเฉพาะสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง หรือเป็น Entrustable Professional 28 

Activity น้ัน  29 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดช้ี้แจงว่า มีการจดัตั้งทีมท างาน30 

ร่วมกบั สบพช. ร่วมกนัพิจารณาทกัษะหตัถการทั้ง 4 ระดบั ตามเกณฑแ์พทยสภา ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงใน31 

บางหตัถการโดยเปล่ียนระดบั และเมื่อน าเขา้ท่ีประชุม อนุกรรมการฯ ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นว่า ควร32 

ท าในลกัษณะ EPA  ขอบข่ายของการด าเนินงานตอ้งกวา้งขวางกว่าทีมท่ีประกอบดว้ยกลุ่มคนจ านวนหน่ึง 33 

จึงตอ้งขอความเห็นจากทุกสถาบนั รวมถึงผูใ้ชบ้ณัฑิต และตอ้งขอความร่วมมือจาก สบพช.  ตอนน้ีอยู่ใน34 

ระหวา่งการเตรียมการท่ีจะด าเนินการในเร่ืองน้ี ทั้งน้ีแพทยสภาไดก้ าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จภายใน 1 ปี 35 

 มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 36 
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1.2 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิ เรื่อง การเตรียมความพรอ้มในการจดัการสอนเพื่อการใชย้า1 

อยา่งสมเหตผุล ส าหรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (Rational Pharmacotherapy Implementation 2 

in Thai MD Curriculum)  วนัที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไมดา้ งามวงศว์าน กรุงเทพฯ 3 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 5 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ว่า  การเตรียมความพรอ้มในการจดัการสอน6 

เพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล ส าหรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต จะด าเนินการใหเ้สร็จภายในปี พ.ศ. 7 

2561 และจะน าแจก Clip สรุปการประชุมใหก้รรมการทุกท่าน 8 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 9 

1.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางบริการวิชาการ  10 

(Academic Hub) ครั้งที่ 1/2561  วนัพฤหสับดีที่ 22 มีนาคม 2561 11 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 13 

  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ  รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง14 

ประเทศไทย ไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนหลกัในคณะอนุกรรมการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางบริการ15 

วิชาการ (Academic Hub)  น าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลาง16 

บริการวิชาการ (Academic Hub) ครั้งท่ี 1/2561  วนัพฤหสับดีท่ี 22 มีนาคม 2561 โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง17 

กบั กสพท คือ การเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรน์านาชาติ การรบันักศึกษาต่างชาติทั้งจาก CLMV และ18 

ประเทศ อ่ืนมาศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ทั้ งระ ดับก่อนและหลังป ริญญา และแนวคิดในการให้19 

สถาบันการศึกษาเก็บค่าลงทะเบียนเรียนตามค่าใชจ้่ายจริง โดยผู ้เขา้ศึกษาอาจเลือกรับทุนหรือออก20 

ค่าใชจ้่ายเอง ซ่ึงจะเป็นฐานการจดัการใหนั้กศึกษาต่างชาติ 21 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 22 

1.4 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ ออกตาม23 

พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 (คณะที่ 2) ครั้งที่ 1/2561 วนัที่ 27 มีนาคม 2561 24 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล 26 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล ไดร้ับมอบหมายจากกลุ่มสถาบัน27 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัท ากฎหมายล าดบัรองท่ีออก28 

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 (คณะท่ี 2) ครั้งท่ี 1/2561 วนัท่ี 27 มีนาคม 29 

2561 ซ่ึงคณะกรรมการสถานพยาบาลไดเ้สนอ ร่าง กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการ30 

จดัการศึกษา การฝึกอบรมฯ ต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาเสนอคณะรฐัมนตรีให้31 

ความเห็นชอบ เพ่ือประกาศบังคับใช ้แต่ภาคสภาวิชาชีพดา้นสุขภาพมีความเห็นร่วมกนัว่าควรจะมีการ32 

ทบทวน และพิจารณาอยา่งรอบคอบใน 4 ประเด็นดงัน้ี 33 
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ประเด็นท่ี 1 ในร่างขอ้ 1  สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนน่าจะไม่มีความ1 

พรอ้มในดา้นมาตรฐานการใหก้ารศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้จึงไม่2 

สามารถท่ีจะน ามาพิจารณาในกฎกระทรวงน้ีได ้3 

ประเด็นท่ี 2  ในร่างขอ้ 2  เห็นควรใหส้ถานพยาบาลท่ีจะด าเนินการจดัการศึกษาใหเ้ป็นตาม4 

พระราชบัญญติท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติ หรือตามท่ีมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว ้แล้ว  5 

สถานพยาบาลท่ีจะด าเนินการจดัการฝึกอบรมหรือวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ6 

ประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข หากมีสถานท่ีจดัการฝึกอบรมอยู่7 

ในอาคารเดียวกนักบัท่ีมีการบริการผูป่้วยตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อการรกัษาพยาบาลหรือการใหบ้ริการ8 

ผูป่้วย 9 

ประเด็นท่ี 3  ในร่างขอ้ท่ี 4  การแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท คือ การฝึกอบรมท่ีมี10 

โครงการหรือหลกัสูตรและการฝึกอบรมท่ีไม่มีโครงการหรือหลกัสูตร เห็นว่ายังไม่มีความชดัเจน ในกรณี11 

ของการฝึกอบรมท่ีไม่มีโครงการหรือหลักสูตรไม่น่าจะกระท าได ้เพราะเมื่อไม่มีหลักสูตร การพิจารณา12 

มาตรฐานการศึกษา หรือการฝึกอบรม ยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้13 

ประเด็นท่ี 4  ในร่างขอ้ 5 และ ขอ้ 8  ในการด าเนินการจดัการศึกษา หรือการฝึกอบรม สภา14 

วิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรและการเตรียม15 

ความพรอ้มในการจัดการศึกษา หรือการฝึกอบรมเพ่ือเสนอต่อผู ้อนุญาต ในกรณีท่ีสภาวิชาชีพหรือ16 

คณะกรรมการวิชาชีพไม่เห็นชอบหลักสูตรท่ีจะด าเนินการจัดการศึกษาหรือการฝึกอบรมน้ัน การ17 

ด าเนินการจดัการศึกษาหรือการฝึกอบรมไมส่ามารถด าเนินการได ้18 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการสถานพยาบาลไดพิ้จารณาแลว้มีมติยืนตามร่างกฎกระทรวงฯโดย19 

ไมม่ีการแกไ้ข เน่ืองจากร่างฯดงักล่าวไดค้รอบคลุมประเด็นท่ีขอทบทวนแลว้ 20 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดก้ล่าว21 

เพ่ิมเติมว่า มีประเด็นส าคัญท่ีตอ้งใหค้วามส าคัญอีก คือ รฐัธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 40 22 

วรรค 3 “การตรากฎหมายเพื่อจดัระเบียบการประกอบอาชีพ.... ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติั หรือ23 

กา้วก่ายการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษา” ซ่ึงการตีความน้ันแตกต่างกนั และอาจมีผลกระทบท่ีตอ้ง24 

ใหค้วามส าคญั  25 

1.5 เรื่องจาก UHosNet 26 

1.5.1 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วย27 

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2561, ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ ์และวันที่ 3 28 

เมษายน 2561 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  30 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 31 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุ รศัก ด์ิ   ลีลา อุดมลิ ปิ  ส รุปผลการประ ชุม32 

คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการส าหรบั33 

แนวทางและแผนจดัท ามาตรฐานการใหบ้ริการโรคมะเร็งในระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ ไดป้ระกาศแนว34 

ทางการรกัษาโรคมะเร็งตาม protocol 11 โรค โดยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 1) ใหส้่ง ร่าง เกณฑฯ์ 35 

ไปยงัสภาเภสชักรรม พิจารณาในส่วนของกระบวนการและคุณสมบติัของบุคลากรทางเภสชักรรม   2) 36 
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จดัท าประชาพิจารณ์เพ่ือรบัฟังความคิดเห็นจากหน่วยบริการและส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากน้ันไดน้ าเสนอ1 

ขอ้สรุปของการประชุมคณะท างาน ครั้งท่ี 1/2561 เพ่ือสรุปผลจากการประชาพิจารณ์ และจัดท า (ร่าง) 2 

ประกาศ  3 

ส าหรบัแผนการด าเนินการในระยะต่อไป 4 

- วนัท่ี 24 เมษายน 2561 จะรบัฟังความเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ผูเ้ช่ียวชาญในแต่5 

ละเร่ือง 6 

- วนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 เสนอคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ เพ่ือพิจารณา ใน7 

การประชุมครั้งท่ี 3/2561 8 

- วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ส านักกฎหมายจดัท าประกาศ และส่งลงราชกิจจานุเบกษา 9 

เพ่ือประกาศใชใ้นปี 2562 ต่อไป 10 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 11 

1.5.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหาร12 

จดัการกองทุน ครั้งที่ 1/2561 วนัพุธที่ 14 กุมภาพนัธ ์2561 และครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 14 มีนาคม 13 

2561 14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  15 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 16 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ17 

ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งท่ี 1/2561 โดยไดน้ าเสนอ มติ18 

คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองการเสนอของบประมาณหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และ19 

การก าหนดแนวทางปฏิบติัการเบิกค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยในสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลของ20 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน และคาดการณ์ค่าใชจ้่ายกรณีจ านวนผู ้มีสิทธิเพ่ิมขึ้ นในปี 2561 และสรุปประชุม21 

คณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2561 โดยไดน้ าเสนอมติคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในเร่ือง22 

การขอ้เสนองบฯสวสัดิการการรกัษาพยาบาลของพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ปี 2562 และผลสรุปการประชุมรบั23 

ฟังความเห็นกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วมไทยฉบบัท่ี 6 (Thai Diagnosis Related Group Version 6) 24 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 25 

1.5.3 สรุปประชุมคณะท างานคดัเลือกหวัขอ้และจดัล าดบัความส าคญัเขา้สู่การประเมิน26 

ความจ าเป็นและผลกระทบเพ่ือก าหนดประเภทและขอบเขตในการใหบ้ริการสาธารณสุข ครั้งที่ 27 

1/2561  วนัจนัทรท์ี่ 12 มีนาคม 2561 28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  29 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 30 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  สรุปการประชุมคณะท างาน31 

คดัเลือกหวัขอ้และจดัล าดับความส าคญัเขา้สู่การประเมินความจ าเป็นและผลกระทบเพ่ือก าหนดประเภท32 

และขอบเขตในการใหบ้ริการสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2561  วนัจันทร์ท่ี 12 มีนาคม 2561  คณะท างานฯ 33 

ดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าขอ้มลูการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั34 

ขอ้เสนอหวัขอ้ปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยี และด าเนินการคดัเลือกหวัขอ้โดยจดัล าดบัความส าคญัเขา้สู่การ35 
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ประเมินความจ าเป็นและผลกระทบเพ่ือก าหนดประเภทและขอบข่ายการใหบ้ริการสาธารณสุขโดยมีมติ1 

คดัเลือกจ านวน 11 หวัขอ้ ประกอบดว้ย หวัขอ้การรกัษา ฟ้ืนฟ ูจ านวน 8 หวัขอ้ และการด าเนินการส่งเสริม2 

ป้องกนัโรค 3 หวัขอ้ 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

1.5.4 สรุปประชุมคณะท างานพัฒนาการจ่ายชดเชยค่าบริการโรคมะเร็ง ในระบบ5 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิครั้งที่ 2/2561  วนัศุกรท์ี่ 16 มีนาคม 2561 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 8 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  สรุปการประชุมคณะท างาน9 

พฒันาการจ่ายค่าชดเชยค่าบริการมะเร็งในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2561  วนัศุกรท่ี์ 16 10 

มีนาคม 2561 โดยไดน้ าเสนอความคืบหน้าการพฒันา (ร่าง) แบบส ารวจปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่าย11 

ชดเชยค่าบริการโรคมะเร็งในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ มีมติใหจ้ดัท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยมี12 

วตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมขอ้มลูปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการเบิกจ่าย และผลการทบทวนและวิเคราะห์13 

ขอ้มลูการจ่ายชดเชยค่าบริการโรคมะเร็งในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 14 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 15 

1.5.5 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่จ  าเป็นต่อ16 

คุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ก ากับ 17 

ตรวจสอบ และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561  วนัที่ 26 มีนาคม 2561 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 20 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  สรุปประชุมคณะอนุกรรมการ21 

พฒันากลไกและระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพและเพ่ิม22 

ประสิทธิภาพการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ ครั้งท่ี 1/2561  วันท่ี 26 23 

มีนาคม 2561 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ไดม้ีค าสัง่แต่งคณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภัย24 

ของผู ้ป่วยและบุคลากรด้านสาธารณสุขน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีมติให้แต่งตั้ ง25 

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภัยของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนค า26 

ประกาศนโยบายการขับเคล่ือนความปลอดภัยของผู ้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข  และมีการแต่งตั้ง27 

คณะอนุกรรมการเป็น 3 ส่วนคือ 1) คณะอนุกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารสรา้งบุคลากรสาธารณสุข28 

ใหม้ีศกัยภาพและความตระหนักในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยั  2) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ29 

สรา้งความร่วมมือกบัเครือข่ายภาคประชาสงัคม ผูป่้วยและองคก์รต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพ และสรา้ง30 

ระบบรายงาน เรียนรู ้และวดัผลลพัธบ์ริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยั  3) คณะอนุกรรมการ31 

พฒันากลไกและระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็นต่อคุณภาพและความปลอดภยัของระบบบริการสุขภาพ และเพ่ิม32 

ประสิทธิภาพการควบคุม ก ากบั ตรวจสอบและอภิบาลระบบบริการสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมการพฒันา33 

กลไกและระบบสนับสนุนฯ ได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู ้ป่วยและ34 
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บุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) ของประเทศไทย ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  และแผนการ1 

ด าเนินการขบัเคล่ือนนโยบาย 2P Safety ของกระทรวงสาธารณสุข  2 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 3 

1.6 สรุปประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรก์ารจัดตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์4 

สถาบันทางการแพทย ์และสถาบันการศึกษาทางการแพทย ์ในภาพรวมของประเทศ วันที่  11 5 

เมษายน 2561 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 8 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์9 

มหาวิทยาลยั ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูแ้ทนหลกัของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในการเขา้10 

ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะท างานจดัท ายุทธศาสตรก์ารจัดตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์11 

สถาบนัทางการแพทย ์และสถาบนัการศึกษาทางการแพทย ์ในภาพรวมของประเทศ  โดยการประชุมครั้งน้ี12 

เป็นการประชุมครั้งแรก รบัทราบมติ ครม. มอบหมายผูแ้ทน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 13 

และกระทรวงกลาโหม ใหจ้ัดท ายุทธศาสตร์ 3 ดา้น คือการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัระหว่าง14 

ประเทศ การสรา้งความเขม้แข็งใหร้ะบบสุขภาพ และการลดความเหล่ือมล ้าของสถานบริการ จัดสรร15 

งบประมาณใน 5 กลุ่มสาขา และปรบัศูนยก์ารเป็นเลิศทางการแพทยเ์ป็น 6 ภาคตามเขตการปกครอง การ16 

ประชุมครั้งถดัไป คือ จะมีในเดือนพฤษภาคม 2561  17 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 18 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 19 

ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 19 มกราคม 2561  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 3  20 

อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 21 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ และรับทราบผลการประชุม 22 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันศุกรท์ี่ 2 มีนาคม 2561 ณ หอ้ง23 

ประชุม A501 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์24 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา 26 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์27 

มตทิี่ประชุม :   รบัรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ฉบบั 28 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 29 

3.1  การเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นของนกัศึกษาแพทยศาสตร ์30 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 32 
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี   แจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวง1 

สาธารณสุขไดส้อบถามความเห็นในการพิจารณาเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นซ่ึงใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ดงัน้ี 2 

1. จ านวนเงินค่าปรบัชดใชทุ้นยงัมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร พรอ้มเหตุผล สมควรเพ่ิม3 

หรือไม ่เท่าใด พรอ้มเหตุผล 4 

2. หากสมควรเพ่ิมค่าปรบั ขอ้เสนอวงเงินเป็นเท่าใด พรอ้มเหตุผล  5 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ไดม้ีหนังสือสอบถามไปยงัสถาบันสมาชิก ไดร้ับ6 

ตอบกลบั 1 สถาบนั เสนอความเห็นไม่สมควรเพ่ิมค่าปรบั เพราะไม่เป็นการแกปั้ญหา (รายละเอียดตาม7 

เอกสารประกอบการประชุม) 8 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่า จากกรณีแพทยช์ดใช้9 

ทุนเป็นเงินน้ัน ทุกสถาบันตอ้งติดตามเก็บเงิน มิเช่นน้ันจะถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี และมีประเด็น10 

ส าคญัจากส านักงบประมาณท่ีเห็นควรวา่เงินท่ีเก็บไดน้ั้นจะตอ้งน าส่งรฐับาลต่อไป 11 

ส าหรบัการชดใชทุ้น ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดเ้สนอประเด็นว่า12 

หากนักเรียนไดร้บัคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ควรจะพิจารณาใหผู้เ้ขา้ศึกษาเลือกได ้13 

2 ช่องทางคือ 1) เรียนดว้ยทุนของตนเอง   2) เรียนโดยทุนรฐับาล โดยสถาบนัแต่ละแห่งจะทราบตน้ทุน14 

ของสถาบนัเอง หากเรียนดว้ยทุนของตนเองจบแลว้ไม่ตอ้งใชทุ้น หากใชทุ้นรฐับาลเรียนจบแลว้ก็ตอ้งไป15 

ท างานชดใชทุ้น โดยขอใหค้ณะกรรมการกลบัไปพิจารณาถึงประเด็นดงักล่าว 16 

ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอย่างกวา้งขวางและยงัไม่ไดส้รุปในการพิจารณาเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้น17 

ของนักศึกษา จึงมอบหมายให ้ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล จดัท าแบบสอบถาม Online และ18 

ใหทุ้กสถาบนักลบัไปทบทวน และส่งขอ้สรุปมาภายใน 2 สปัดาห ์โดยขอเหตุผลประกอบขอ้สรุปดว้ย 19 

มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบ 20 

3.2  การแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิประจ  าปี พ.ศ. 2561 21 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 23 

  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์24 

 อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพันธุ์  เพชรช่วย ประธานคณะท างานวิชาการแพทยศาสตร25 

ศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกครู26 

แพทยแ์ห่งชาติประจ าปี 2561 27 

มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบ 28 

3.3 การพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 29 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม วราวิทย ์31 

  อาจารยด์ร. นพ.สุธีร ์ รตันะมงคลกุล  32 

  ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 33 

ตามท่ีเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) ไดน้ าเสนอแนว34 

ทางการปฏิบติัร่วมกนัในการขอจริยธรรมการวิจยัดา้นการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนั (Flow 35 
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chart)  และแนวทางการพิจารณาจริยธรรมในคนประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแบบสห สถาบนั 1 

โดยชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย (FERCIT) ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ2 

ร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้ งท่ี 3/2560 เมื่อวันศุกร์ท่ี 15 3 

กนัยายน 2560 เวลา 10.30-15.00 น. ณ หอ้งราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 

11  โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติรบัรองขอ้ตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรม5 

การวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนัตามแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัในการขอจริยธรรมการวิจยั6 

ดา้นการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนั (Flow chart) และแนวทางการพิจารณาจริยธรรมในคน7 

ประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนั โดยชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย 8 

(FERCIT)  เพ่ือใหใ้ชเ้ป็นแนวปฏิบติัและแนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา9 

แบบสหสถาบนั ส่วนเอกสารขอ้ตกลงฯ ก าลงัอยูร่ะหวา่งการเวียนใหล้งนาม ซ่ึงท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอย่าง10 

กวา้งขวางถึงในเร่ืองของแนวปฏิบติัร่วมกนั และแนวทางการพิจารณา IRB เน่ืองจากยงัมีบางสถาบนัท่ียงัไม่11 

เห็นพอ้งร่วมกนัในเร่ืองดงักล่าว  12 

มตทิี่ประชุม :  1. หากสถาบันใดมีความพรอ้มและเห็นดว้ยกับแนวปฏิบติัและแนวทางการ13 

พิจารณาจริยธรรมการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนั ท่ีเวียนไปก็สามารถลงนามร่วมมือท า 14 

MOU ได ้15 

 2. ขอใหน้ าเร่ืองแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการขอจริยธรรมการวิจัยฯ 16 

หารือกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติ ให้17 

ค าแนะน า และประสานงานอีกครั้ง 18 

3.4 การเชิญคณะแพทยศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 19 

เป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 20 

เอกสารประกอบ :  21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 22 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ว่า คณะแพทยศาสตร์ สถาบัน23 

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง ได้รับการรับรองจากแพทยสภาใหเ้ปิดด าเนินการ24 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตโดยมีเง่ือนไข และไดป้ระกาศช่ือสถาบนับน website แพทยสภาแลว้ เมื่อวนัท่ี 25 

9 เมษายน 2561 26 

 โดยมี  1.  ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร  เป็น คณบดี  27 

          2.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร เป็น รองคณบดี 28 

 มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบรบัเขา้ร่วมเป็นสมาชิก กสพท 29 

3.5  ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 (เมษายน 2561 – 30 

มีนาคม 2562) 31 

เอกสารประกอบ :  32 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 33 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดน้ าเสนอขอ้มูล รายรบั-รายจ่าย กลุ่ม34 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560  ต่อท่ีประชุม และขออนุมติัในท่ีประชุม เพ่ือเก็บ35 
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ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 จากสถาบนัสมาชิก โดยจะจดัส่งหนังสือ1 

แจง้ไปยงัสมาชิกสถาบนัภายในเดือนพฤษภาคม 2561 2 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 3 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 4 

4.1 การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ไทย 5 

(MedResNet) 6 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั และ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการวิจยัแพทยศาสตร7 

ศึกษาจ านวน 1 เล่ม 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์9 

  ดร. นพ.สุธีร ์ รตันะมงคลกุล  10 

 ดร. นพ.สุธีร ์ รตันะมงคลกุล ไดร้ายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 11 

ท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2558-2560  ใหท่ี้ประชุมทราบ  สรุปดงัน้ี  12 

- การพฒันาผลงานวิจยั ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้ นจริง มีการพฒันาโครงการวิจยัจ านวน 9 โครงการ 13 

และอีก 3 โครงการ ท่ีอยูร่ะหวา่งการรอพฒันา  14 

- การพฒันาองคค์วามรูว้ิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรูง้านวิจยัแพทยศาสตร15 

ศึกษา และมีหนังสือคู่มือแนวทางการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มีการจัด workshop ในการประชุม16 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17 17 

- การสรา้งเครือข่ายนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีการจดัตั้งคณะท างานเครือข่าย R2R และ18 

จดัประชุม R2R แห่งประเทศไทยซ่ึงคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาลเป็นเจา้ภาพ 19 

- การส่งเสริมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัในการขอจริยธรรมการ20 

วิจยัและเกณฑก์ารพิจารณา 21 

- การใชป้ระโยชน์งานวิจยั มีการน าผลการวิจยัไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ ์และสามารถน าไปใช้22 

เป็นแนวทางการท างานของ กสพท ต่อไป 23 

- การพฒันาฐานขอ้มูลวิจยั มีฐานขอ้มลูวิจยัแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยในรูปแบบ 24 

online โดยไดร้บัการสนับสนุนจาก สบพช. และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์25 

- แผนบริหารจดัการ เกิดระบบการบริหารจดัการโครงการ การสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ 26 

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานและติดตามการด าเนินงาน จ านวน 4 ชุด 27 

จากน้ัน ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม วราวิทย ์ไดน้ าเสนอแผนงานใน 3 ปีขา้งหน้า28 

ของคณะกรรมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 2561-2563  โดย กสพท ไดแ้ต่งตั้ง คณะกรรมการอ านวยการ29 

วิจยัแพทยศาสตรศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา คณะท างานแลกเปล่ียนเรียนรู ้30 

การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิวิชาการและการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ซ่ึงมีพันธกิจ 5 31 

แผนงานดงัน้ี 32 

แผนงานท่ี 1  ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 33 

แผนงานท่ี 2  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูว้ิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา 34 
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แผนงานท่ี 3  สนับสนุนใหเ้กิดเครือข่ายนักวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาและภาควิชาดา้น1 

สาธารณสุข 2 

แผนงานท่ี 4  พฒันาศกัยภาพนักวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาและสาขาวิชาดา้นสุขภาพอย่าง3 

ต่อเน่ือง 4 

แผนงานท่ี 5  พฒันาฐานขอ้มลูงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาท่ีสหสาขาใชง้านร่วมกนั 5 

โดยมียุทธศาสตรก์ารวิจยัดา้นการศึกษา ดงัน้ี 6 

1.  ปรบัปรุงระบบการศึกษาท่ีมีอยู่ 7 

2. ปรบัปรุงพิจารณาดา้นนโยบายการศึกษา 8 

3.  ระบุประเด็นส าหรบัการปรบัปรุงการศึกษาทางการแพทยเ์พ่ือความยัง่ยืนของการวิจยัดา้น9 

การศึกษา 10 

4.  การเสริมสรา้งศกัยภาพและเครือข่ายการวิจยั 11 

มติที่ประชุม :  ขอใหส้ถาบนัพิจารณาหากมีขอ้เสนอแนะและหรือหวัขอ้วิจยัทางแพทยศาสตร12 

ศึกษาขอใหส้่งมาภายใน 1 เดือน เพ่ือน าไปเขา้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 13 

ครั้งต่อไป  14 

4.2 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตหลกัสูตรทนัต15 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบั16 

ตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 17 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์19 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดน้ าเสนอขอ้มูลการด าเนินการ20 

คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาฯ ดงัน้ี 21 

1. จ านวนผูเ้ขา้สอบวิชาเฉพาะปีการศึกษา 2561 22 

ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบปีการศึกษา 2561  จ านวน 43,197 คน (ปีการศึกษา 2560 เขา้สอบ 40,378 คน) 23 

 24 

ขอ้สอบ เขา้สอบ (คน) ขาดสอบ (คน) ขาดสอบ % 
ฉบบัท่ี 1 36,495 

(38,365 ปี 60) 
6,702 

(2,013 ปี 60) 
15.51 

(4.99 ปี 60) 
ฉบบัท่ี 2 36,485 

(38,361 ปี 60) 
6,712 

(2,017 ปี 60) 
15.54 

(5.00 ปี 60) 
ฉบบัท่ี 3 36,458 

(38,347 ปี 60) 
6,739 

(2,031 ปี 60) 
15.60 

(5.03 ปี 60) 
 25 
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2. ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 1 

 2 

ขอ้สอบ Max Min Avg S.D Median Mode 
ฉบบัท่ี 1 82.2222 0.0000 38.2630 11.3187 37.7778 33.3333 
ฉบบัท่ี 2 67.5000 7.5000 36.7100 7.3851 36.2500 36.2500 
ฉบบัท่ี 3 100.0000 0.0000 83.4457 13.0673 87.5000 87.5000 
เต็ม 300 237.3611 15.5556 158.2979 23.5191 159.8611 159.3056 

 3 

3. เสนอขอ้มูลการรับรอบท่ี 1 (รับด้วย portfolio) เฉพาะสถาบันท่ีแจ้งมายัง กสพท  4 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบในท่ีประชุม) 5 

4. น าเสนอปฏิทินการด าเนินการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 6 

2561 ในรอบท่ี 3 การรบัตรงร่วมกนั ซ่ึง กสพท ไดด้ าเนินการส่งขอ้มลูเกณฑก์ารคดัเลือกฯ และจ านวนการ7 

รบัไปยงั ทปอ. เรียบรอ้ยแลว้  สถาบนัท่ีเขา้ร่วมสามารถเพ่ิมจ านวนการรบัได ้แต่ตอ้งไม่เกินศกัยภาพท่ีได้8 

ถูกรบัรองไว ้และไมส่ามารถลดจ านวนการรบัจากจ านวนท่ีแจง้ ทปอ. ไว ้ โดยหากผูส้มคัรเลือก กสพท เป็น 9 

1 ใน 4 สาขาวิชา จะสามารถเลือกอนัดบัยอ่ยใน กสพท ไดอี้ก 4 อนัดบัย่อย เรียงตามความตอ้งการ คาดว่า10 

จะสามารถประชุมเพ่ือตดัสินผลไดใ้นวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ซ่ึง ทปอ. อนุญาตให ้กสพท ประกาศผลผูม้ี11 

สิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์ตรวจสุขภาพได ้12 

5. น าเสนอแนวปฏิบติัการยืนยนัสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิของการคดัเลือกรอบท่ี 1-3 ของระบบ 13 

TCAS  14 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ัญญพงษ์  ณ นคร แจง้ท่ีประชุมทราบว่า ส าหรบัการรบั15 

นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ทปอ. ขอใหร้บัใน16 

รอบท่ี 3  ใหแ้ลว้เสร็จ โดยก าหนดใหเ้ป็นอีก 1 สาขาวิชา ท่ีผูส้มคัรสามารถเลือกได ้จาก 4 สาขาวิชา 17 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ  18 

4.3 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 19 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดร้ายงานการด าเนินการของสถาบนัรบัรอง22 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ดงัน้ี 23 

1. หลกัสูตรและสถาบนัท่ีอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน โดยแบ่งเป็น 1) สถาบนัท่ี24 

ตรวจประเมินแลว้ อยู่ในระหว่างรอการพิจารณาผล  2) สถาบนัท่ีขอรับการตรวจประเมิน อยู่ในระหว่าง25 

เตรียมลงพ้ืนท่ี  3) สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและผ่านการพิจารณาแลว้ 26 

2. หลักสูตรและสถาบันท่ีไดร้ับการตรวจประเมินและผ่านการพิจารณาแลว้ โดยเป็นการ27 

รบัรองแบบมีเง่ือนไข 28 

  29 
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3. ก าหนดการส่งรายงานประจ าปี โดยขอใหส้ถาบันท่ีมีรายช่ือตามเอกสารท่ีจะส่งรายงาน1 

ประจ าปีใชแ้บบฟอรม์ Template for Annual Progress Report ซ่ึงสามารถ download ไดจ้าก website 2 

www.imeac.org  ขอใหศึ้กษาคู่มือการเขียนรายงานและวิธีการส่งไดจ้ากเอกสาร template  3 

4. สมพ. รบัการตรวจประเมินจาก WFME 4 

ตามท่ี สมพ. ไดย้ื่นสมคัรขอรบัการประเมินเพ่ือเป็น Recognized agency จาก WFME ไป5 

แลว้น้ัน ทีมตรวจประเมินจาก WFME ไดม้าตรวจเยี่ยม สมพ. ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม – 5 เมษายน 6 

2561 ไดร้บัฟังการสรุปการท างานของ สมพ.  ไดส้งัเกตการณก์ารตรวจประเมินของทีมตรวจประเมินของ สมพ. 7 

โดยไดไ้ปสงัเกตการณก์ารตรวจประเมินท่ี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา สงัเกตการณ์การพิจารณา8 

กลัน่กรองผลการตรวจประเมินหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ขณะน้ีรอผลการพิจารณาจาก WFME  9 

ค่าใชจ้่ายในการขอการรับรองจาก WFME ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียม 60,000 USD 10 

(ประมาณ หน่ึงลา้นแปดแสนแปดหมื่นบาท)  ค่าเดินทางและค่าท่ีพักของผู ้ตรวจประเมิน ค่าเดินทาง11 

ภายในประเทศ และการรบัรอง อีกประมาณ 1.2  ลา้นบาท 12 

5. แจง้เร่ืองการด าเนินการของสถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/13 

ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต การขอเพ่ิมศกัยภาพ และ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต  14 

มติที่ประชุม :   รบัทราบ และหาก สมพ. ไดร้บัการรบัรองจาก WFME แลว้ ศาสตราจารย ์15 

นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ จะรายงานต่อท่ีประชุมใหท้ราบต่อไป 16 

4.4 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ17 

ไทย 18 

4.4.1 ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา19 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 20 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 1 21 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 2  22 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 3  โครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ (วาระที่ 1.1) 23 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 4  24 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ :  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์26 

อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ ได้น าเสนอ การติดตามการด าเนินงานตาม27 

ขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  28 

- การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด มอบหมายให ้29 

สบพช. ด าเนินการ ซ่ึงมีการประชุมคณะท างานวิชาการการวางแผนก าลงัคนดา้นสุขภาพในระยะ 20 ปี จะ30 

วางแผนพฒันาใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนขึ้ น โดยจะใชโ้มเดลของการผลิตแพทยเ์ป็นตน้แบบ เพ่ือน าไปสู่โมเดล31 

ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยไม่ไดใ้ชส้ัดส่วนในการผลิตอัตราก าลังซ่ึงไม่เหมาะสมจะใชห้ลักฐานเชิง32 

ประจักษ์เป็นแนวคิดในการก าหนดอัตราก าลังคน ส าหรับลักษณะการท างานของคณะท างานดังกล่าว 33 

สบพช. จะมาน าเสนอต่อไป 34 

  35 
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- การจดัการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต จะน าเสนอต่อไปในวาระเร่ือง1 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 2 

- โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นไป3 

ตามวาระท่ี 1.1 4 

- สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่าง5 

มีประสิทธิผลอยูร่ะหวา่งการจดัท าโครงการอบรม ซ่ึงจดัโดยคณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์6 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 7 

4.4.2 การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ8 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 10 

  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์11 

อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ ไดน้ าเสนอ โครงการ การคัดเลือกครูแพทย์12 

แห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือขออนุมติัโครงการและงบประมาณในการจดัท า โดยโครงการดังกล่าวมี13 

วตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินการคดัเลือกบุคคลผูส้มควรไดร้บัการเสนอช่ือเป็น ครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.14 

2561 และจะมีการมอบรางวลัในการประชุมวิชาแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 ในวนัท่ี 19  15 

ธนัวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 16 

มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบโครงการฯ และอนุมติัค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 17 

4.4.3 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 18 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี19 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทย ์ปรชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 20 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์21 

เล่ือนวาระไปในการประชุมครั้งต่อไป 22 

4.4.4  การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 4 23 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  24 

ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์25 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ ไดน้ าเสนอ โครงการการอบรมแพทยศาสตร26 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4 สืบเน่ืองจากมีการจัดอบรม27 

แพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งท่ีผ่านมา ผลการประเมินการจดัอบรมอยู่ในระดบัดี จึงเห็นควรใหม้ีการ28 

จดัอบรมอีก ดังน้ัน คณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 29 

ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะจดัอบรมในระหว่างวนัท่ี 6-10 สิงหาคม 2561 ณ 30 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์จากสถาบันท่ีเป็นสมาชิก 31 

กสพท จ านวนประมาณ 60-65 คน  32 

มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบโครงการฯ และอนุมติัค่าใชจ้่ายในการจดั 33 

  34 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ3 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 4 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ น าเสนอผลการสอบเพ่ือ7 

ประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3 ซ่ึงจัดสอบไปเมื่อวันท่ี 25  8 

มีนาคม 2561 และจะมีการจดัสอบในรอบพิเศษ ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช9 

พยาบาล และไดน้ าเสนอเร่ืองจ านวนรับจัดสอบ MEQ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ส าหรบัผูเ้ขา้สอบซ่ึงส าเร็จ10 

การศึกษาจากต่างประเทศ ซ่ึงการจดัสอบ MEQ ส าหรบัปีการศึกษา 2562 น้ัน  ศรว. จะส่งชุดขอ้สอบกลาง11 

ใหส้ถาบนัท่ีจดัสอบไปด าเนินการจดัสอบเอง ส าหรบัการจดัท าขอ้สอบอาจจะตอ้งมีการหารือกนัอีกครั้งว่า12 

จะด าเนินการอยา่งไร และส าหรบัผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศน้ัน ศรว. อาจจะประกาศเกณฑ์ว่าผูท่ี้13 

จะสมคัรสอบไดน้ั้น จะตอ้งสอบผ่านขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 ก่อน  14 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 15 

5.1.2 การเตรียมการจดัสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ16 

วิชาชีพเวชกรรม ดว้ยระบบ e-testing 17 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์19 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์น าเสนอ แผนด าเนินการ  e-20 

testing รวมทั้งคุณลกัษณะของคอมพิวเตอรล์กูขา่ย คอมพิวเตอรแ์มข่า่ย และคุณลกัษณะของระบบเครือขา่ย 21 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 22 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยนิ์คม มะลิทอง  25 

รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือ26 

ชาวชนบท 27 

เล่ือนวาระไปในการประชุมครั้งต่อไป 28 

5.2 เรือ่งที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  29 

5.2.1 โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาล 30 

เอกสารประกอบ :  31 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 32 

ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา รายงานความคืบหน้าของโครงการ33 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาลโดยไดห้ารือกบัรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ซ่ึงครั้งล่าสุด34 
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โครงการดงักล่าวไดร้บัอนุมติังบด าเนินการ 300,000 บาท/คน/ปี ในปีงบประมาณ 2561-2562  ส าหรบังบ1 

ลงทุนยงัไม่อนุมติั โดยขอใหม้าทบทวนในหมวดของงบลงทุนและจะน าเขา้ประชุมเพ่ือเสนอของบประมาณ2 

อีกครั้ง โดยจะมีการประชุมร่วมกบักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนน าเสนอต่อไป 3 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 4 

5.2.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน5 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 6 

เอกสารประกอบ :  7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 8 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 9 

5.2.3 มาตรการตดิตามการชดใชทุ้นของบณัฑิตแพทย ์10 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 11 

5.2.4 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE 19 12 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์14 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 15 

5.2.5 ASEAN Medical Education Alliance 16 

 เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 17 

5.2.6 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 18 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 19 

5.2.7 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 22 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 23 

5.3 เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 24 

5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 25 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 26 

5.3.2 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 27 

เอกสารประกอบ :  28 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา 29 

เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 30 

  31 
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 1 

6.1  ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่ง5 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2561 ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 6 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 7 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 8 

 9 

 10 

 11 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ) 12 

 สรุปผลการประชุม 13 

 14 

 15 

 16 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 17 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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1 
 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 4/2561  วนัศุกรท์ี่ 8 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00-15.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช 3 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 4 

     5 
 6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 
1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิง แพทยห์ญิงวณิช  วรรณพฤกษ์                  ประธานท่ีประชุม 8 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 9 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 10 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 11 
5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 12 
6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 13 
7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 14 
8. พนัเอก รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์พิชยั  เจริญวารีกุล กรรมการบริหาร 15 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 16 

10. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 17 
11. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 18 
12. อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ์ กรรมการบริหาร 19 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยยุ์ทธพงศ ์ พุทธรกัษา 20 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร) 21 
14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 22 
15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 23 
16. อาจารย ์นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 24 
17. อาจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล 25 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร) 26 
18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน์  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 27 
19. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี 28 

(แทน แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั นภีรงค ์ กรรมการบริหาร) 29 
20. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 30 
21. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 31 
22. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 32 
23. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 33 
24. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 34 
  35 
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รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 2 
2. อาจารย ์นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 3 
3. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 4 
4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 5 
5. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 
6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 7 
7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 8 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 9 

1. นายแพทยว์ีระศกัด์ิ  ศรีชวนช่ืนสกุล        ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 10 
 โรงพยาบาลมหาสารคาม 11 

  (ผูแ้ทน ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 12 
2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยกิ์จประมุข  ตนัตยาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 13 

                                                                       และแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร ์14 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 15 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงศิรินาถ ตงศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตร ์ 16 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 17 

4. นายแพทยคิ์มหนัต ์ ยงรตันกิจ  รองคณบดีฝ่ายการเงินและพสัดุ คณะแพทยศาสตร ์18 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   19 

5. นายแพทยว์ิทยา จารุพนูผล    ท่ีปรึกษา คณบดีคณะแพทยศาสตร ์20 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  21 
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สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 4/2561  วนัศุกรท์ี่ 8 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00-15.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช 3 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 4 

     5 
 6 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 7 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิง แพทยห์ญิงวณิช  วรรณพฤกษ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์8 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั9 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 10 
 11 
วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.1 รายงานการศึกษาดูงานโรงเรียนแพทย ์ประเทศสิงคโปร ์วนัที่ 2-3 เมษายน 2561 13 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์พลตรีหญิง แพทยห์ญิงวณิช วรรณพฤกษ์ 15 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 16 
ศาสตราจารย ์พลตรีหญิง แพทยห์ญิงวณิช วรรณพฤกษ์ น าเสนอ การบริหารจดัการการศึกษา17 

แพทยศาสตร์ของสิงคโปร์ท่ีเขม้แข็ง มีการท างานเป็นระบบ พบว่าการท่ีสิงคโปร์ สามารถปรับเปล่ียน18 
หลกัสูตรไดแ้บบ 21st century learning มี Critical success factor คือ Strong leadership  และการ19 
สนับสนุนท่ีเพียงพอจากรัฐบาลแต่เน่ืองจากยังปรับเปล่ียนไดไ้ม่นาน จึงยังตอ้งคอยดูผลของการปรับ20 
หลกัสตูร วา่จะไดบ้ณัฑิตตามท่ีคาดหวงัหรือไม ่21 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 22 

1.2 สรุปการประชุมปฏิบัติการเพื่ อพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ  ส านักงาน23 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิวนัที่ 25 เมษายน 2561 24 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอ สรุปผลการประชุมปฏิบติัการเพ่ือ27 

พฒันาประเด็นนโยบายสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561  28 
โดย กสพท ไดม้อบหมายให ้ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเสริฐ  อสัสนัตชยั  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช29 
พยาบาล เขา้ร่วมประชุมกับสมัชชา และได้น าเสนอประเด็น “ก าลังคนด้านสุขภาพท่ีตอบสนองการ30 
เปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากรไปสู่สงัคมผูสู้งอายุ” ทั้งน้ีกลุ่มสมชัชาฯ ไดร้บัขอ้เสนอดงักล่าวแลว้ และจะ31 
น าเขา้ท่ีประชุมกลัน่กรอง เพ่ือพิจารณาใหเ้ป็นประเด็นการสมัมนา ในการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 32 
ต่อไป ผลการพิจารณาเป็นอยา่งไร  จะน ามารายงานใหท้ราบ   33 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  34 
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1.3 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการ1 
ขายยา ครั้งที่ 3/2561 วนัพฤหสับดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 2 

เล่ือนไปเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  3 

1.4 รายงานการประชุม SEARAME Executive committee วนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 4 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ สรุปรายงานการประชุม SEARAME 7 

Executive committee วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ี 8 
1. คณะกรรมการแสดงความยินดีท่ี Dr. Titi Savitri Prihatiningsih (Indonesia) รบัต าแหน่ง 9 

President of SEARAME วาระ 2018-2020   และครั้งน้ีไดจ้ัดงานประชุมวิชาการ  5th SEARAME 10 
International Conference ร่วมกบั WFME, Indonesian Association for the Study of Health 11 
Professions Education (IASHE) ท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมราว 300 คน มีทั้งชาว12 
อินโดนีเชียและชาวต่างประเทศ ส าหรับผู ้เขา้ร่วมประชุมจากประเทศไทย 2 คน เป็นคณะกรรมการ 13 
SEARAME และไดเ้ป็นวิทยากรรบัเชิญบรรยาย ประกอบดว้ย 14 

- Prof. Dr. Khunying Kobchitt Limpaphayom บรรยายเร่ือง Improving the quality of 15 
Health professions education for the better future health services: Experience from Thailand 16 

- Clin. Prof. Dr. Suwat Benjaponpitak Thailand บรรยายเร่ือง  Thailand experience of 17 
national licensing examination 18 

2. SEARAME-GMEx Exchange Programes ทาง ECFMG มาเสนอโครงการ Global 19 
educational exchange in medicine and the health professions (GMEx) เป็นระบบบริหารจดัการรบั20 
สมคัรและแลกเปล่ียนนักศึกษาหรืออาจารยร์ะหว่างสถาบนัต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกของ GMEx เพ่ือตอบสนอง 21 
Talent mobility ระหว่างกนั โดยทาง GMEx จะเปิดระบบและสอนใหส้ถาบนัสมาชิก SEARAME เขา้ใชฟ้รี 22 
1 ปี โดยยกเวน้ค่าสมาชิก หลงัจากน้ันหากสถาบนัใดสนใจ ทาง GMEx จะคิดราคาสมาชิกรายปีท่ีเหมาะสม23 
กบั SEARAME ต่อไป 24 

3. Publication of SEARAME โดย Prof. Indika Karunnatthilake (Sri Lanka) รายงานการ25 
จดัท าและตีพิมพว์ารสารของ SEARAME ว่ามีความคืบหน้าในการตีพิมพ์ไดท้ันตามก าหนดในปลายปี 26 
2561 น้ี และจะจดัท าเป็น e-journal  ส่วนการตีพิมพเ์ป็นรูปเล่มจะลดลงใหพ้อส าหรบัสมาชิกท่ียงัประสงค์27 
จะขอรบัเป็นรูปเล่ม  ทั้งน้ีไดข้อใหที้ม IT ของอินโดนีเซีย ช่วยจดัการเร่ือง website ส าหรบัวารสารน้ี โดย28 
ถ่ายโอนจากทีมงานคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัท่ีรบัดแูลใหม้าตลอดอยา่งยาวนาน 29 

4. Setting up FAIMER Regional Institute at Faculty of Medicine University of Gadjah 30 
Mada  เพ่ือเป็นการ Collaboration of FAIMER กบั SEAR 31 

5. Developing Information System for Medical Schools in the SEAR  เสนอโดย Dr. Titi 32 
เพ่ือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการรูจ้กักนัและกนัมากขึ้ นระหวา่งโรงเรียนแพทยต่์างๆ ในภมูิภาค 33 

6. Strengthening Accreditation System in member countries.  Dr. Titi เสนอให ้ Clin. 34 
Prof. Suwat Benjaponpitak รบัผิดชอบในการหาทางเพ่ิมศกัยภาพในการท า QA และการรบัรองคุณภาพ35 
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ของโรงเรียนแพทย ์โดยใหป้ระเทศสมาชิกเสนอช่ือผูท่ี้สนใจมาร่วมทีมในการผลกัดนังานดา้นน้ี ซ่ึงอาจเป็น1 
ในลักษณะแลกเปล่ียนประสบการณ์ การฝึกอบรม เป็นท่ีปรึกษา หรือการจัด  session ในงานประชุม2 
วิชาการ หรือวิธีการอ่ืนๆ  ทั้งน้ีในขณะน้ีมีประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีความคืบหน้าในการวาง3 
ระบบ QA อยา่งชดัเจนแลว้ 4 

7. การประชุม SEARAME Conference 2020  โดย Prof. Dr. Humayun Kabir Talukder 5 
(Bangladesh)  ไดเ้สนอโครงการขอจดัประชุมวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษาท่ีประเทศบงัคลาเทศ และ6 
ขอรบัการสนับสนุนจาก SEARAME Executive Committee  ใหไ้ปร่วมประชุมกรรมการท่ีบงัคลาเทศ ในปี 7 
2563 8 

8. การด าเนินงานของคณะกรรมการ SEARAME  ในปี 2018-2020  Dr. Titi  เสนอใหม้ี9 
คณะกรรมการท่ีมีสมาชิกจากประเทศต่างๆ เขา้ร่วมกนัท างาน ทั้งท่ีเป็นกรรมการผูแ้ทนประเทศ หรือเสนอ10 
เพ่ิมเติมมาไดเ้พ่ือเพ่ิมจ านวนเครือข่ายสมาชิกใหก้วา้งขวางขึ้ น สรา้งคนรุ่นใหม่มาร่วมกนัมากขึ้ น โดยได้11 
เสนอประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ ดงัน้ี 12 

- Division of Journal and Publication : Prof. Indika Karunathilake (Sri Lanka) 13 
- Division of Faculty Development : Prof. Dr. Thomas Chacko (India) 14 
- Division of QA and Accreditation : Clin. Prof. Suwat Benjaponpitak (Thailand) 15 
- Division of Educational Development and Exchanges : Dr. Mora Claramita  16 
(Indonesia) 17 

- Division of Website and IT : Dr. Widyandana (Indonesia) 18 
9. การประชุม SEARAME Exective Council meeting 2019  ท่ีประชุมไดส้อบถามถึงประเทศ19 

สมาชิกท่ีประสงค์จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติในปีหน้า และประสงค์จะใหค้ณะกรรมการชุดน้ีไปร่วม20 
ประชุมคณะกรรมการ และร่วมเป็นวิทยากรรบัเชิญดว้ย แต่ในท่ีประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความจ านง 21 
และ Prof. Dr. Khunying Kobchit Limpaphayom  ไดใ้หข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ท่ีผ่านมาเป็นท่ีเขา้ใจกนัว่า 22 
ประเทศเจา้ภาพจะตอ้งจดัหางบประมาณสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าท่ีพักของกรรมการท่ีร่วมประชุมดว้ย  แต่23 
ในครั้งน้ีทางอินโดนีเซียไม่ไดด้ าเนินการตามน้ี ทั้งๆ ท่ีงานประชุมวิชาการก็มีการจดัเก็บค่าลงทะเบียนของ24 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ดังน้ันขอใหก้รรมการท่ีรบัเป็นเจา้ภาพรบัไปปฏิบติัดว้ย เพ่ือใหส้มาชิกไดม้าร่วมประชุม25 
กนัครบและต่อเน่ือง  และ Prof. Dr. Thomas Chacko  ไดเ้สนอแนะวา่ ทางประเทศภูฏาน เคยแจง้ว่าจะจดั26 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ในปี 2562  จึงขอใหส้อบถามความเป็นไปไดท่ี้จะจัดเป็นเจา้ภาพ และเชิญ27 
คณะกรรมการประชุมท่ีประเทศภฏูาน 28 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 29 

1.5 การเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นของนกัศึกษาแพทยศาสตร ์30 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 31 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีประชุมว่า กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์33 

แห่งประเทศไทย (กสพท) ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 34 
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ครั้งท่ี 2/2561 วนัท่ี 20 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็น1 
โดยสรุป ดงัน้ี 2 

1.  จ านวนเงินค่าปรบัชดใชทุ้นของนักศึกษาแพทยศาสตร์ ปัจจุบนัไม่เหมาะสม สมควรมีการ3 
ปรบัเปล่ียน  4 

2.  วงเงินควรปรบัเพ่ิมโดยค านวณตามค่าใชจ้่ายจริง ส าหรบัตวัเลขค่าใชจ้่ายจริงท่ี กสพท ใช้5 
เป็นขอ้มลูในการค านวณตน้ทุนการผลิตนักศึกษาแพทย์ เป็นจ านวน 4,475,604.00 (ส่ีลา้นส่ีแสนเจ็ดหมื่น6 
หา้พนัหกรอ้ยส่ีบาทถว้น) ต่อคน ส าหรบัหลกัสตูร 6 ปี  7 

ทั้งน้ี กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ขอใหข้อ้เสนอแนะ/ขอ้สงัเกต เพ่ิมเติม ดงัน้ี 8 
1.  จ านวนเงินค่าปรบัอาจไม่ใช่ปัจจยัหลักในการผูกพันใหแ้พทยค์งอยู่ในระบบปกติ แต่เป็น9 

เพียงตัวเลขท่ีตั้งขึ้ นมาเพ่ือใหเ้ป็นเกณฑส์่งเสริม professional integrity ควรพิจารณาปรบัปรุง/แกไ้ขใน10 
ปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  11 

2.  อาจพิจารณาเงินค่าปรับเพ่ิมขึ้ นเฉพาะกลุ่มท่ีสอบตรงผ่าน กสพท ตามค่าใชจ้่ายท่ีทาง 12 
กสพท ก าหนดให ้และหรือพิจารณาจ านวนค่าปรบัท่ีสูงพอท่ีจะไม่มีการชดใชเ้งิน หรือเพ่ิมค่าธรรมเนียม13 
การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ใหม้ากพอหรือเกือบพอในการผลิตแพทย์ และผู ้รับทุนต้องใชทุ้นคืนตาม14 
ขอ้ก าหนด 15 

3. อาจพิจารณาจดัระบบการกูย้ืมเพ่ือการศึกษา โดยค านวณตามราคาต่อหน่วย (unit cost) 16 
จริง 17 

4.  จดัทางเลือกใหนิ้สิตนักศึกษาตัดสินใจก่อนหรือขณะเขา้ศึกษาว่า จะเลือกรบัทุนจากทาง18 
รฐับาลโดยใหท้ าสญัญากบัภาครฐัโดยตรง หรือเลือกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีไมข่อรบัทุน 19 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 20 
 21 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ22 
ไทย ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันศุกรท์ี่ 2 มีนาคม 2561  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย 23 
สงขลานครินทร์ และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับ24 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ณ หอ้ง25 
ประชุมคณะฯ ตกึอ านวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 26 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุม ดงัน้ี 29 
1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 30 

2/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 2 มีนาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์31 
2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 32 

2/2561  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 20 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการ ชั้น 2  คณะแพทยศาสตร ์  33 
ศิริราชพยาบาล 34 

มตทิี่ประชุม  :   35 
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- มติที่ประชุมรบัทราบและรบัรอง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน1 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2  โดยมีการแกไ้ขปรบัปรุงดงัน้ี 2 

หนา้ท่ี 1  บรรทดัท่ี 8  ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา ช านิประศาสน์  แกไ้ขเป็น ให้3 
ตดัช่ือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา ช านิประศาสน์ ออก เน่ืองจากซ ้ากนักบับรรทดัท่ี 7 4 

หน้าท่ี 7  บรรทดัท่ี 21  วนัท่ี 19 มีนาคม 2561   จดั workshop 3 เร่ือง วนัท่ี 20-21 มีนาคม 5 
2561  แกไ้ขเป็น วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561   จดั workshop 3 เร่ือง วนัท่ี 20-21 ธนัวาคม 2561 6 
 7 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 8 

3.1  แผนยุทธศาสตรก์ารวิจยัแพทยศาสตรศึกษา (MedResNet) 9 
 เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 10 

3.2 การปรบัระดบัหตัถการของแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ 11 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ 13 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจ้ง ท่ีประชุมว่า ตามท่ี14 

คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะท างาน15 
พัฒนาหัตถการส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือพิจารณาทบทวนหัตถการส าหรับแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ 16 
เสนอแนะหัตถการส าหรับแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะใหส้อดคลอ้งกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  และเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือ17 
น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพนูทกัษะแพทยต์ามโครงการแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 18 
ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี  2/2560 วันท่ี 9 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาข้อสรุปของ19 
คณะท างานฯ แลว้มีความเห็นว่า การก าหนดทักษะหตัถการเป็นระดับ 1-4 ท่ีใชใ้นปัจจุบนั มีปัญหาเร่ือง20 
ความสบัสนเกิดขึ้ นทั้งในส่วนสถาบนัผลิตแพทยแ์ละในส่วนของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในเร่ืองของเกณฑท่ี์ใชใ้นการจดั21 
ระดบั 1-4  วา่สุดทา้ยแลว้บณัฑิตแพทยค์วรมีทกัษะหตัถการท่ีส าคัญและตอ้งท าไดจ้ริงอย่างไรบา้ง และควร22 
เพ่ิมทกัษะหตัถการใดบา้งในระหว่างการเป็นแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ดงัน้ัน จึงเสนอใหม้ีการพิจารณาทบทวน23 
ใหม่เป็นแบบท่ีใชใ้นเกณฑม์าตรฐานสากล คือ Entruatable Professional Activities (EPA)  ซ่ึงก าหนด24 
เป้าหมายผลการเรียนรูช้ัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์แลว้ ต้องรับรองได้ว่ามี EPA 25 
หตัถการท่ีส าคญัและจ าเป็นอะไรบา้งระดบัท่ีตอ้งสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง แลว้มาต่อดว้ย EPA ของการเขา้26 
โครงการแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะว่าตอ้งมีหตัถการท่ีส าคญัและจ าเป็นอะไรบา้ง ระดับท่ีตอ้งสามารถท าไดด้ว้ย27 
ตนเองเพ่ิมขึ้ น ส่วนท่ีเหลือก็เป็นทักษะท่ีมารับการฝึกอบรมระดับแพทยป์ระจ าบา้นต่อไป  ท่ีประชุมได้28 
มอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ รบัไปประสานงานในกลุ่มสถาบนั29 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) เพ่ือพิจารณาด าเนินการในเร่ืองของการจดัท าขอ้เสนอ EPA ระดบั30 
บณัฑิตแพทยแ์ละระดับแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ โดยใชเ้วลาด าเนินการประมาณไม่เกิน 6 เดือน และมอบให้31 
เป็นผูแ้ทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดน้ี ประสานด าเนินการน าขอ้สรุปของคณะท างานพฒันาหตัถการส าหรบั32 
แพทยเ์พ่ิมพนูทักษะเสนอต่อ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือด าเนินการสอบถามสถาบนั33 
ผลิตแพทยทุ์กแห่ง ท าประชาพิจารณาใหไ้ดข้อ้สรุป แลว้จึงน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ชุดน้ีต่อไป  34 
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เพ่ือใหก้ารด าเนินการเป็นไปโดยเรียบรอ้ยตามเวลาท่ีก าหนด รองศาสตราจารย ์นายแพทย์1 
รุ่งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ  จะขอตัวแทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็นผูแ้ทนจาก2 
คณะแพทยต่์างๆ คณะละ 1 ท่าน และจาก สบพช. จ านวน 2-3 ท่าน  จากสาขาวิชา สูติศาสตร์-นรีเวช3 
กรรม, ศัลยศาสตร์, ออร์โธปิดิกส,์ อายุรศาสตร,์ กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  เพ่ือเขา้มาร่วม4 
เป็นคณะท างาน และขอนัดประชุมในวันท่ี  19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ คณะ5 
แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล โดยจะหารือเร่ืองงบประมาณในการประชุม  คาดว่าจะมีการประชุมประมาณ 6 
2-3 ครั้ง ส าหรบัค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ขอหารือในท่ีประชุมน้ี วา่จะด าเนินการอยา่งไร  7 

มตทิี่ประชุม  : พิจารณา และใหค้วามเห็นดงัน้ี 8 
1.  ร่างหนังสือถึงแพทยสภา ใหแ้พทยสภามอบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 9 

ด าเนินการจดัประชุม 10 
2. ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั เป็นไปตามแนวปฏิบติัของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย11 

ในกรณีท่ีแพทยสภามอบกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูด้ าเนินการ 12 
 13 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 14 
4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรทันต15 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรับ16 
ตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 17 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์19 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 20 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ น าเสนอ ความคืบหน้าของการสอบ21 

คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัว22 
แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนั23 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  การรบับุคคลเขา้ศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง24 
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561น้ี เป็นปีแรกท่ีนักเรียนรูผ้ลคะแนนก่อนท่ีจะเลือกสมคัร นักเรียนท่ีสมคัรรบั25 
ตรงกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จะมีสิทธ์ิเลือกได ้4 อันดับ แบบเรียงล าดับ พบว่ามี26 
ผูส้มคัรจ านวน 6,937 คน เมื่อตรวจสอบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เหลือจ านวนผูผ่้านเกณฑ ์5,699 คน ซ่ึงจะรอ27 
ผลการสอบสมัภาษณแ์ละตรวจร่างกายต่อไป ส าหรบัผูท่ี้จะสมคัรในรอบ 3.5 จะตอ้งสละสิทธ์ิ 3/1 และ 3/2 28 
ก่อน ใชสิ้ทธิซอ้นกนัไมไ่ด ้29 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 30 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 31 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์33 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอการด าเนินการของสถาบนัรบัรอง34 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ดงัน้ี 35 
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1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน 1 
1.1 วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ขอรบัการตรวจ2 

ประเมินเปิดด าเนินการหลกัสตูรใหม ่ก าหนดวนัตรวจประเมิน ระหวา่งวนัท่ี 11-13 กรกฎาคม 2561 3 
1.2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตรและเพ่ิม4 

ศกัยภาพ ก าหนดวนัตรวจประเมิน ในระหวา่งวนัท่ี 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 5 
1.3 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา ขอรบัการตรวจประเมินเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ 6 
1.4  วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสตูรปรบัปรุง 7 

2. การส่งรายงานประจ าปี 8 
รายช่ือสถาบนัท่ีส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 9 

1. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 10 
รายช่ือสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าแลว้ (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 11 

1. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์12 
รายช่ือสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 13 

1. คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 14 
(วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2561) 15 

2. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 16 
(วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561) 17 

3. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 18 
(วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561) 19 

รายช่ือสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (ครั้งท่ี 3 ปี 2561) 20 
1. คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล (วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561) 21 
2. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 22 

(วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561) 23 
3. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561) 24 
4. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561) 25 
5. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561) 26 
6. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (วนัท่ี 21 ตุลาคม 2561) 27 

รายช่ือสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 28 
1. คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 29 

(วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561) 30 
2. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561) 31 

ขอใหส้ถาบนัท่ีจะส่งรายงานประจ าปี ใชแ้บบฟอรม์ Template for Annual Progress 32 
Report หรือ Template for Corrective Action Report (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงสามารถ download ไดจ้าก 33 
website www.imeac.org  โปรดศึกษาคู่มือการเขียนรายงานและวิธีการส่งไดจ้ากเอกสาร template 34 

 35 
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3. หลกัสตูรและสถาบนัท่ีผ่านการตรวจประเมิน 1 
- วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ผ่านการรับรอง2 

มาตรฐานจากคณะกรรมการบริหารในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 3 
4. หลกัสตูรและสถาบนัท่ีอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 4 

- คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร5 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฎิรูป อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ6 
กรรมการบริหาร 7 

5.  สมพ. ด าเนินการจัดการจัดท าเกณฑ์การเปิดโรงเรียนแพทยใ์หม่ โดยอิงจากเกณฑ์ของ 8 
WFME และขอ้ก าหนดของแพทยสภาโดยเชิญผูแ้ทนจากกลุ่มท่ีมีส่วนไดส้่วนเสียจดัท าร่างเกณฑ ์วนัท่ี 18-9 
19 มิถุนายน 2561 จากน้ันจะน าร่างดังกล่าวประชาพิจารณาจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 10 
2561 แลว้น าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการบริหาร สมพ. ต่อไป 11 

6. สมพ. รบัการตรวจประเมินเพ่ือรบัการรบัรองจาก WFME  หลงัจากท่ีคณะกรรมการผูต้รวจ12 
ประเมินจาก WFME ไดด้ าเนินการมาตรวจประเมินระหว่างวนัท่ี 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ไปแลว้13 
น้ัน มีผูต้รวจประเมินทั้งหมด 3 คน โดยมีการประเมินท่ีส านักงาน ประเมินกระบวนการ Site visit  ท่ีคณะ14 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา และกระบวนการพิจารณากลัน่กรองผลการตรวจประเมิน ((Ad hoc 15 
committee meeting) ของหลกัสตูรของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์16 

ทีมผูต้รวจประเมินจาก WFME ไดส้่งร่างรายงานผลการตรวจประเมินมาแลว้ในเกณฑ ์41 17 
ขอ้ เป็นไปตามขอ้ก าหนด 40 ขอ้ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดบางส่วน (partially compliant) 1 ขอ้ ทาง สมพ.  18 
ไดต้อบกลบัรบัรองร่างรายงานดังกล่าวกลบัไปแลว้ ขณะน้ีรอการพิจารณาจาก Recognized committee 19 
ของ WFME 20 

7. ส าหรับสถาบันท่ีจะรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตร21 
แพทยศาสตรบณัฑิต การขอเพ่ิมศกัยภาพ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต จากน้ีไปตอ้งใชเ้กณฑใ์หม่ สามารถ 22 
download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ี23 
เก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org  โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยด์ าเนินการดงัน้ี 24 

7.1 ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา 25 
7.2 ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงดังกล่าวพรอ้มทั้งใบสมคัรขอรับการตรวจ และเล่ม26 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จ านวน 1 เล่ม หลกัสูตร 1 เล่ม และ flash 27 
drive (ประกอบดว้ย PDF file ของ SAR และไฟลเ์อกสารหลกัฐาน) จ านวน 1 ชุด (ดงัรายละเอียดในขอ้ 28 
6.3) ถึงผู ้อ านวยการ สมพ. ส่ง สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4  29 
ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพ 10330 30 

7.3 ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards 2007 โดยใช ้template 31 
ของ สมพ. ใชต้วัอกัษร font TH Sarabun New ขนาด 14 32 

7.4 การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี 33 
- เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปู PDF file โดยระบุหนา้และ highlight ส่วนท่ีอา้งอิง 34 
- ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2 เป็นตน้ 35 
- เก็บเป็น folder-subfolder ตามองคป์ระกอบ-องคป์ระกอบยอ่ย 36 
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- ท า hyperlink จากเล่ม SAR 1 
7.5 ช าระค่าธรรมเนียมการขอรบัการตรวจประเมิน เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึง2 

หมื่นบาทถว้น) หลงัจากช าระแลว้เงินน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนแมว้่า3 
ภายหลงัพบวา่สถาบนัไมพ่รอ้มและไมเ่กิดการตรวจขึ้ นจริง 4 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 5 

4.3 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 
4.3.1  ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา7 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 8 
เอกสารประกอบ :  2 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์10 
อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ น าเสนอ การติดตามการด าเนินงานตาม11 

ขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  ดงัน้ี 12 
 13 

ขอ้เสนอแนะ ความคืบหนา้ 

1.การจดัการระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นตอ้งมีแพทยป์ฏิบัติงาน

อยูใ่นทุกภาคส่วนทั้งภาครฐัและเอกชน ดว้ยคุณสมบติั

ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการใหบ้ริการไดแ้ก่ แพทยผ์ู ้

ใหบ้ริการสุขภาพระดับตน้และระดับกลาง แพทยผ์ูใ้ห ้

การบริบาลผู้ป่วยซับซ้อนและแพทย์ผู ้พัฒนาองค์

ความรู ้ การศึกษาแพทยศาสตร์เพ่ือผลิตแพทย์ท่ี

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายน้ี 

ผูแ้ทนของผูอ้ านวยการ สบพช. จะเป็นผูน้ าเสนอในท่ี

ประชุม 
 

2.การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต 
ควรด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาในระดบัสากล

ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทยและค านึงถึง

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และศกัยภาพของสถาบนัโดย

ก าหนดเป้าหมายบณัฑิตแพทยใ์หมี้สมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
   2.1 สมรรถนะหลกั หมายถึง สมรรถนะทางวชิาชีพ
ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภาและมาตรฐานการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 

   2.2 สมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั หมายถึง สมรรถนะท่ีตอ้ง
เสริมสรา้งใหผู้เ้รียนตามความสนใจและศกัยภาพของ

ตนเอง ทั้งน้ีสถาบนัอาจเลือกส่งเสริมสมรรถนะ

ดงักล่าวในแนวทางท่ีแตกต่างกนัไดต้ามความพรอ้มท่ี

ตอบสนองความตอ้งการอนัหลากหลายของระบบ

รายงานในวาระท่ี 5.2.1 
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บริการสุขภาพและการด าเนินชีวติ 
3.โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ ์จดัประสบการณ์การเรียนรู ้

และประเมินผล ภายใตก้ารประกันคุณภาพการศึกษา

โดยมีหน่ วยงานรับ ผิดชอบด า เ นินการอย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพนูทกัษะ

แพทย์ ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ มีมติให้

ทบทวนหัตถการทั้ ง ระยะการส า เ ร็ จหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต และระยะเม่ือส าเร็จการเพ่ิมพูน

ทักษะ โดยใหพิ้จารณาเฉพาะหตัถการระดับท่ี 1 และ 
2 ตามประกาศแพทยสภา พ.ศ. 2555 และจดัประเภท
ห รื อ ร ะ ดั บ ข อ ง หั ต ถ ก า รห รื อ เ ป็ น  Entrustable 
Professional Action วาระท่ี 3.2 ....) 

4.สถาบันพึงมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์สามารถ
ปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และ 

คณะท างานวิชาการ กลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ก าหนดจัดอบรมเร่ือ “กรอบมาตรฐาน

สมรรถนะอาจารยร์ะดับอุดมศึกษา” ในวนัศุกรท่ี์ 17 
สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. อยู่ในระหว่าง
การของบประมาณ และประสานงานสถานท่ีจดัประชุม

ในกทม. 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 1 

4.3.2  กรอบสมรรถนะส าหรบัอาจารยมื์ออาชีพ 2 
เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ  :  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์4 
อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์  น าเสนอ กรอบสมรรถนะส าหรับอาจารยม์ือ5 

อาชีพ สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  6 
โดยคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และ คณะท างานวิชาการ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์7 
แห่งประเทศไทย ก าหนดจดัอบรมเร่ือง “กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา” ในวนัศุกรท่ี์ 8 
17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. รอการของบประมาณ และประสานงานสถานท่ีจัดประชุมใน 9 
กรุงเทพมหานคร. 10 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 11 

4.3.3  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 12 
เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ  :  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์14 

          อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์  น าเสนอ  จากมติท่ีประชุมกลุ่มสถาบนัแพทย์15 
แห่งประเทศไทย ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการจดัประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 10  ซ่ึงได้16 
ปรึกษาหารือในคณะท างานวิชาการกลุ่มสถาบนัแพทยแ์ห่งประเทศไทย  เพ่ือหาแนวคิดในการจดัประชุม17 
ดงักล่าว แต่ยงัไมไ่ดข้อ้เสนอแนะท่ีตกผลึก แต่ก็ไดม้ีการปรึกษานอกรอบในเบ้ืองตน้  โดยจะน าเร่ืองของทิศ18 
ทางการพฒันาแพทยศาสตรศึกษาต่อการเปล่ียนแปลงของโรคท่ีมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงระบบการรับ19 
นิสิต 20 
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มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 1 

4.3.4  การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Medical 2 
Education) ส  านกัการแพทย ์กทม 3 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ  :  อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์5 
อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์ น าเสนอความคืบหน้าว่า ตามท่ีส านักการแพทย ์6 

กรุงเทพมหานคร มีหนังสือถึงเลขาธิการกลุ่มสถาบนัแห่งประเทศไทย เพ่ือขอความอนุเคราะหจ์ดัอบรมเชิง7 
ปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหอ้าจารยใ์หม่ สงักดัส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ในการ8 
จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง น้ัน 9 
คณะท างานวิชาการฯ ไดป้ระสานกบัศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ส านักการแพทยแ์ลว้ ก าหนดจดัการ10 
อบรมในระหวา่งวนัท่ี 12-14 กนัยายน 2561 ณ หอ้งประชุมพิทยรกัษ์ ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 11 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

4.4   การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ13 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์15 
อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ น าเสนอวา่ ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแห่งประเทศไทย ไดแ้ต่งตั้ง16 

คณะกรรมการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี 2561 และไดอ้อกหนังสือ ท่ี กสพท 132/2561  ลงวนัท่ี 17 
11 พฤษภาคม 2561 ถึงสถาบนัผลิตแพทยเ์พ่ือเสนอช่ือผูส้มควรไดร้ับการยกย่องเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติ 18 
กสพท ประจ าปี 2561  โดยเสนอช่ือพรอ้มประวติัและผลงานกลบัมาท่ีเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายใน19 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 น้ัน 20 

ปฏิทินโครงการ หลงัจากไดร้ายช่ือผูท่ี้ถูกเสนอแลว้ มีดงัน้ี 21 
1.  คณะกรรมการฯ พิจารณารายช่ือ และคดัเลือกระหวา่งเดือนสิงหาคม –กนัยายน 2561 22 
2.  คณะกรรมการฯ เสนอช่ือ (ถา้มี) แก่คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์23 

แห่งประเทศไทยเพื่อใหค้วามเห็นชอบในการประชุมวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 24 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 25 

4.5    จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 26 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 28 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  น าเสนอ ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั29 

ในคน ประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั โดยมีขัน้ตอนดงัน้ี 30 
1. ส่งขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมวิจยัในคน ประเภทงานวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาใน31 

ลกัษณะสหสถาบนั ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของแต่ละสถาบนัภายใน กสพท ไดพิ้จารณา32 
เห็นชอบร่วมกนั 33 
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2.  คณบดีหรือผูบ้งัคบับญัชาสงูสุด และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของแต่1 
ละสถาบนัภายใน กสพท ลงนามร่วมกนัใน บนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding) ท่ีจะ2 
ยอมรบัแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัเพ่ือรบัรองโครงการวิจยัในคนประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาใน3 
ลกัษณะพหุสถาบนั 4 

3.  ส าหรับโครงการวิ จัย ท่ี ส นับสนุนโดย เค รือข่ ายวิ จัยก ลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 5 
แห่งประเทศไทย (MedResNet) หัวหน้าโครงการวิจัยส่งขอ้เสนอโครงร่างวิจัยให ้(MedResNet) ตรวจ6 
พิจารณาคุณภาพโครงร่างงานวิจยัก่อนส่วนโครงการวิจยัอ่ืนๆ ขอใหอ้าจารยท่ี์รบัผิดชอบดา้นแพทยศาสตร7 
ศึกษาของแต่ละสถาบนั ช่วยพิจารณา 8 

4.   ใหห้ัวหน้าโครงการวิจัยส่งขอ้เสนอโครงร่างวิจัยท่ีผ่านการตรวจพิจารณาแลว้ โดยใช้9 
แบบฟอรม์ของ IRB ตน้สงักดัรวมทั้งค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ (ถา้มี) ถึงประธานคณะกรรมการ10 
จริยธรรมการวิจยัในคนของสถาบนัตน้สงักดั เพ่ือติดต่อประธาน IRB ท่ีเก่ียวขอ้ง (มีบุคลากรของสถาบนั11 
น้ันเขา้ร่วมในการวิจยั หรือมีการด าเนินการวิจยัในสถาบนัน้ัน) ในการรบัทราบขอ้เสนอโครงร่างวิจยั และ12 
ตกลงเลือก Lead IRB ในการพิจารณาโดยพิจารณาใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบนัของหวัหน้า13 
โครงการเป็น Lead IRB (ถา้ผ่าน SIDCER accreditation แลว้) 14 

5.   Lead IRB พิจารณาตัดสินโครงการวิจยั (แบบ exemption, expedited หรือ full board 15 
review ตามความเหมาะสม) แลว้ส่งผลการพิจารณา ให ้IRB ท่ีเก่ียวขอ้งทุกแห่งร่วมพิจารณาแบบ 16 
expedited review (ในเวลาประมาณ 10 วนัท าการ) ก่อนรวบรวมส่งผลการพิจารณาขั้นตน้ใหห้วัหน้า17 
โครงการวิจยัรบัทราบ ในกรณีท่ีมีการขดัแยง้ระหว่าง Lead IRB และ IRB ท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาให ้18 
Lead IRB ด าเนินการประเสานเพ่ือการปรึกษาตามความเหมาะสม จนไดข้อ้สรุป แลว้จึงจะส่งผลการ19 
พิจารณาใหห้วัหนา้โครงการวิจยัรบัทราบ 20 

6.   หลังจาก Lead IRB พิจารณารับรองโครงร่างวิจัยแล้ว ให้ออกหนังสือรับรอง พร้อม21 
ประทับตราระบุ “งานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน กสพท” และแจง้แก่ IRB ท่ี22 
เก่ียวขอ้งทุกแห่งร่วมรบัทราบ 23 

7. ผูว้ิจยัในแต่ละสถาบนัเร่ิมด าเนินการวิจยัหลงัไดร้บัการอนุมติั และไดร้บัหนังสือรบัรองแลว้  24 
               8.  หัวหน้าสาขาโครงการวิจัยรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือการเบ่ียงเบนจาก25 
โครงการวิจยัต่อ Lead IRB และ IRB ท่ีเก่ียวขอ้งรบัทราบ 26 

9.  หวัหนา้โครงการวิจยัรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินการวิจยั ในกรณีท่ีส้ินสุดแลว้ หรือ27 
มีการขอต่ออายุโครงการวิจยั ตามก าหนดของสถาบนัท่ีเป็น  Lead IRB และส่งผลการพิจารณาให ้IRB  28 
ท่ีเก่ียวขอ้งรบัทราบ 29 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 30 
  31 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 
5.1.1  เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ3 

เวชกรรม (ศรว.) 4 
เอกสารประกอบ : 10 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณแพทยห์ญิงบุญมี สถาปัตยวงศ ์6 

 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ7 
วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 8 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ แจง้ผลการสอบเพ่ือประเมิน9 
และรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560  ดงัน้ี 10 

การสอบขัน้ตอนท่ี 1  จ านวนผูเ้ขา้สอบในประเทศ 3,156 คน  สอบผ่าน จ านวน 2,339 11 
คน  และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จ านวนผู ้เขา้สอบ 576 คน สอบผ่าน จ านวน 52 คน  ในภาพรวม12 
จ านวนผูเ้ขา้สอบทัว่ประเทศ 3,732 คน สอบผ่าน จ านวน 2,391 คน 13 

การสอบขัน้ตอนท่ี 2  จ านวนผูเ้ขา้สอบในประเทศ 2,806 คน สอบผ่าน จ านวน 2,425 14 
คน  และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จ านวนผู ้เขา้สอบ 435 คน สอบผ่าน จ านวน 42 คน  ในภาพรวม15 
จ านวนผูเ้ขา้สอบทัว่ประเทศ 3,241 คน สอบผ่าน จ านวน 2,467 คน 16 

การสอบขัน้ตอนท่ี 3  (รอบพิเศษ เก็บตก) จ านวนผูเ้ขา้สอบในประเทศ 80 คน สอบ17 
ผ่าน จ านวน 58 คน  และสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ จ านวนผูเ้ขา้สอบ 61 คน สอบผ่าน จ านวน 33 คน  18 
ในภาพรวมจ านวนผูเ้ขา้สอบทัว่ประเทศ 141 คน สอบผ่าน จ านวน 91 คน 19 

สรุปจ านวนผูส้อบผ่าน 3 ขัน้ตอน รวมทุกคณะ ผ่านทั้งส้ิน จ านวน 2,540 คน  20 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 21 

 การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 22 
ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ในรูปแบบใหม่ 23 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ว่า การจดัสอบเพ่ือ24 
ประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3 (MEQ) ในรูปแบบใหม่ น้ัน   25 
การออกขอ้สอบ โดยส่วนกลาง คือ ศรว. เป็นผูด้ าเนินการออกขอ้สอบเพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั แต่ให้26 
แต่ละคณะ/สถาบนัจดัสอบเองได ้ก าหนดการจดัสอบในวนัและเวลาเดียวกนั ดงัน้ี 27 

รอบท่ี 1  วนัอาทิตยท่ี์ 13 มกราคม 2562 28 
รอบท่ี 2  วนัอาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562 29 
การก าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสอบ ดงัน้ี 30 
1.  จะตอ้งเป็นผูท่ี้สอบผ่าน NL1 และ NL2 แลว้ เป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี นับจากวนัท่ี31 

แพทยสภาอนุมติัผลการสอบจนถึงวนัท าการสมคัรสอบ  32 
2.  คณะ/สถาบนั สามารถก าหนดคุณสมบติัเพ่ิมเติมได ้33 
ท่ีประชุม ไดส้รุปว่าการสอบ MEQ การจดัท าขอ้สอบจะท าจาก ศรว.  งบประมาณ และ34 

การด าเนินการ จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะด าเนินการอย่างไร และมีประเด็นว่าถา้นักศึกษาสอบ NL2 ผ่านใน35 
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เดือนเมษายน 2562 จะตอ้งรอสอบ MEQ ในเดือนมกราคม 2563 หรือไม่ หรือจะมีรอบพิเศษส าหรับ1 
นักศึกษากลุ่มดงักล่าว 2 

ศรว. ขอเชิญเขา้ร่วมสัมมนาการสอบขั้นตอนท่ี 3 เพ่ือปรึกษาหารือในด้านการ3 
เตรียมการพรอ้มทั้งใหข้อ้คิดเห็น เร่ืองการเปล่ียนแปลงรปูแบบการสอบ OSCE ในปีการศึกษา 2562  ซ่ึงจะ4 
ด าเนินการสอบในตน้ปี 2563  ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งเบตา้ ชั้น 2 โรงแรมพลู5 
แมน บางกอก คิงพาวเวอร ์กรุงเทพมหานคร โดยทาง ศรว. จะส่งหนังสือเชิญและขอใหแ้ต่ละคณะ/สถาบนั6 
ไดส้ ารวจสถานท่ีในการจดัสอบ OSCE รูปแบบใหม่ ซ่ึงแต่ละจ านวนวงมีจ านวน 15-17 สถานี แต่ใชห้อ้งท่ี7 
เป็นสดัส่วนเพียง 10 หอ้ง (ท่ีเหลือเป็นสถานีพกั) วา่ทางคณะของท่านจะสามารถเป็นสนามสอบไดจ้ านวนก่ี8 
วง และแจง้กลบัมายงั ศรว. ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ดว้ย 9 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  10 

 การเตรียมการจัดสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการ11 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดว้ยระบบ e-testing 12 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ว่า แผนการจดัสอบ 13 
MCQ ดว้ยใชร้ะบบ Computer based examination จะมีการทดสอบใชง้านระบบ ในวนัท่ี 15 กนัยายน 14 
2561 ส าหรับสอบ NL1 และวนัท่ี 16 กันยายน 2561 ส าหรับสอบ NL2 ซ่ึงถา้ระบบส าเร็จในเดือน15 
พฤศจิกายน 2561 จะน ามาใชจ้ริง ส าหรบัการทดลองใชง้านระบบ ศรว. จะจดัส่งหนังสือไปยงัแต่ละคณะอีก16 
ครั้งเพ่ือขอรายช่ือนิสิตท่ีจะสมคัรเขา้รบัการทดสอบ 17 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  18 

5.1.2  รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 19 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยว์ีระศกัด์ิ  ศรีชวนช่ืนสกุล 21 

ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล22 
มหาสารคาม 23 

นายแพทยว์ีระศักด์ิ  ศรีชวนช่ืนสกุล ผูอ้ านวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 24 
โรงพยาบาลมหาสารคาม ไดร้บัมอบหมายจาก นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงาน25 
บริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท แจง้การคาดการณค์วามตอ้งการแพทยใ์นอนาคตโดยใช้26 
วิธีพลวตัรระบบ (System dynamic modeling) ระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2600 โดยสรุปมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  27 

1) กรณีไม่มีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการดา้นนโยบายดา้นสาธารณสุข จากส่ิงท่ี28 
เป็นอยูใ่นปี พ.ศ. 2580  ประเทศไทยจะมีความขาดแคลนก าลงัคนดา้นสาธารณสุขลดลงในทุกสาขาวิชาชีพ29 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาขาแพทยแ์ละพยาบาล ยกเวน้นักวิชาการสาธารณสุข ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะคงการผลิต30 
ก าลงัคน ไดแ้ก่ แพทยแ์ละสาขาวิชาชีพอ่ืน ในอัตราการผลิตปัจจุบนั ยกเวน้วิชาชีพสาธารณสุขท่ีควรลด31 
จ านวนการผลิตลง 32 

2)  การลดจ านวนการผลิตแพทยจ์ากอตัราปัจจุบนั โดยแบบจ าลองไดท้ดลองลดการ33 
ผลิตแพทยจ์ากอตัราปัจจุบัน 3,000 คนต่อปี เหลือเพียง 1,000 คนต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 34 
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พบวา่อตัราท่ีลดลงน้ีจะท าใหผ้ลิตแพทยไ์ดเ้พียงส าหรบัชดเชยการสญูเสียแพทยจ์ากระบบบริการเท่าน้ัน แต่1 
ไมส่ามารถท าใหม้ีแพทยเ์พียงพอตามความตอ้งการของระบบบริการในภาพรวมของประเทศ 2 

 3)  การเพ่ิมก าลงัการผลิตแพทยจ์ากอตัราปัจจุบนั 3,000 คนต่อปี ยงัไม่มีความจ าเป็น 3 
เน่ืองจากมีแนวทางอ่ืนๆ ในการพฒันารูปแบบระบบบริการท่ีใหผ้ลลพัธ์ต่อภาพรวมระบบสุขภาพไดคุ้ม้ค่า4 
และดีกว่าการพิจารณาเพ่ิมจ านวนแพทยเ์พียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นจดัการปัญหาเร่ืองการกระจายของ5 
แพทยร์ะหวา่งพ้ืนท่ีเมืองกบัชนบท เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าของประชากรอย่างยัง่ยืน ในการน้ีควรคงการจา้ง6 
แพทยจ์บการศึกษาใหมข่องกระทรวงสาธารณสุขในอตัราคงเดิมเช่นกนั คือ 2,100 คนต่อปี 7 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 8 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 9 

5.2.1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน10 
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ11 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี12 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 13 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้ว่า ไดด้ าเนินการส่ง    14 

มคอ.1 ไปยงั สกอ. แลว้ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2560  ก่อนหน้าน้ีสอบถามไปยงั สกอ. ทราบว่าหาเอกสารไม่15 
พบ เน่ืองจากทาง สกอ. มีการยา้ยส านักงาน ล่าสุดไดติ้ดตามกบัทาง สกอ. ไปอีกรอบและไดร้บัทราบว่าพบ16 
เอกสารแลว้ และขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา ทั้งน้ี สกอ. ไดข้อขอ้มลูเพ่ิมเติม คือ ขอสรุป17 
ความเป็นมาของ มคอ.1 สาขาแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ตน้ คือตั้งแต่ปี 2554 คาดการว่าจะด าเนินการส าเร็จ18 
ภายในปีงบประมาณ 2561 19 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 20 

5.2.2  โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 19 21 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี22 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์23 
มตทิี่ประชุม  :  ขอขา้มวาระน้ี  24 

5.2.3  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 25 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี26 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์27 
มตทิี่ประชุม  :  ขอขา้มวาระน้ี 28 

  29 
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5.2.4  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 1 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 3 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ว่าจะท าหนังสือ พรอ้มส่ง CD ขอ้มลู 4 

ส่งไปยงัทุกคณะ ทุกสถาบนั เพ่ือพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 5 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 6 

5.2.5  มาตรการตดิตามการชดใชทุ้นของบณัฑิตแพทย ์7 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข 9 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ 10 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข และรองศาสตราจารย ์นายแพทย์11 

อรุชา  ตรีศิริโชติ แจง้ว่า ท่ีผ่านมามีแพทย์ใชทุ้นลาออก แลว้ทางตน้สังกัด/สถาบัน ไม่รับทราบ เพราะ12 
กระบวนการทุกอยา่งสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ/อนุมติัใหล้าออกไดโ้ดยนายแพทย ์สสจ.  13 

แนวปฏิบติัใหม่ จะขอเพ่ิมขั้นตอน คือแพทยใ์ชทุ้นท่ีจะลาออกจะตอ้งไปขอใบรบัรอง14 
การลาออกจากตน้สงักัด/สถาบัน ก่อน เพ่ือใหท้างตน้สงักัด/สถาบันรบัทราบ แลว้จึงน าใบรบัรองน้ันไป15 
ประกอบการยื่นขอลาออกท่ี สสจ. ได ้หากไม่มีใบรับรองจากตน้สังกัด/สถาบัน สสจ. จะไม่อนุมติัการ16 
ลาออก โดยมีคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย์เป็นเจา้ภาพหลักในการติดตามใหม้ีการด าเนินการ17 
ต่อไป 18 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และเสนอใหถ้อนเร่ืองน้ีจากการติดตามในวาระการประชุม 19 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 20 

5.3.1  การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 21 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี22 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ว่า ยงัไม่มีสถาบนัใดขอรบัการ24 

ตรวจประเมิน และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมทบทวนการท า Benchmarking ร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดการพฒันา 25 
มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบการท า Benchmarking ร่วมกนั  26 

 27 
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 28 

6.1  ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป 29 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  และประชุม30 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งต่อไป ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561   ท่ี 31 
วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ทั้งน้ี อาจจะขอนัดประชุมปรึกษาหารือ เร่ืองการจดั Work shop 32 
เก่ียวกบั EdPEx ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561  อีกครั้งหน่ึง 33 
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6.2  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ เรียนเชิญเขา้ร่วมการประชุมเชิง1 
ปฏิบติัการ เร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพดา้นการใชย้าอย่างสมเหตุผล ในวนัท่ี 20-22 2 
มิถุนายน 2561 ท่ี Rama Gardens Hotel Bangkok ส าหรบัรายละเอียดการสมคัรเขา้ร่วมฯ จะขอส่งเวียน3 
ทางอีเมล ์หรือไลน์ของกลุ่ม กสพท หากท่านใดยงัไมม่ีไลน์กลุ่มขอใหแ้อดไลน์กลุ่ม กสพท ดว้ย 4 

6.3  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั แจง้เร่ืองเชิญเขา้ร่วม Work shop 5 
เก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทยแ์ผนไทย  ซ่ึง6 
กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมอบรม คือแพทยแ์ผนปัจจุบนั เพ่ือใหแ้พทยแ์ผนปัจจุบนัรู ้เขา้ใจ และเห็นศกัยภาพ7 
ของแพทยแ์ผนไทย และสามารถท างานร่วมกนัได ้โดยจะขอเชิญทั้งในส่วนของโรงเรียนพทย ์และศูนยแ์พทย์8 
เขา้ร่วมอบรมคู่กนัไปเพื่อรบัทราบและเชา้ใจตรงกนั โดยจะจดัอบรม 2 รุ่น รุ่นท่ี 1 ช่วงวนัท่ี 13-14 มิถุนายน 9 
2561 และรุ่นท่ี 2 วนัท่ี 27-28 มิถุนายน 2561  10 
 11 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 12 
 13 
 14 
 15 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั) 16 
 สรุปผลการประชุม 17 
 18 
 19 
 20 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 21 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
\\2561\Meet42018 37 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2561 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561) 3 

วนัที่ 20 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 5 

      6 

 7 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

1. พลตรี นิมิตร ์ สโมทาน ประธานท่ีประชุม 9 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 10 

3. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 11 

4. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 12 

5. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ 13 

6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 14 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ 15 

8. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 16 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงศ ์ กรรมการอ านวยการ 17 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 18 

11. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 19 

12. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิง แพทยห์ญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการอ านวยการ 20 

13. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 21 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ 22 

15. รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ ์ กรรมการอ านวยการ 23 

16. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 24 

17. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 25 

18. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ 26 

19. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 27 

20. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 28 

21. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 29 

22. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 30 

23. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 31 

24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 32 

25. พนัเอก รองศาสตราจารย ์สุพิชยั  เจริญวารีกุล กรรมการบริหาร 33 

26. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 34 

27. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 35 

28. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 36 
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29. อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ์ กรรมการบริหาร 1 

30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร 2 

31. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 3 

32. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 4 

33. อาจารย ์นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธุค์รุฑ กรรมการบริหาร 5 

34. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 6 

35. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน์  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 7 

36. อาจารย ์แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั  นภีรงค ์ กรรมการบริหาร 8 

37. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 9 

38. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 10 

39. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 11 

40. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 12 

41. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 13 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 14 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 15 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 16 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 17 

4. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 18 

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 19 

6. อาจารย ์นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 20 

7. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 21 

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 22 

9. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 23 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 24 

  25 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2561 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561) 3 

วนัที่ 20 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 5 

      6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 8 

 9 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 10 

1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากร11 

ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561) ครั้งที่ 2/2561 พรอ้มกับประชุมคณะกรรมการก ากับ12 

ทิศทาง “โครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 12 13 

มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุมมูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาต ิ(ศสช.) ก.สาธารณสุข 14 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 15 

1.2 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรื่องการพฒันาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพดา้นการใช้16 

ยาอยา่งสมเหตผุล ประจ  าปี 2561 วนัที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ 17 

เอกสารประกอบ : 18 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 19 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล  แจง้วา่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่าง20 

สมเหตุผล ไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพดา้นการใชย้าอย่าง21 

สมเหตุผล ประจ าปี 2561 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 22 

1. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อเทคนิคการสอนและการพฒันาขอ้สอบการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 23 

2. แลกเปล่ียนประสบการณก์ารเรียนการสอนการใชย้าอย่างสมเหตุผลระหว่างครูผูส้อนสถาบนั24 

ต่างๆ 25 

3. ติดตามความกา้วหน้าการด าเนินการตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง การพฒันาการ26 

ผลิตและก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 27 

การประชุมประกอบดว้ย 28 

การบรรยาย  29 

- สถานการณ์ นโยบายเร่ือง RDU ของประเทศ และความเก่ียวขอ้งของเร่ืองการพฒันาการ30 

เรียนการสอน RDU 31 

- ผลการส ารวจการบูรณาการ RDU ในหลักสูตรการเรียนการสอน และการส ารวจเจตคติ32 

เก่ียวกบัการใชย้าสมเหตุผล 33 

- เทคนิคการสอนเพื่อการใชย้าสมเหตุผล 34 

- การส่ือสารเพ่ือการใชย้าสมเหตุผล 35 
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- เทคนิคการออกขอ้สอบ RDU 1 

การอภิปราย 2 

- การด าเนินการตาม MOU ของสภาวิชาชีพและเครือขา่ยการศึกษา 3 

- Good practice ของการสอนการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 4 

Workshop 5 

- Case-based lecture 6 

- Technology-enhanced learning 7 

- Multimedia assisted learning 8 

- Jigsaw discussion 9 

- Team-based learning 10 

การประชุมกลุ่มยอ่ยตามวิชาชีพ 11 

- การออกขอ้สอบ RDU 12 

- การแลกเปล่ียนการจดัการเรียนการสอน RDU 13 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 189 คน ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูส้อนจากคณะแพทยศาสตร์/ศูนย์14 

แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาล15 

ศาสตร/์วิทยาลยัพยาบาล/วิทยาลยัสาธารณสุขสิรินธร ผูแ้ทนจากสภาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาขอ้สอบ16 

ใบประกอบวิชาชีพของแพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา และสภาการพยาบาล 17 

โดยประมาณรอ้ยละ 80 มาจากคณะพยาบาลศาสตร ์ส่วนจากคณะแพทยศาสตรม์ีเพียง 7 คน  18 

จากการประเมินผลการประชุมฯ พบว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความเขา้ใจแนวคิดการจดัการเรียนการ19 

สอนการใชย้าอย่างสมเหตุผลและการสรา้งขอ้สอบชดัเจนขึ้ น workshop ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมไดว้ิธีการจดัการเรียน20 

การสอนท่ีหลากหลาย ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บัประโยชน์จากการประชุมและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และ21 

เสนอวา่ควรจดัการประชุมในลกัษณะน้ีอีก อยา่งไรก็ตามโมดลูการเรียนรูก้ารใชย้าอย่างสมเหตุผลยงัมีขอ้จ ากดั22 

และยงัไมแ่พร่หลายเท่าท่ีควร 23 

1.3 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างแผนยุทธศาสตรก์ าลังคนดา้นสุขภาพ (พ.ศ. 24 

2560-2569) ครั้งที่ 2/2561  วนัพุธที ่27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไมดา้ กรุงเทพฯ 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์27 

คณะอนุกรรมการพฒันาแผนยุทธศาสตรท์ศวรรษก าลงัคนดา้นสุขภาพ ไดน้ าเสนอ วิสยัทศัน์ 10 28 

ปี “ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยัง่ยืน”  29 

พันธกิจ “ปฏิรูปก าลังคนด้านสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกับการปฏิรูปประเทศภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ี30 

เหมาะสม” ซ่ึงก าหนดเป้าประสงค ์ไว ้4 ประเด็นคือ 31 

1.  ประชาชนเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีไดม้าตรฐาน มีคุณภาพ ไดร้บัการส่งเสริมสนับสนุนความรู ้32 

ไปสู่การสรา้งสุขภาวะ 33 

2.  หน่วยบริการดา้นสุขภาพ มีบุคลากรสุขภาพเพียงพอ มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม มีการบริหาร34 

จดัการบุคลากรท่ีตอบสนองกบัระบบสุขภาพภายใตค้่าใชจ้่ายท่ีเหมาะสม 35 
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3.  ระบบการศึกษา ผลิตบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการระบบสุขภาพ 1 

4.  บุคลากรสุขภาพ มีความสุขในการท างาน ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีปลอดภยั มีสมรรถนะสอดคลอ้ง2 

ต่อความตอ้งการของสงัคม มีการเรียนรูต้ลอดชีวิต 3 

จากน้ันมีการระดมสมอง เพ่ือทบทวน 12 มาตรการส าคญั ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร ์4 แผน คือ 4 

- แผนสรา้งและพฒันากลไกนโยบาย 5 

- แผนปรบัระบบการผลิตและพฒันาก าลงัคน 6 

- แผนปฏิรปูระบบการบริหารจดัการ 7 

- แผนพฒันาและบรูณาการระบบสารสนเทศก าลงัคนดา้นสุขภาพท่ีเป็นเอกภาพ 8 

ผลสรุปจากการระดมสมองจะน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการก าลังคนดา้นสุขภาพแห่งชาติ9 

ต่อไป 10 

1.4 เรื่องจาก UhosNet 11 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอกหญิงอุษา  ตนัติแพทยางกูร (เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ 13 

UHosNet  แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ) 14 

1.4.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่จ  าเป็นต่อ15 

คุณภาพและความปลอดภยัของระบบบริการสุขภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ 16 

และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 3/2561 วันที่ 11 17 

กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุมสานใจ 1/2 อาคารสุขภาพแห่งชาต ิชั้น 6 กระทรวงสาธารณสุข 18 

สืบเน่ืองจากการประชุม 3rd  Global Ministerial Summit on Patient Safety Tokyo 19 

Japan 13 – 14 April 2018  คณะอนุกรรมการพฒันากลไกและระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็นต่อคุณภาพและความ20 

ปลอดภยัของระบบบริการสุขภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ และอภิบาลระบบบริการ21 

สุขภาพ ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดยุทธศาสตรก์ารขบัเคล่ือน 2P Safety 2018-2012 ของประเทศไทย ดงัน้ี 22 

-  พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็นต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบ23 

บริการสุขภาพ 24 

-  สร้างระบบรายงานเรียนรู ้และวัดผลลัพธ์บริการสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพและความ25 

ปลอดภยั 26 

-  เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ 27 

-  สรา้งบุคลากรสาธารณสุขใหม้ีศกัยภาพและความตระหนักในเร่ืองคุณภาพและความ28 

ปลอดภยั 29 

-  สรา้งความร่วมมือกบัเครือข่ายภาคประชาสงัคม ผูป่้วย และองคก์รต่างๆ ในระบบ30 

บริการสุขภาพ 31 

1.4.2 สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาระบบบริหารจดัการการใหบ้ริการผูมี้ปัญหาโรค32 

ทางจักษุฯ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุม NCH1 ชั้น 4 ส  านักงาน33 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ  34 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 35 
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1.4.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหาร1 

จดัการกองทุน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุมเจด โรสการเ์ดน้ ริเวอรไ์ซด ์2 

สวนสามพราน นครปฐม และครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม 201 ชั้น 2 3 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 4 

มีขอ้สรุปคือ  5 

1.  การจดัหายา 6 

โดยมีแนวทางการจดัหายาฯ ในปีงบประมาณ 2562 ของคณะอนุกรรมการจดัท า7 

แผนการจดัหายาฯ ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ คือ 8 

1.1 ใชว้ิธีการจดัหายาฯ แบบปีงบประมาณ 2561 9 

1.2 จดัท าแผนประมาณการความตอ้งการจดัหายาฯ ปีงบประมาณ 2562 10 

1.3 คงรายการยาท่ีตอ้งด าเนินการจดัหาในปี 2562  เหมือนปี 2561 11 

1.4 ควรมีกลไกเพื่อรบัฟังขอ้เสนอแนะจากหน่วยบริการ เพ่ือบริหารจดัการยาอ่ืนๆ ใน12 

ภาพรวม 13 

1.5  ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหายารวมส าหรับ 3 กองทุน เพ่ือ14 

ประโยชน์ในการเขา้ถึงยาท่ีเป็นปัญหา และการควบคุมภาระงบประมาณของประเทศ 15 

2.  กลไกการพิจารณาวคัซีนเขา้สู่ระบบประกนัสุขภาพของไทย 16 

3.  การปรบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการบริการผูป่้วยไตวายเร้ือรงั 17 

4.  การปรบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการบริการผ่าตดัเขา่เส่ือม 18 

5.  การบริหารการดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 19 

6.  การบริหารการรกัษาโรคหลอดเลือดหวัใจโคโรนารีผ่านสายสวน PCI 20 

7.  ผลการด าเนินการงานบริการ One Day Surgery ปี 2560 และปี 2561 21 

8.  ร่างขอ้เสนอปรบัปรุงแนวทางบริหารจดัการวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ 22 

9.  มติคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 7/2561 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 23 

10. ขอ้เสนอสิทธิประโยชน์ตรวจยีนฯ กรณีป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้า 24 

carbamazepine 25 

11.  ผลงานบริการผูป่้วยในปี 2561 และ (ร่าง) ขอ้เสนอ เง่ือนไข การจ่ายเงินค่าบริการ 26 

IP ทัว่ไป ปี 2561 ท่ีกนัไวส้ าหรบับริหารจดัการระดบัประเทศ (100 ลา้นบาท) 27 

1.4.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของ28 

หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 3/2561 วนัองัคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม 401 29 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 30 

ความกา้วหน้าการจัดท าเกณฑ์ตรวจประเมินเพื่อขึ้ นทะเบียน “หน่วยบริการร่วม” 31 

ใหบ้ริการดา้นสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ไดแ้ก่ 32 

1.  สรุปผลการจดัประชุมรบัฟังความคิดเห็น (ร่าง) เกณฑฯ์ หน่วยบริการร่วมใหบ้ริการ 33 

สรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 34 



7 
 

2.  ร่างประกาศเกณฑก์ารตรวจประเมินเพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมใหบ้ริการ 1 

และแบบฟอรม์การประเมิน 2 

3.  ร่างกรอบการบริหารจดัการใหบ้ริการดา้นสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 3 

4.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณารายการบริการ/กิจกรรม เพื่อจ่ายแบบ 4 

Free schedule (package / Itemize) 5 

5.  (ร่าง) รายการ PP – CR ปี 2562 6 

1.4.5 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การเสริมสรา้งธรรมาภิบาลระบบยาว่าดว้ยการ7 

ส่งเสริมการขายยาในกลุ่มโรงพยาบาล วนัพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด ์นนทบุรี 8 

สรุปดงัน้ี 9 

1.  อ.ย. จดัประชุมการเสริมสรา้งธรรมาภิบาลระบบยาในกลุ่มโรงพยาบาล 13 มิถุนายน 10 

2561 แบ่งเป็น 11 

1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงระบบ ไดแ้ก่ 12 

1.1.1 ผลกัดนัใหม้ีการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล 13 

(Rational Drug Use หรือ RDU) ในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 14 

1.1.2 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือยา 15 

1.1.3 ใหเ้พ่ิมความเขม้งวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดบัสถานพยาบาล 16 

และระดบัหน่วยงานตน้สงักดัของสถานพยาบาล 17 

1.2 ขอ้เสนอแนะเชิงภารกิจ ไดแ้ก่ 18 

1.2.1 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการบังคับใชก้ฎหมายอย่างจริงจังและ19 

เขม้งวด 20 

1.2.2 การผลกัดันใหม้ีการปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม21 

การขายยา 22 

1.2.3 การปลุกจิตส านึกบุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 23 

ของภาคประชาชน 24 

 ขอ้สรุป :  กลุ่มท่ี 4 โรงพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยั 25 

1. ในระดับนโยบายกระทรวง ระดับกรม มีการด าเนินการและสนับสนุนการ26 

ด าเนินการอยา่งไรบา้ง กรณี สป.สธ. ผูต้รวจราชการ มีการติดตามอยา่งไร 27 

ท่ีประชุมมีความคิดเห็นวา่การด าเนินการระดบันโยบายสงักดัมหาวิทยาลยัมีดงัน้ี 28 

1.1 โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย มีเกณฑ์จริยธรรมส่วนกลาง มีการน า29 

หลกัเกณฑไ์ปประกาศใชต้ามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลยั 30 

1.2  มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองมาตรการป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลสังกัด31 

มหาวิทยาลยัทุกแห่งถือปฏิบติัตามมติคณะรฐัมนตรี คือ ผลกัดนัโครงการใชย้าอย่างสมเหตุผล (Rational Drug 32 

Use หรือ RDU) ซ่ึงมีคณะกรรมการ RDU UHosNet โดยด าเนินการประชุมทุก 2 เดือน เพ่ือติดตามตวัช้ีวดั33 

ของแต่ละมหาวิทยาลยั และพฒันาตวัช้ีวดัอยา่งต่อเน่ือง 34 
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2.  โรงพยาบาลมีการด าเนินการอะไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรค และมีขอ้เสนอเพ่ือการ1 

พฒันาอย่างไร  โรงพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัมีการด าเนินการตามเกณฑจ์ริยธรรมส่งเสริมการขายยาและ2 

มติ ครม. ดงัน้ี 3 

2.1  ประเด็นการจัดซ้ือยากรณีส่วนลดหรือส่วนแถม โรงพยาบาลสังกัด4 

มหาวิทยาลยัมีแนวทางการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล ในการท าสญัญาจดัซ้ือจะไม่มี5 

การระบุส่วนลด/ส่วนแถม ในใบเสนอราคา ซึ่งโรงพยาบาลจะมีการเจรจาใหส้่วนลดหรือส่วนแถมเป็น6 

ราคาสุทธิ (net price) ในเบ้ืองตน้ ถา้ไม่สามารถเจรจาเป็นราคาสุทธิได ้จะด าเนินการจดัท าเป็นการ7 

บริจาคยาใหโ้รงพยาบาล และการบริจาคตอ้งมีหนังสือเป็นลายลกัษณอ์กัษร 8 

2.2 ประเด็นการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาเพ่ือจัดการประชุมทางวิชาการ 9 

โดยโรงพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัมีแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 10 

2.3  ประเด็นการรบัทุนสนับสนุนจากบริษัทยา 11 

2.4  ประเด็นระบบการตรวจสอบ 12 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา 13 

-  เสนอใหผู้จ้ดัการประชุมและผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมกนัผลกัดนัใหม้ีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน 14 

1.4.6 สรุปการตรวจเยี่ยมเพื่อการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยบริการและ15 

เครือข่ายหน่วยบริการ ในพ้ืนที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น” ในวนัที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาล16 

รอ้ยเอ็ด และโรงพยาบาลมหาสารคาม 17 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 18 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 19 

ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการชั้น 2 คณะ20 

แพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  และรบัทราบผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 21 

ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 8 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาล22 

สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 23 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์25 

ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุม ดงัน้ี 26 

1.  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 27 

2/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 2 มีนาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์28 

2.  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 29 

2/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 20 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช30 

พยาบาล  31 

 มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง32 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวนัศุกร์ท่ี 2 มีนาคม 2561 และรับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ33 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 20 เมษายน 2561 34 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1  แนวทางการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2562 2 

เอกสารประกอบ :    2 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์4 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ว่า เน่ืองจากแนวทางการคดัเลือก5 

บุคคลเขา้รบัการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2561 มีปัญหาค่อนขา้งมาก เหตุหน่ึงเพราะ6 

ระบบการรบัสมคัรล่าชา้ ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2562  ทปอ. จึงเห็นควรมีการปรบัระยะเวลาในการคดัเลือกให้7 

เหมาะสม ใหเ้หลือ 4 เดือน คือเร่ิมตั้งแต่กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม  โดยก าหนดการทดสอบเป็น 5 รอบ ดงัน้ี 8 

รอบท่ี 1  ไม่ใชค้ะแนนสอบ แต่ใหใ้ชเ้ฉพาะ Portfolio และความสามารถพิเศษ โดยใชห้ลกัเกณฑ์9 

ของแต่ละคณะของมหาวิทยาลยัน้ันๆ  โดยใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ - 15 มีนาคม 10 

ทั้งน้ีผูท่ี้ใชสิ้ทธ์ิและผ่านเกณฑใ์นรอบน้ีไมส่ามารถสอบต่อในรอบอ่ืนๆ ได ้11 

รอบท่ี 2  เป็นรอบโควตา หรือโครงการพิเศษ ใชเ้กณฑค์ะแนนท่ีสอบจากส่วนกลาง เช่น การสอบ 12 

O-NET/GAT/PAT และ 9 วิชาสามญั โดยใชห้ลกัเกณฑข์องแต่ละคณะของมหาวิทยาลยัน้ันๆ ใชร้ะยะเวลา13 

ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 6-25 เมษายน  ทั้งน้ีผูท่ี้ใชสิ้ทธ์ิและผ่านเกณฑใ์นรอบน้ี จะตอ้ง Clearing ยืนยนัสิทธ์14 

และจะถูกตดัสิทธ์ิไมใ่หส้อบในรอบอ่ืน 15 

รอบท่ี 3  เป็นรอบรบัตรงร่วมกนัทัว่ประเทศ โดยจะมีการคดัเลือกแบบ 4 ล าดบัตามสาขาวิชา จะ16 

ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 27 เมษายน – 17 พฤษภาคม  โดยการสอบของ กสพท จะอยู่ในรอบน้ี ซ่ึงปัญหา17 

ขอ้ขดัขอ้งในปีท่ีผ่านมาคือ มีการกนัสิทธ์ิของผูอ่ื้น  วิธีแกไ้ขคือ ใหผู้เ้ขา้สอบเลือกคณะท่ีตอ้งการแบบมีอนัดับ 18 

คือเลือกได ้4 อันดับเหมือนเดิม โดยผู ้สอบคณะแพทยศาสตร์จะตอ้งเลือกใน กสพท 4 อันดับ เท่าน้ัน ซ่ึง19 

ประเด็นน้ียงัไมไ่ดข้อ้สรุปจะตอ้งน าไปท าประชาพิจารณเ์พ่ือหาขอ้สรุปต่อไป 20 

รอบท่ี 4 ADMISSION  เร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 21 

รอบท่ี 5 เป็นรอบรบัตรง ใหเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่ 2 มิถุนายน เป็นตน้ไป    22 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ขอหารือในท่ีประชุม 2 ประเด็น ดงัน้ี  23 

ประเด็นท่ี 1  มีหลกัสูตรใดบา้งท่ีตอ้งการจะเขา้ร่วมกบั กสพท  ทั้งน้ี หากมีความตอ้งการจะเขา้24 

ร่วมฯ ใหแ้สดงความจ านงท่ี กสพท ภายในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 25 

ประเด็นท่ี 2  ความเปล่ียนแปลงในการสอบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี     26 

1. แต่ละสาขาวิชาใน กสพท จะนับเป็น 1 อนัดบั เช่นเดียวกบัสาขาวิชาในสถาบนัอ่ืน 27 

2. ตามท่ี กสพท ถูกก าหนดใหอ้ยูใ่นรอบท่ี 3 น้ัน เห็นดว้ยหรือไม ่   28 

3. ความแตกต่างการสอบในรอบท่ี 3 และรอบท่ี 4  มีผลกระทบอยา่งไรหรือไม ่  29 

ผูแ้ทนจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมฯ พิจารณาด าเนินการ 2 ประเด็น ดงัน้ี 30 

1.  เพ่ิมอนัดบัการเลือกจาก 4 อนัดบั เป็น 6 อนัดบั   31 

2.  ใหร้วมขัน้ตอนการสอบในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3  เป็นรอบเดียวกนั    32 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ว่า ตามท่ีผู ้แทนจุฬาลงกรณ์33 

มหาวิทยาลยั เสนอน้ัน เห็นควรน าไปเสนอท่ีประชุมเพ่ือท าประชาพิจารณต่์อไป  34 



10 
 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  1 

แจง้วา่ เห็นควรใหม้ีการเตรียมโควตาส ารองไวใ้นรอบท่ี 2 ดว้ย เน่ืองจากอาจมีการสละสิทธ์ิในรอบน้ี  2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และขอใหน้ าประเด็นดงักล่าวไปพิจารณาท าประชาพิจารณต่์อไป 3 

3.2  การปรบัระดบัหตัถการของแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ 4 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 6 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่ งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจ้งว่า แพทยสภาให้แ ต่งตั้ ง7 

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ือง การเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ โดยใหม้ีการก าหนดทักษะหัตถการท่ีจ าเป็น8 

ส าหรบัระดับบณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ  ว่าควรจะมีหตัถการใดบา้ง ท่ีเช่ือมัน่ไดว้่าบณัฑิตแพทย์9 

และแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ จะสามารถท าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีผูก้ ากบัดูแล  ซ่ึง กสพท ยินดีท่ีจะด าเนินการ10 

ให ้โดยใหแ้พทยสภามอบหมายมาเป็นทางการน้ัน ปัจจุบันแพทยสภาไดม้อบหมายมาแลว้ จึงขอให ้กสพท 11 

อนุมติัแต่งตั้งคณะท างาน โดยเห็นควรใหเ้พ่ิมเติมผูแ้ทนจาก 6 ภาควิชา ท่ีเกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ สูติศาสตร์และนรี12 

เวชวิทยา  ศัลยศาสตร์  อายุรศาสตร์  กุมารเวชศาสตร์  ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มาร่วมเป็น13 

คณะท างานดว้ย รวมทั้งขอเสนอใหแ้ต่งตั้ง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ ์เขา้ร่วมเป็น14 

คณะกรรมการฯ ดว้ย  ทั้งน้ีขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา ดงัน้ี 15 

1. ขอใหร้บัรองรายช่ือผูร้่วมเป็นคณะท างานตามเอกสารท่ีแนบ 16 

2.  ขอใหพิ้จารณาโครงการฯ ท่ีเสนอมาตามเอกสารประกอบการประชุม คือ โครงการทบทวน17 

ทักษะหัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย ์และแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ รวมทั้งก าหนดทักษะหัตถการท่ีเป็น EPAs18 

ส าหรบัทั้ง 2 ระดบัไปพรอ้มๆ กนั โดยใชง้บประมาณด าเนินการเป็นเงิน 536,000 บาท 19 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และใหก้ารรบัรองรายช่ือผูร้่วมเป็นคณะท างาน และโครงการฯ ตามท่ีเสนอ 20 

3.3    แผนยุทธศาสตรก์ารวิจยัแพทยศาสตรศึกษา (MedResNet)     21 

 ขอถอนวาระ  22 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 23 

4.1 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 24 

ขอถอนวาระ 25 

4.2 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรทันต26 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบ์ณัฑิต ระบบรบัตรง 27 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์30 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า ตามท่ี กสพท ได้31 

รบัผิดชอบในการสอบรบัตรงร่วมกนัในรอบท่ี 3 ท่ีผ่านมาน้ัน สรุปผลนักเรียนท่ีผ่านการคดัเลือก ของ กสพท 32 

ซ่ึงไดแ้จง้ ทปอ. ทราบแลว้ จ านวน 2,496 คน 33 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  34 
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4.3 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน 4 

1.1  วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ขอรบัการประเมินหลกัสตูรปรบัปรุง 2558 และเพ่ิม5 

ศกัยภาพ ก าหนดวนัตรวจประเมินในระหวา่งวนัท่ี 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 6 

1.2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอรับการตรวจประเมินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ7 

(หลกัสตูรเดิม) ก าหนดวนัตรวจประเมินในระหวา่งวนัท่ี 10-11 กนัยายน 2561 8 

1.3  วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต ขอเล่ือนการตรวจประเมินปรบัปรุงหลกัสูตร9 

ออกไปก่อน เพ่ือยื่นขอเพ่ิมศกัยภาพ และขอเพ่ิมโรงพยาบาลหลกัในครั้งเดียวกนั 10 

1.4 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร11 

ปรบัปรุง 2562 12 

2. การส่งรายงานประจ าปี 13 

รายนามสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปีแลว้ (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 14 

1. คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 15 

รายนามสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปีแลว้ (ครั้งท่ี 3 ปี 2561) 16 

1. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 17 

รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 18 

1. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561) 19 

2. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วนัท่ี (16 พฤศจิกายน 2561) 20 

รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (ครั้งท่ี 3 ปี 2561) 21 

1. คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล (วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561) 22 

2. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561) 23 

3. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561) 24 

4. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561) 25 

5. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น วนัท่ี (21 ตุลาคม 2561) 26 

รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 27 

1. คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (วนัท่ี 15  28 

สิงหาคม 2561) 29 

2. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์(วนัท่ี 21 สิงหาคม 2561) 30 

ขอใหส้ถาบนัท่ีจะส่งรายงานประจ าปีใชแ้บบฟอรม์ Template for Annual Progress Report 31 

(ส าหรบัสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหน้าประจ าปี) หรือแบบฟอร์ม. Template for Corrective Action 32 

Report (ส าหรับสถาบัน ท่ีตอ้งส่งรายงานการปรับปรุงแกไ้ข) ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซต ์33 

www.imeac.org  โปรดศึกษาคู่มือการเขียนรายงาน และวิธีการส่งไดจ้ากเอกสาร Template 34 

 35 

http://www.imeac.org/
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3. หลกัสตูรและสถาบนัท่ีผ่านการตรวจประเมิน  1 

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ตามมติ2 

คณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งท่ี 2/2561 วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561) 3 

4. หลกัสตูรและสถาบนัท่ีอยู ่ในระหวา่งกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 4 

-  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร5 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ6 

กรรมการบริหาร 7 

-  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในระหว่างการ8 

พิจารณาตามขัน้ตอนการสรุปผลการตรวจประเมินเบ้ืองตน้ 9 

5. การประชุมประชาพิจารณเ์กณฑโ์รงเรียนแพทยใ์หม่ 10 

สมพ. จะมีการจดัประชุมประชาพิจารณเ์กณฑก์ารตรวจประเมินโรงเรียนแพทยใ์หม่ ในวนัท่ี 6  11 

สิงหาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หอ้ง 312/1 ชั้น 3 ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์12 

มหาวิทยาลยั 13 

6. สมพ. รบัการตรวจประเมิน เพ่ือรบัการรบัรองจาก WFME  ยงัไมม่ีความคืบหนา้จาก WFME 14 

7. ส าหรับสถาบันท่ีจะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตร15 

แพทยศาสตรบัณฑิต การขอเพ่ิมศักยภาพ การขอเพ่ิมสถาบันร่วมผลิต จากน้ีไปต้องใชเ้กณฑ์ TMC. 16 

WFME.BME. (2017)  สามารถดาวน์โหลดเกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR 17 

Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org  18 

โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทย ์ด าเนินการดงัน้ี  19 

7.1  ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมินถึงแพทยสภา  20 

7.2  ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงดังกล่าว พรอ้มทั้งใบสมัครขอรับการตรวจ และเล่ม21 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จ านวน 1 เล่ม หลกัสูตร 1 เล่ม และ Flash 22 

drive (ประกอบดว้ย PDF ไฟลข์อง SAR และไฟลเ์อกสารหลกัฐาน) จ านวน 1 ชุด ถึงผูอ้  านวยการ สมพ.  23 

ตามที่อยู ่24 

  สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ 25 

ฝ่ายวิชาการชั้น 4  ตกึอานนัทมหิดล  26 

คณะแพทยศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  27 

กรุงเทพ 10330  28 

7.3  ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์TMC. WFME.BME. Standards 2017  โดยใช ้Template 29 

ของ สมพ. ใชต้วัอกัษร font TH Sarabun New ขนาด 14  30 

7.4  การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน Flash Drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี  31 

-  เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปู PDF file  โดยระบุหนา้ และไฮไลทส์่วนท่ีอา้งอิง  32 

-  ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2  เป็นตน้  33 

-  เก็บเป็น Folder-subfolder ตามองคก์ระกอบ-องคป์ระกอบยอ่ย  34 

-  ท า hyperlink อยา่งเล่ม SAR  35 

http://www.imeac.org/


13 
 

7.5  ช าระค่าธรรมเนียมการขอรบัการประเมิน เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท1 

ถว้น) หลงัจากช าระแลว้ เงินจ านวนน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน  และจะไม่คืนแมว้่า2 

ภายหลังพบว่าสถาบันไมพ่รอ้ม และไมเ่กิดการตรวจขึ้ นจริง  3 

ห า ก มี ข ้อ ส ง สั ย  ห รื อ ต้ อ ง ก า ร ติ ด ต่ อ เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้ท า ง  Email : 4 

contact@imeac.org หรือ ติดต่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ได้ท่ี 5 

pongsak@imeac.org 6 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 7 

4.4 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 8 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ           :   อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์10 

4.4.1  ตดิตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิ11 

ครั้งที่ 9 12 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 1   การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ใหเ้กิดประสิทธิภาพ13 

สงูสุด 14 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 2  การจดัการศึกษาระดบัปริญญา แพทยศาสตรบณัฑิต 15 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 3  โครงการเพ่ิมพูนทักษะ พึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษา16 

แพทยศาสตร ์17 

ขอ้เสนอแนะขอ้ 4  สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารย ์สามารถปฏิบติัภารกิจด้าน18 

การศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล โดยมีการจัดท าโครงการอบรมเรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย ์19 

ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ดา้นความเป็นครู ซ่ึงจดัโดยคณะแพทยศาสตร ์20 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และคณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง21 

ประเทศไทย ประมาณเดือนกรกฎาคม 2561 คร่ึงวนั 22 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และรบัรองรายละเอียดตามท่ีประชุมเสนอ 23 

4.4.2  การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ24 

เอกสารประกอบ : 25 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. ปรชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 26 

การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ อยู่ระหว่างการตอบรบัรายช่ือผูส้มควรไดร้บัการเสนอช่ือ27 

เป็นครูแพทยแ์ห่งชาติปี 2561  โดยก าหนดใหส้่งรายชื่อภายใน 31 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงคณะกรรมการ28 

จะมีการพิจารณาในช่วง สิงหาคม - กนัยายน 2561 และจะน าเสนอรายช่ือแก่คณะกรรมการอ านวยการ 29 

กสพท เพ่ือน ามาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในท่ีประชุมท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ในวนัศุกรท่ี์ 30 

19 ตุลาคม 2561 31 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 32 

 33 

 34 

mailto:contact@imeac.org
mailto:pongsak@imeac.org
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4.4.3 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 1 

เอกสารประกอบ :  2 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทย ์ปรชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 3 

อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์4 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 5 

4.5 จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั  6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 8 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 9 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ แจง้ท่ีประชุมใหพิ้จารณาทบทวนขั้นตอนการ10 

พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน ประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั ดงัน้ี 11 

1.  ส่งขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยในคนประเภทงานวิจ ัยดา้นแพทยศาสตร12 

ศึกษาในลักษณะสหสถาบัน ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของแต่ละสถาบนัภายใน กสพท ได้13 

พิจารณาเห็นชอบร่วมกนั 14 

2.  คณบดีหรือผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของแต่ละ15 

สถาบนัภายใน กสพท ลงนามร่วมกันใน “บันทึกความเขา้ใจ” (Memorandum of understanding) ท่ีจะ16 

ยอมรับแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัเพ่ือรบัรองโครงการวิจยัในคน ประเภทงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา ใน17 

ลกัษณะพหุสถาบนั 18 

3.  ส าหรบัโครงการวิจยัท่ีสนับสนุนโดยเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาตร์แห่งประเทศไทย 19 

(MedResNet) ใหห้วัหน้าโครงการวิจยัส่งขอ้เสนอโครงร่างการวิจยัให้ MedResNet ตรวจพิจารณาคุณภาพ20 

โครงร่างงานวิจยัก่อน  ส่วนโครงการวิจัยอ่ืนๆ ขอใหอ้าจารยท่ี์รบัผิดชอบดา้นแพทยศาสตรศึกษาของแต่ละ21 

สถาบนัช่วยพิจารณา 22 

4.  ให้หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งขอ้เสนอโครงร่างวิจัยท่ีผ่านการตรวจพิจารณาแล้ว โดยใช้23 

แบบฟอร์มของ IRB ตน้สงักัด รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ (ถา้มี) ถึงประธานคณะกรรมการ 24 

จริยธรรมการวิจยัในคนของสถาบนัตน้สงักดั เพ่ือติดต่อประธาน IRB เก่ียวขอ้ง (มีบุคลากรของสถาบนัน้ันเขา้25 

ร่วมในการวิจยั หรือมีการด าเนินการวิจยัในสถาบนัน้ัน) ในการรบัทราบขอ้เสนอโครงร่างวิจยัและตกลงเลือก 26 

Lead IRB ในการพิจารณา โดยพิจารณาใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบนัของหวัหน้าโครงการ เป็น 27 

Lead IRB (ถา้ผ่าน SIDCER accreditation แลว้?) 28 

5.  Lead IRB พิจารณาตัดสินโครงการวิจยั (แบบ exemption, expedited หรือ full board 29 

Review ตามความเหมาะสม) แลว้ส่งผลการพิจารณาให ้IRB ท่ีเก่ียวขอ้งทุกแห่ง ร่วมพิจารณาแบบ expedited 30 

Review (ในเวลาประมาณ 10 ท าการ) ก่อนรวบรวมส่งผลการพิจารณาขัน้ตน้ใหห้วัหนา้โครงการวิจยัรบัทราบ  31 

ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ระหว่าง Lead IRB และ IRB ท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณา ให ้ Lead IRB 32 

ด าเนินการประสานเพ่ือการปรึกษาตามความเหมาะสม จนไดข้อ้สรุปแลว้จึงส่งผลการพิจารณาใหห้ัวหน้า33 

โครงการวิจยัรบัทราบ 34 



15 
 

6.  หลงัจาก Lead IRB พิจารณารบัรองโครงร่างวิจยัแลว้ ใหอ้อกหนังสือรบัรองพรอ้มประทบัตรา1 

ระบุ “งานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั กสพท” และแจง้แก่ IRB ท่ีเก่ียวขอ้งทุกแห่งร่วม2 

รบัทราบ 3 

7.  ผูว้ิจยัในแต่ละสถาบนัเร่ิมด าเนินการวิจยัหลงัไดร้บัการอนุมติั และไดร้บัหนังสือรบัรองแลว้ 4 

8.  หวัหน้าโครงการวิจยัรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือการเบ่ียงเบนจากโครงการวิจยัต่อ 5 

Local IRB และส่งผลการพิจารณาให ้Lead IRB และ IRB ท่ีเก่ียวขอ้งรบัทราบ 6 

9.  หวัหน้าโครงการวิจยัรายงานความกา้วหน้าในการด าเนินการวิจยัในกรณีท่ีส้ินสุดแลว้ หรือมี7 

การขอต่ออายุโครงการวิจยั ตามก าหนดของสถาบนัท่ีเป็น Lead IRB และส่งผลการพิจารณาให ้IRB ท่ี8 

เก่ียวขอ้งรบัทราบ 9 

โดยขอให ้คณะกรรมการฯ พิจารณา และหากมีขอ้สงัเกตขอใหแ้จง้กลบัมาภายใน 1 สปัดาห ์เพ่ือ10 

ด าเนินการต่อไป 11 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 13 

5.1 เพ่ือทราบ 14 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ15 

เวชกรรม ปีการศึกษา 2561 16 

 เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์18 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์น าสนอ 19 

1. ขอ้มูลสรุปจ านวนผูส้อบผ่านเพ่ือรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ20 

เวชกรรม 3 ขัน้ตอน ประจ าปีการศึกษา 2560  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 จ านวน 2,516 คน 21 

2. ปฏิทินปฏิบติังาน ศรว. ประจ าปี 2561-2562  และ 22 

3. สรุปประเด็นการด าเนินการจดัสอบจากการสมัมนา ศรว. วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 23 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 25 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 26 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ : ผอก. สบพช. 28 

อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์(แทน) 29 

อาจารย ์นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์  (แทน ผู ้อ านวยการส านักบริหารโครงการผลิต30 

แพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) ไดน้ าเสนอ  31 

1. ขอ้มูลการคาดการณ์ความตอ้งการแพทยใ์นอนาคตโดยใชว้ิธีพลวตัระบบ (System 32 

dynamic modeling) โดยคณะอนุกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปก าลงัคนและภารกิจดา้นบริการ33 

สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข พรอ้มขอ้เสนอ 3 ประเด็นคือ  34 
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ขอ้เสนอ 1   กรณีไม่มีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการดา้นนโยบายดา้นสาธารณสุข 1 

จากส่ิงท่ีเป็นอยู่  ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยจะมีความขาดแคลนก าลงัคนดา้นสาธารณสุขลดลงในทุกสาขา2 

วิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาแพทยแ์ละพยาบาล  ยกเวน้นักวิชาการสาธารณสุข ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะคง3 

การผลิตก าลงัคน ไดแ้ก่ แพทย ์และสาขาวิชาชีพอ่ืน ในอตัราการผลิตปัจจุบนั ยกเวน้วิชาชีพสาธารณสุขท่ีควร4 

ลดจ านวนการผลิตลง 5 

ขอ้เสนอ 2  การลดจ านวนการผลิตแพทยจ์ากอตัราปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง ไดท้ดลอง6 

ลดการผลิตแพทยจ์ากอตัราปัจจุบนั 3,000 คนต่อปี เหลือเพียง 1,000 คนต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 7 

พบวา่อตัราท่ีลดลงน้ีจะท าใหผ้ลิตแพทยไ์ดเ้พียงส าหรบัชดเชยการสูญเสียแพทยจ์ากระบบบริการเท่าน้ัน แต่ไม่8 

สามารถท าใหม้ีแพทยท่ี์เพียงพอตามความตอ้งการของระบบบริการในภาพรวมของประเทศ 9 

ขอ้เสนอ 3  การเพ่ิมก าลังการผลิตแพทยจ์ากอัตราปัจจุบัน 3,000 คนต่อปี ยังไม่มี10 

ความจ าเป็น เน่ืองจากมีแนวทางอ่ืนๆ ในการพฒันารูปแบบระบบบริการท่ีใหผ้ลลพัธต่์อภาพรวมระบบสุขภาพ11 

ไดคุ้ม้ค่าและดีกว่าการพิจารณาเพ่ิมจ านวนแพทยเ์พียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นจดัการปัญหาเร่ืองการกระจาย12 

ของแพทย์ระหว่างพ้ืนท่ีเมืองกับชนบท เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าของประชากรอย่างยัง่ยืน ในการน้ีควรคง13 

โครงการจา้งแพทยจ์บการศึกษาใหมข่องกระทรวงสาธารณสุข ในอตัราคงเดิมเช่นกนั คือ 2,100 คนต่อปี 14 

2. การจดัสรรแพทยผ์ูท้ าสญัญา ปี 2561 และการด าเนินการเร่ืองแพทยล์าออกระหว่าง15 

การชดใชทุ้น 16 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

5.1.3 สรุปโครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE 19 19 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ น าเสนอรายงานการประเมินผลการ22 

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบ้ริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 30 23 

พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561 มีผูผ่้านการอบรมรวมทั้งส้ิน 44 คน คิดเป็น 97.3% รายละเอียดปรากฏตาม24 

เอกสารประกอบการประชุม 25 

สืบเน่ืองจากการท่ี กสพท ไดจ้ัดการฝึกอบรมหลกัสูตรการพัฒนาผูบ้ริหารสถาบันผลิต26 

แพทยแ์ห่งประเทศไทย มาแลว้ถึง 19 รุ่น คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จึงขอความเห็นชอบ 27 

เพ่ือน าเสนอโครงการจดัท า หลกัสูตรการอบรมผูบ้ริหาร Human Resource for Health of WHO ในนามของ 28 

กสพท  29 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบและเห็นชอบ 30 

  31 
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5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  1 

5.2.1 โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาล 2 

เอกสารประกอบ : 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา น าเสนอขอ้มูลเพ่ือพิจารณาประกอบ6 

วาระท่ี 5.1.2 ว่า สมควรทบทวนในประเด็นของความตอ้งการแพทยว์่า จะตอ้งพิจารณาจากกลุ่มผูร้บับริการ 7 

และ health care burden ท่ีเพ่ิมขึ้ นดว้ยหรือไม่  ดงัน้ัน สดัส่วนแพทยต่์อประชากรท่ีก าหนดไวเ้ดิมคือ 1:1,500 8 

อาจไม่เหมาะสม สมควรพิจารณาทบทวน เช่น อาจก าหนดเป็น 1:1,000 ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ัน จ าเป็นตอ้งมีการ9 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมต่อไปอีกจนถึงปี 2570 10 

และสืบเน่ืองจากท่ี กสพท เสนอความเห็นเร่ืองการก าหนดค่าปรับในการชดใชทุ้นของ11 

นักศึกษาแพทย์ไปแลว้น้ัน กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถก าหนดค่าปรบัได ้จึงขอให ้กสพท พิจารณา12 

ก าหนดใหช้ดัเจน โดยขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติมใน 2 ประเด็น ดงัน้ี 13 

1.  จ านวนเงินค่าปรบัชดใชทุ้นของนักศึกษาแพทยปั์จจุบนัยงัไม่เหมาะสม สมควรมีการ14 

ปรบัเปล่ียนหรือไม ่ 15 

2.  การคิดเงินค่าปรับฯ ควรจะปรับเปล่ียนการคิดค านวณจากงบประมาณท่ีรัฐบาล16 

สนับสนุน ซ่ึงเป็นค่าใชจ้่ายจริงตามท่ีไดม้ีการก าหนดจาก 4,475,604 บาท เป็น 2,000,000 บาท หรือไม ่17 

ผูแ้ทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเห็นว่า ควรปรับเปล่ียนเงินค่าปรับฯ โดยให้18 

พิจารณาหกัลดจากงบประมาณท่ีรฐับาลใหก้ารสนับสนุนจาก 4,475,604 บาท เป็น 2,000,000 บาท 19 

ผูแ้ทนจากกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นว่า ควรจะน าเร่ืองน้ีเขา้เป็นวาระในท่ีประชุม20 

แพทยสภา ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561  ซ่ึงจะมีนักกฎหมายร่วมประชุมพิจารณาแกไ้ขสญัญาการชดใชทุ้นของ21 

นักศึกษาแพทย ์เพ่ือน าเสนอให ้ครม. ทราบและด าเนินการต่อไป     22 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ มีความเห็นว่า เน่ืองจากคณะ23 

แพทยศาสตร์ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมากกว่าคณะอ่ืน โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นจ านวน 24 

300,000 บาท/คน/ปี รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท/คน/6 ปี  ซึ่ งคณะอื่นๆ ได้รับงบประมาณ25 

สนับสนุนน้อยกว่าคณะแพทยศาสตร ์ ทั้งน้ี ครม. ไดม้ีการพิจารณาในเร่ืองน้ีบา้งแลว้ แต่ยงัมิไดข้อ้สรุปท่ี26 

ชดัเจน    27 

พลตรีนิมิตร ์ สะโมทาน ผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ มีความเห็น28 

วา่ เห็นควรรอผลสรุปการประชุมจากแพทยสภาก่อน 29 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ เห็นชอบใหเ้สนอคิดค่าปรบัเป็น 2,000,000 บาท 30 

  31 
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5.2.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ1 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 2 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ท่ีประชุมว่า ไดน้ าส่ง มคอ.1 5 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2561 ไปยงั สกอ. แลว้ โดยมีรายละเอียดตาม6 

เอกสารท่ีแนบ 7 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 8 

5.2.3 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 9 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร 11 

พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร  คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์12 

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง น าเสนอความกา้วหน้า The 19th Thai Medical Education Conference Celebrating 13 

20th Anniversary of Mae Fah Luang University หวัขอ้ Leadership towards Medical Education 14 

Excellence, December 19-21, 2018 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand พรอ้มตารางการ15 

ประชุมและอตัราค่าลงทะเบียน  16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

5.2.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 20 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  22 

ฉายากุล)  แจง้ท่ีประชุมว่า ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) และส านักงานบริหาร23 

โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ไดร้่วมกบัสถาบนัรบัรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องคก์าร24 

มหาชน) (สรพ.) ขบัเคล่ือนเพ่ือน าหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วยฉบบัสหวิชาชีพ ขององคก์ารอนามยัโลก 25 

(WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition) น้ัน 26 

ในการน้ี เพ่ือใหก้ารน าหลกัสูตรไปใชไ้ดเ้กิดผลสมัฤทธ์ิอย่างแทจ้ริง สามารถบูรณาการ27 

เขา้กับหลักสูตรของแต่ละสถาบนัอย่างเป็นรูปประธรรม ทั้งสามหน่วยงานไดร้่วมจดัการอบรม “Patient 28 

Safety Training for the Trainer” ขึ้ นแลว้ 2 รุ่น และเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า ทุกสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนใน29 

ระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถด าเนินการ ในเร่ืองดงักล่าวไดอ้ย่างพรอ้มเพียงกนั จึงเห็นสมควรใหจ้ดัการ30 

อบรมรุ่นพิเศษ “Intensive Course of patient Safety Trainer – MD Program” ขึ้ นในวนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 31 

2561 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ขา้ใจแนวคิดโดยรวมของหลกัสูตร  ส าหรบัผูส้อนหรือสนใจในการสอนเร่ือง32 

ความปลอดภยัของผูป่้วย 33 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 34 

  35 
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5.3 เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 1 

5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 2 

เอกสารประกอบ : 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ 5 

5.3.2 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

เอกสารประกอบ : 7 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 8 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ 9 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 10 

6.1  ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป 11 
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หอการคา้ไทย  กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียท่ีส าคญั เพ่ือพิจารณาใน5 

ประเด็นต่อไปน้ี  6 

 สถานท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรมนอกสถานพยาบาล เช่น ท่ีบา้น 7 

 สิทธิในการเขา้ถึงบริการ telemedicine: สิทธิการประกันสุขภาพ  สิทธิการเบิกค่า8 

รกัษาพยาบาลของขา้ราชการ  สิทธิประกนัสงัคม  9 

 ขอบเขตของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในการใหบ้ริการ telemedicine นอก10 

ราชอาณาจกัร 11 

 แนวทางการพิจารณาความผิดอนัอาจเกิดจากการใหแ้ละรบับริการ telemedicine 12 

 ความสอดคลอ้งของการใช ้telemedicine กบับริบททางกฎหมายในปัจจุบนั 13 

รายละเอียดดงัเอกสาร รายงานการเขา้ร่วมประชุม และ file ร่างแนวทางการพฒันากฎหมาย Health Tech 14 

Startup ในประเทศไทย ประกอบการประชุม   15 

อน่ึง เน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อการท างานของวิชาชีพแพทยม์าก โดยเฉพาะเร่ือง16 

การรกัษาพยาบาลในภาวะเร่งด่วน หากคณะกรรมการท่านใดสนใจขอใหแ้จง้ เมื่อไดร้บัเชิญใหส้่งผูแ้ทนเขา้17 

ประชุมครั้งต่อๆ ไป จะไดส้่งเร่ืองต่อใหต่้อไป 18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 

1.2 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการขายยา  20 

ครั้งที่ 3/2561 วนัพฤหสับดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 21 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 23 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการใชย้าอย่างสม24 

เหตุผล (Rational Drug Use: RDU) ต่อท่ีประชุม 2 ประเด็นหลกัดงัน้ี  25 

 กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดท าประกาศ “เกณฑจ์ริยธรรมการจัดซ้ือ จัดหา และการ26 

ส่งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา” โดยตวัอย่างของ “เวชภณัฑท์ี่มิใช่ยา” เช่น อุปกรณท่ี์ใชใ้นการ27 

รกัษาพยาบาล เป็นตน้  โดยไดร้่างเกณฑก์ารวดัซ่ึงถา้ประกาศใชจ้ะส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลในวงกวา้ง 28 

คณะท างานฯ จึงไดม้ีมติใหน้ าเสนอเป็นวาระพิจารณาในการประชุมอีกครั้งก่อนประกาศใชต่้อไป   29 

 ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล (ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์30 

ประสิทธ์ิ วฒันาภา) ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ  ว่ามีความมุ่งมัน่จะ31 

ยกระดบัการจดัการสู่การเป็น “ประเทศใชย้าอย่างสมเหตุผล” (RDU country) ภายในปี 2565 โดยก าหนด32 

จะจดัประชุมระดมสมองเพ่ือการจดัท านโยบายและแผนยุทธศาสตรเ์พ่ือการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็น 33 

“ประเทศใชย้าอย่างสมเหตุผล” (RDU country) ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 กนัยายน 2561 ณ หอ้งประชุม34 
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สมาคมศิษยเ์ก่าแพทยศิ์ริราช  โรงพยาบาลศิริราช  โดยมีทีมจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 

(อย.) เป็นฐานงาน และจะไดเ้วียนขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ต่อไป 2 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ ทั้งน้ีประธานไดข้อใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ UHosNet 3 

เพ่ือพิจารณาต่อไปดว้ย  4 

1.3 สรุปการอบรม Intensive Course for Patient Safety Trainer-MD Program รุ่นพิเศษ  5 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561   และหลักสูตร TT044: Advance Patient Safety Training for  6 

the Trainer Program รุ่น 2 วนัที่ 15-16 สิงหาคม 2561 7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 9 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้สรุปการจดัอบรมเร่ือง Patient Safety ว่า10 

เป็นความร่วมมือระหวา่งสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต11 

แพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) และกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) มีวตัถุประสงค ์12 

เพ่ือ  13 

 สรา้งความตระหนักใหผู้ส้อนเห็นความส าคญัของ Patient Safety Concept และ Key 14 

message  15 

 สรา้งความเขา้ใจในการจดักระบวนการเรียนรู ้ และการประเมินเร่ือง Patient Safety  16 

ผ่าน Learning Modules ของ WHO Patient Safety Curriculum Guide  17 

 บรูณาการเร่ือง Patient Safety ในการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตลอด18 

หลกัสตูร  19 

 ประยุกตใ์ช ้non-technical skill 20 

 พฒันารปูแบบการเรียนการสอนในลกัษณะ Inter Professional Education ในอนาคต  21 

 แบ่งการจดัอบรม เป็น 2 หลกัสตูรดงัต่อไปน้ี 22 

 Intensive Course for Patient Safety Trainer-MD Program รุ่นพิเศษ  เมื่อวนัท่ี 14 23 

สิงหาคม 2561 จ านวน 66 คน  24 

 TT044: Advance Patient Safety Training for the Trainer Program รุ่นท่ี 2  เมื่อ25 

วนัท่ี 15-16 สิงหาคม 2561 จ านวน 134 คน 26 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้เขา้รับการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  27 

รายละเอียดดังเอกสารท่ีแจกในการประชุม  ทั้งน้ี เมื่อไดจ้ดัท าส่ือวิดิทศัน์การอบรมเสร็จแลว้จะไดเ้ผยแพร่28 

ต่อไป 29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

  31 
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1.4 สรุปการอบรมเชิงปฏิบตัิการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Medical Education) 1 

ครั้งที่ 4 วนัที่ 6-10 สิงหาคม 2561 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์4 

อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์  ได้แจ้งสรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย 5 

ศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Medical Education) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

ระหว่างวนัท่ี 6-10 สิงหาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั สรุปไดว้่ามีผูเ้ขา้รบัการ7 

อบรม จ านวน 60 คน จาก 16 สถาบนั  มีผูเ้ขา้รบัการอบรมครบตามเง่ือนไข 59 คน คิดเป็น 98.33% โดย8 

ผลการประเมินกระบวนการจัดอบรมในมิติของเวลา ความรู ้/มุมมอง/ทักษะท่ีไดร้ับ และเทคนิคของ9 

วิทยากร/รูปแบบกิจกรรม ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดบัดีมาก ดงัปรากฏในเอกสารท่ีแจกในการประชุม 10 

ซึ่งผูจ้ดัจะไดน้ าไปปรบัปรุงกระบวนการจดัอบรมในรุ่นต่อไป  ทั้งน้ีในส่วนของการใชจ้่ายงบประมาณ 11 

เมื่อผูจ้ดัสรุปแลว้ จะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมในคราวต่อไป 12 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 13 

1.5 ส รุปการอบรม เรื่ อ ง  ก รอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ร ะดับอุ ดมศึ กษา  14 

วนัศุกรท์ี่ 17 สิงหาคม 2561 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์17 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ ไดแ้จง้สรุปการจดัอบรม เร่ือง กรอบมาตรฐานสมรรถนะ18 

อาจารย์ระดับอุดมศึกษา โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  คณะแพทยศาสตร ์19 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 20 

ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั สรุปไดว้า่ มีคณาจารยเ์ขา้รบัการอบรม จ านวน 32 คน จาก 21 

19 สถาบนั โดยผลการประเมินกระบวนการจดัอบรมในมิติของหวัขอ้การบรรยาย การบรรลุวตัถุประสงค์22 

ของโครงการ และแนวคิดจะน ากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยร์ะดับอุดมศึกษาไปใช ้/ประยุกต์ใช ้23 

ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดับดีมาก  โดยผูเ้ขา้รบัการอบรมประเมินตนเองเปรียบเทียบก่อนและหลงัเขา้24 

รบัการอบรมวา่เพ่ิมขึ้ น และรอ้ยละ 93  ระบุวา่มีแนวคิดจะน ากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา25 

ไปใช/้ประยุกตใ์ช ้ ดงัปรากฏในเอกสารท่ีแจกในการประชุม 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 27 

1.6 การเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นของนกัศึกษาแพทยศาสตร ์28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 30 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีกระทรวง31 

สาธารณสุขไดข้อความคิดเห็นต่อการเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นของนักศึกษาแพทย ์จ านวน 400,000 บาท ซ่ึงใช้32 

มาตั้งแต่ปี 2516  หากเห็นสมควรต่อการเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้น จะมีขอ้เสนอท่ีวงเงินเท่าใด พรอ้มเหตุผล ซ่ึง33 

ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ใน34 

คราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ไดม้ีมติเห็นชอบต่อการเพ่ิมอตัราค่าปรบัชดใชทุ้น35 
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ของนักศึกษาแพทยเ์ป็น 2,000,000 บาท โดยเป็นตวัเลขประมาณรอ้ยละ 50 ของค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อหวัของ1 

การผลิตบณัฑิตแพทย ์ 2 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย ไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่า จากการเขา้ร่วม3 

ประชุมท่ีกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นเป็น4 

เงิน 2.5 ลา้นบาท โดยเพิ่ม 500,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของงบลงทุน 2,000,000 บาท  5 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  6 

1.7 สรุปสาระส าคญัของการประชุมพฒันากลไก การด าเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูป ส านักงาน7 

ปลดักระทรวงสาธารณสุข  เม่ือวนัที่ 9-10 สิงหาคม 2561 8 

 เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  และอา้งอิง 6 file 9 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 10 

  (แทน) รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 11 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า รองเลขาธิการกลุ่ม12 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ) ไดเ้ป็นผูแ้ทนกลุ่ม13 

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เขา้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวง14 

สาธารณสุข  ในการขบัเคล่ือนการพัฒนากลไกการด าเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูปส านักงานปลัดกระทรวง15 

สาธารณสุข  เมื่อวนัท่ี 9-10 สิงหาคม 2561 ไดส้รุปสาระส าคญัดังเอกสารท่ีแจกในการประชุม และขอ้มูล16 

ประกอบ ดงัน้ี 17 

 เป้าหมายหลกัของการปฏิรปู เพ่ือใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นกลไกหลกัในการดูแลสุขภาพ18 

ของประชาชน ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายประเทศไทย 4.0  และค่านิยมองคก์รของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี 19 

6 ยุทธศาสตรส์ าคญั ซ่ึงมีคณะท างานรบัผิดชอบจดัท าร่างแนวทางและแผนยุทธศาสตร ์ปรบัปรุงแกไ้ขก่อน20 

ประกาศใชต่้อไป 21 

 การปฏิรปูโครงสรา้งส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพ   22 

 การปฏิรปูดา้นส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภค 23 

 การปฏิรปูขอ้มลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 

 การปฏิรปูการบริหารจดัการก าลงัคน 25 

 การปฏิรปูระบบบริการสุขภาพ 26 

 การปฏิรปูการเงินการคลงั 27 

 ความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการปฏิรูปการบริหารจดัการและการวางแผนก าลงัคนและการเงิน28 

การคลงั เพ่ือรองรบัการดแูลประชากรสงูอายุท่ีมีดว้ยสดัส่วนสูงขึ้ น อาจพิจารณาปรบัเปล่ียนตวัช้ีวดัท่ีส าคญั29 

ใหไ้วพอต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น จ านวนวนันอนโรงพยาบาล จากเดิมท่ีก าหนดไวปี้ละ 5 วนั อาจ30 

ตอ้งขยายเป็นปีละ 30 วนั ในกลุ่มผูส้งูอายุ เป็นตน้ 31 

 การปฏิรปูขอ้มลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 32 

 สนับสนุนการลงทุนเพ่ือเช่ือมโยงสารสนเทศสุขภาพของประชากรไทย (National Health 33 

System) กบัระบบฐานขอ้มลู Reimbursement ดว้ยรหสัประจ าตวั 13 หลกั 34 

 สนับสนุนการวางกรอบโครงสรา้งมาตรฐานของฐานขอ้มูลกลาง และระบบ Hospital 35 

Information System (HIS) กลาง 36 
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 เสนอการปรบัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาระบบบริการ เช่น การตรวจผูป่้วยนอก1 

(OPD) ท่ีบา้น  การรกัษาพยาบาลผูป่้วยใน (Admit /IPD) ท่ีบา้น (home bed) เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลใหช้่วย2 

ผูป่้วยมากขึ้ นรวมทั้งช่วยลดค่าใชจ้่ายมวลรวมของระบบสุขภาพดว้ย 3 

 บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการก ากบัและควบคุมภาคเอกชน  4 

 จากการท่ีภาคเอกชนลงทุนสูงมากและสามารถเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในอตัราท่ีสูงมากขึ้ น5 

เร่ือยๆ แมก้ลุ่มผูร้บับริการจะเป็นคนละกลุ่มกบัภาครฐั  แต่ส่งผลโดยตรงต่อการขยายตวัของธุรกิจประกนั6 

ชีวิต 7 

 กระทรวงสาธารณสุขยงัไม่สามารถควบคุมอตัราค่าใชจ้่ายพ้ืนฐานของของภาคเอกชน 8 

ซ่ึงบางรายการอาจมีความแตกต่างจากอตัราของภาครฐัถึง 5 เท่า ส่งผลต่อการแย่งชิงผูเ้ช่ียวชาญ และอตัรา9 

ค่าตอบแทน 10 

 การวางแผนผลิตก าลงัคนตอ้งค านึงถึงขอ้มลูอ่ืนท่ีกระทบ เช่น บริบทท่ีแพทยแ์ละบุคลากร11 

ทางการแพทยผ์นัตวัเองสู่ภาคเอกชน  และการรองรบัการเป็น Medical Hub ท่ีจะมีผูป่้วยต่างชาติเขา้มารบั12 

การรกัษาพยาบาลปีละจ านวนมาก 13 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 14 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ15 

ไทย ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันศุกรท์ี่ 8 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม ME1-0310 ชั้น 3 16 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 17 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์19 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะ 20 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2561  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 8 มิถุนายน 2561 21 

ต่อท่ีประชุม 22 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองโดยไมม่ีขอ้แกไ้ข  23 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 24 

3.1  การสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทย 25 

ศาสตรบัณฑิต  หลัก สูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  และหลัก สูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต  26 

ระบบรับตรง  (Direct Admissions)  ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  27 

ปีการศึกษา 2562 28 

เอกสารประกอบ : 5 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์30 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 31 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดน้ าเสนอระบบการสอบคดัเลือก32 

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว33 

แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนั34 
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แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  ตามเอกสารท่ีไดร้บัจากสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง1 

ประเทศไทย (ทปอ.)  เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 สรุปไดว้า่ 2 

 รบัสมคัร 5 รอบ ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดิม คือเพ่ือใหผู้เ้รียนอยู่ในระบบหอ้งเรียน3 

จนส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตร จดัใหม้ีการสอบคดัเลือกภายหลงัจากท่ีนักเรียน4 

ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแลว้ บริหารจดัการให้ผูส้มคัรแต่ละคนไดร้บัสิทธ์ิเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา5 

เพียงสถาบนัเดียว  โดยรอบท่ี 1-3  ใชเ้กณฑข์องแต่ละสาขาวิชา  รอบท่ี 4  ใชเ้กณฑข์อง ทปอ. และรอบท่ี 5 6 

ใชเ้กณฑข์องสถาบนั 7 

 ระยะเวลาด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 - 18 มิถุนายน 2562 8 

 Clearing house ด าเนินการเฉพาะรอบท่ี 1,2,5 เท่าน้ัน  ส่วนรอบท่ี 3 และ 4 เป็น Auto 9 

Clearing ไปยืนยนัสิทธิในวนัสอบสมัภาษณ ์10 

 เพ่ือรักษาระดับคุณภาพของผู ้เรียนใหไ้ดต้ามเป้าหมาย แนะน าใหส้ถาบันก าหนดและ11 

ประกาศคะแนนขัน้ต า่ท่ีจะรบัตั้งแต่แรก 12 

 รอบท่ี 1  Portfolio ก าหนดใหส้่งไมเ่กิน 10 หนา้ โดยรายละเอียดอ่ืนใหน้ ามาวนัสมัภาษณ ์13 

 รอบท่ี 2  โควตา กรณีท่ีมีท่ีนัง่เหลือ สถาบนัอาจพิจารณาเพ่ิมจากรายช่ือส ารองท่ีมีอยู่แลว้ 14 

(มิใช่การรบัสมคัรใหม่) เพ่ือใหส้ามารถรบัผูเ้รียนไดเ้ต็มตามโควตา โดยตอ้งใหผู้ส้มคัรลงนามยืนยนัสิทธ์ิ15 

เขา้รบัการศึกษา และยินยอมใหต้ดัรายช่ือตนเองออกจากรอบท่ี 3 เป็นตน้ไป แมจ้ะสมคัรไวแ้ลว้  16 

 รอบท่ี 3  รบัตรงร่วมกนัของ กสพท ก าหนดให ้17 

 เลือกได ้6 สาขาวิชา แบบมีล าดับ โดยมีสาขาของ กสพท เป็นตัวเลือก 1 ใน 6 อนัดับ 18 

และเลือกสาขาของ กสพท ก่ีอนัดบัก็ได ้ 19 

 ประกาศผลเพียง 1 อนัดบั 20 

 รอบท่ี 4  หากสถาบันประสงค์จะรับรอบน้ี ตอ้งประกาศตั้งแต่ตน้ โดยตอ้งใชเ้ง่ือนไขและ21 

วิธีการเช่นเดียวกบั กสพท คือมีวิชาเฉพาะ วิชาสามญั  ส่วนการก าหนดขั้นต า่ตอ้งตกลงกบัมหาวิทยาลยัตน้22 

สงักดั เน่ืองจากรอบน้ีมหาวิทยาลยัเป็นผูด้ าเนินการ 23 

 การสละสิทธ์ิหลังจากยืนยันสิทธ์ิแล้วเพ่ือการสมัครคัดเลือกในรอบใหม่จนส้ินสุด24 

กระบวนการ ท าไดเ้พียงครั้งเดียว 25 

 ก าหนดเผยแพร่ขอ้มูลประกอบเกณฑแ์ละจ านวนการรบัแต่ละรอบพรอ้มกันภายในเดือน26 

ตุลาคม 2561 27 

 หลกัสตูรนานาชาติ ก าหนดใหม้ีช่วงเวลาการรบัสมคัรคดัเลือกอย่างอิสระ แต่ตอ้งส่งรายช่ือ28 

ผูท่ี้ไดร้บัการคดัเลือก มาบริหารจดัการสิทธ์ิตามรอบ  ส าหรบัรอบท่ี 3 และรอบท่ี 4 สามารถเขา้ร่วมไดโ้ดย29 

ตอ้งเป็นตวัเลือกเหมือนกบัสาขาอ่ืนๆ 30 

 ก าหนดวนัสอบและวนัประกาศผล 31 

23-26 กุมภาพนัธ ์2562 สอบ GAT/PAT ประกาศผล  1 เมษายน 2562  32 

2-3 มีนาคม 2562  สอบ ONET ประกาศผล 31 มีนาคม 2562 33 

9 มีนาคม 2562  สอบวิชาเฉพาะของ กสพท  ประกาศผล 25 มีนาคม 2562  34 

16-17 มีนาคม 2562  สอบ 9 วิชาสามญั  ประกาศผล  5 เมษายน 2562 35 

  36 
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รายละเอียดดงัแผนภูมิสรุปขอ้มลูระบบ TCAS 2562  ช่วงเวลา และค าอธิบายการรบัแต่ละ1 

รอบท่ีแจกในการประชุม  สรุปไดด้งัน้ี 2 

รอบท่ี ระยะเวลารบัสมคัร ประกาศผล ยืนยนัสิทธ์ิ สละสิทธ์ิ 

1 ใช ้Portfolio  1-15 ธ.ค. 61 28 ม.ค. 62 30-31 ม.ค. 62   * 2-3 ก.พ. 62 
2 โควตา ๏ 4 ก.พ.–23 มี.ค. 62 24 เม.ย. 62 24-25 เม.ย. 62 * 26-27 เม.ย. 62 
3 รบัตรง กสพท ๏ 17-29 เม.ย. 62 9 พ.ค. 62 10-14 พ.ค. 62** ** 17-18 พ.ค. 62 
4 Admission ๏ 9-19 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 62 ** 7-8 มิ.ย. 62 
5 รบัตรงอิสระ 30 พ.ค.-10 มิ.ย. 62 17 มิ.ย. 62 17-18 มิ.ย. 62 * - 
๏ ใชค้ะแนน    * ตอ้งยืนยนัสิทธ์ิในระบบ   ** เป็น Auto Clearing ใหย้ืนยนัสิทธ์ิในวนัสอบสมัภาษณ ์ 

อน่ึง เน่ืองจากคณะท างานจัดการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 3 

หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปี4 

การศึกษา 2562 ระบบรับตรงของ กสพท ประกอบดว้ยผูแ้ทนคณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน คณะทันต5 

แพทยศาสตร ์9 สถาบนั คณะสตัวแพทยศาสตร ์10 สถาบนั และคณะเภสชัศาสตร ์10 สถาบนั เพ่ือความ6 

คล่องตัวในการด าเนินงาน จึงก าหนดใหค้ณะท างานจาก 4 สถาบันในส่วนกลาง ท าหน้าท่ีขับเคล่ือน7 

กระบวนการรบัเขา้ ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 8 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะทันต9 

แพทยศาสตร์ 2 ท่าน  คณะสตัวแพทยศาสตร ์2 ท่าน  และคณะเภสชัศาสตร ์2 ท่าน จัดท าร่างประกาศ10 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก รวมทั้งการสมคัรและสอบวิชาเฉพาะ ส่วนจ านวนรบัเท่าท่ีไดร้บัขอ้มลู ดงัเอกสารท่ี11 

แจกในการประชุม แต่ละสถาบนัตอ้งเสนอต่อร่างประกาศหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก การสมคัรและสอบวิชา12 

เฉพาะ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ/สถาบนั เพ่ือพิจารณาใหก้ารเห็นชอบระหว่างวนัท่ี 13 

10-28 กนัยายน 2561  เพ่ือน าเสนอ สกอ. ต่อไป 14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ โดยไดพิ้จารณาก าหนดใหใ้ชส้ตัยาบนัไมร่บัผูเ้รียนซ ้าซอ้นท่ีเคยท าไว ้15 

ร่วมกนัเฉพาะในรอบท่ี 2  16 

3.2 การจดัสนามสอบ(ซอ้ม) เพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ17 

วิชาชีพเวชกรรม ดว้ยระบบ e-testing 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์20 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ศรว. เตรียมจะ21 

จดัซอ้มสอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 และ 22 

2  ดว้ยระบบ e-testing  ใหแ้ก่นักศึกษาแพทยจ์ านวน 600 คน แบ่งเป็น 3 สนามสอบๆ ละ 200 คน ไดแ้ก่ 23 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะแพทยศาสตร ์24 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ระหวา่งวนัท่ี 15-16 กนัยายน 2561  โดยไดน้ าเสนอร่างจ านวนผูเ้ขา้ซอ้มสอบ25 

จ าแนกตามสถาบนั ดงัเอกสารท่ีแจกในการประชุม ทั้งน้ีจะไดร้ายงานผลการจดัซอ้มสอบในการประชุมครั้ง26 

ต่อไป 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

 29 
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วาระที่ 4  ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร 2 

บณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง  (Direct 3 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 4 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 7 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดแ้จง้ผลการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้8 

ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร9 

บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ดว้ยระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบัน10 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2561 ต่อท่ีประชุม  สรุปไดว้่า 11 

ตามท่ีแต่ละสถาบนัไดเ้สนอขอรบัสมคัรเกินศกัยภาพการผลิตบณัฑิตแพทยท่ี์แพทยสภาอนุมติัประมาณรอ้ย12 

ละ 10 และไม่เกิน 10 คน ซ่ึงแพทยสภาไดก้ าหนดให ้กสพท จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานและสรุป13 

จ านวนรบั ภายในวนัศุกรท่ี์ 7 กนัยายน 2561 ขอ้มลูผลการคดัเลือกทุกรอบจ าแนกตามสถาบนั ดงัเอกสาร14 

ประกอบการประชุม ทั้งน้ียงัรอขอ้มูลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ15 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  จึงขอความร่วมมือใหแ้จง้ผลการด าเนินงานให ้กสพท โดยด่วน ซ่ึง16 

กรรมการผูแ้ทนสถาบนัไดแ้จง้ขอ้มลูเพ่ิมเติม ดงัน้ี 17 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ18 

สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  แจง้วา่ไดจ้ดัส่งขอ้มลูต่อ กสพท แลว้ 19 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขอแกไ้ขตัวเลขจ านวนรบัจาก 192 คน20 

เป็น 200 คน  21 

 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล แจง้วา่ขอแกไ้ขตวัเลขศกัยภาพฯ จาก 324 คน เน่ืองจาก22 

ศักยภาพของคณะฯ ท่ีแพทยสภาประเมินไว ้จ านวน 292 คน จึงขอตรวจสอบขอ้มูลศักยภาพของศูนย์23 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จาก สบพช. เพ่ือจะไดย้ืนยนัขอ้มลูท่ีถูกตอ้งให ้กสพท อีก24 

ครั้ง  25 

มติที่ประชุม :  รับทราบ โดยขอให้ตรวจสอบการรับขอ้มูลของคณะแพทยศาสตร ์26 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 27 

ติดตามขอ้มูลของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลของคณะแพทยศาสตร ์28 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และขอใหแ้สดงตัวเลขแยกระหว่าง29 

สถาบนัหลกักบัศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 30 

4.2 การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 31 

(MedResNet) 32 

ขอถอนวาระ 33 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 34 

 35 
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4.3   การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 1 

4.3-1 รายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัที่ 4 กนัยายน 2561 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  อา้งอิง 3 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ได้รายงานการด าเนินการของ5 

สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ถึงวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 ต่อท่ีประชุม สรุปได้6 

ดงัน้ี... 7 

สถาบนัที่ขอรบัการตรวจประเมิน หลกัสูตร ก าหนดลงพ้ืนที่ตรวจ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หลกัสตูรปรบัปรุง 2562 29-31 ต.ค. 61 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2555 14-16 พ.ย. 61 

 8 

สถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ  าปี ครั้งที่/ปี ก าหนดส่ง 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี   1/2561 20 ส.ค. 61 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   1/2561 16 พ.ย. 61 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล   3/2561 13 มิ.ย. 61 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์   27 ส.ค. 61 

 เลยก าหนด 

 9 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข ครั้งที่/ปี ก าหนดส่ง 

คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   1/2561 15 ส.ค. 61 
 10 

หลกัสูตรและสถาบนัที่ไดร้บัการตรวจประเมินในเดือนที่ผ่านมา 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561  
 ไม่ใหก้ารรับรอง และไมเ่ห็นชอบใหเ้พ่ิมศกัยภาพ และเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
        แผนการศึกษาการผลิตแพทยแ์นวปฏิรปู 

มติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561  
 ใหก้ารรบัรองหลกัสตูร 

 11 

หลกัสูตรและสถาบนัที่อยูใ่นระหว่างกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ อยูใ่นระหวา่งการพิจารณากลัน่กรองผลการตรวจประเมิน 

วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนการสรุปผลการตรวจ

ประเมินเบ้ืองตน้ 
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การอบรมของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์
ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั อตัราค่าลงทะเบียนดงัระบุในเอกสารประกอบการประชุม 

Lead Assessor development 15-16 ส.ค. 61 มีผูต้รวจประเมินเขา้อบรม 16 คน 

Criteria training & SAR writing course 8–12 ต.ค. 61  

Assessor training  28-30 พ.ย. 61 ผูเ้ขา้อบรมตอ้งเป็นผูท่ี้ผ่านการอบรม Criteria training & SAR 
writing course แลว้ 

 non-MD สามารถเขา้รบัการอบรมได ้แต่จะไม่ไดร้บัเชิญใหท้ าหน้าท่ีผูป้ระเมิน 

 1 

ผลรับการตรวจประเมินสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ จาก 2 

WFME 3 

ขณะน้ียงัไมม่ีความคืบหนา้จาก WFME 4 

การใชเ้กณฑ ์TMC.WFME.BME. Standards (2017) เพื่อรบัการรบัรองจาก สมพ. 5 

เพ่ือขอ  6 

 เปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต  7 

 เพ่ิมศกัยภาพ  8 

 เพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต  9 

โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยด์ าเนินการดงัน้ี 10 

1. ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา  11 

2. ส่งรายการต่อไปน้ีถึงผูอ้ านวยการสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์12 

 ส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน 13 

 ใบสมคัรขอรบัการตรวจประเมิน 14 

 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ ์จ านวน 1 เล่ม โดยใชต้ัวอกัษร TH 15 

Sarabun New ขนาด 14 และ template ท่ีก าหนด 16 

 หลกัสตูร 1 เล่ม  17 

 flash drive ท่ีบรรจุ PDF file ของ รายงานการประเมินตนเองพรอ้มหลกัฐาน18 

ประกอบ จ านวน 1 ชุด  19 

3. เตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive โดย 20 

 เตรียมเอกสารหลกัฐานในรูปแบบ PDF file ท่ีระบุหน้า และ highlight ส่วนท่ี21 

อา้งอิง 22 

 แสดงรหสัหลกัฐานตามเกณฑแ์ต่ละขอ้ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2 เป็นตน้ 23 

 จดัเก็บ file แยกเป็น folder-subfolder ตามองคป์ระกอบ - องคป์ระกอบยอ่ย 24 

 ท า hyperlink จากรายงานการประเมินตนเอง 25 

                                                           


 download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารที่ใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอื่นๆ ท่ี http://www.imeac.org/  
 



14 

 

4. ช าระค่าธรรมเนียมการขอรับการตรวจประเมิน เป็นจ านวน 10,000 บาท (หน่ึง1 

หมื่นบาทถว้น) โดยเงินจ านวนน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนแมว้่าภายหลัง2 

พบวา่สถาบนัไมพ่รอ้มและไมเ่กิดการตรวจประเมินขึ้ นจริง 3 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท้าง email: contact@imeac.org หรือติดต่อ ศาสตราจารย ์4 

นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ไดท่ี้ pongsak@imeac.org  5 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 6 

4.3-2   ระบบพิจารณาความสอดคลอ้งของหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา (CHECO) 7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั อา้งอิง 3 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีส านักงาน10 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์11 

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ก าหนดใหส้ถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบการพัฒนา12 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหม้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้ น สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐาน13 

หลกัสตูรระดบัอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ14 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเกณฑม์าตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดตวับ่งช้ีดา้นมาตรฐานและ15 

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยส่งหลกัสูตรท่ีพฒันา/ปรบัปรุง16 

แลว้ให ้สกอ. รบัทราบ น้ัน   17 

บัดน้ี สกอ. ไดพ้ัฒนาระบบพิจารณาความสอดคลอ้งของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 18 

(CHE Curriculum Online : CHECO) สู่ระบบ online เพ่ือใชเ้ผยแพร่ขอ้มลูหลกัสูตรสู่สาธารณะ รวมทั้งเพ่ือ19 

เป็นกลไกก ากับการจัดการศึกษาของสภาสถาบัน ท่ีมีประสิทธิภาพและทันเวลา สอดคลอ้งกับแนวคิด20 

การศึกษาไทย 4.0  โดย สกอ. มีบทบาทหน้าท่ีพิจารณาและตรวจสอบรายการขอ้มลูหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง21 

ตามมาตรฐานและเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและแจง้ผลการพิจารณาผ่านระบบ CHECO ซ่ึงจะแสดงผลการพิจารณา22 

หลกัสตูรเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดงัน้ี 23 

 หากผลการพิจารณาพบวา่หลกัสตูรสอดคลอ้ง เผยแพร่ว่า “หลกัสูตรสอดคลอ้งตาม24 

มาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง”  25 

 หากผลการพิจารณาพบว่าหลักสูตรไม่สอดคลอ้ง เผยแพร่ว่า “หลักสูตรไม่26 

สอดคลอ้งตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่แนะน าใหผู้เ้รียน27 

เขา้ศึกษา” โดยเสนอใหส้ภาสถาบนัชะลอการรบันักศึกษาและเร่งปรบัปรุงหลกัสตูรต่อไป 28 

ทั้งน้ีในส่วนของการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสตูร  29 

 หลกัสตูรใหมท่ี่มีผลการประเมินตนเองระดบัหลกัสตูรตามองคป์ระกอบท่ี 1 “ผ่าน”  30 

และหลกัสตูรปรบัปรุงท่ีมีผลการประเมินตนเองระดบัหลกัสูตรตามองคป์ระกอบท่ี 1 “ผ่าน” 2 ปี ติดต่อกนั 31 

สกอ. จะด าเนินการ 32 

 แจ้งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  33 

(ส านักงาน ก.ค.ศ.) เพ่ือใหก้ารรบัรองคุณวุฒิการศึกษา  34 

 แจง้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) เพ่ือก าหนด35 

อตัราเงินเดือน  36 

mailto:contact@imeac.org
mailto:pongsak@imeac.org
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 เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน 1 

 หลกัสตูรท่ีมีผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบท่ี 1 “ไม่ผ่าน” ในปีการศึกษา2 

ล่าสุด สกอ. จะด าเนินการ 3 

 เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชนผ่านทาง website และไม่แนะน าให้4 

ผูเ้รียนเขา้ศึกษาในหลกัสตูร  5 

 แจง้สภาสถาบนัใหป้รบัปรุงเร่งด่วน  6 

 ประกาศว่า หากปีการศึกษาถัดไปยังมีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” จะแจ้ง7 

ส านักงาน ก.ค.ศ. และ ส านักงาน ก.พ. ใหย้กเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการก าหนดอัตรา8 

เงินเดือน 9 

 หลกัสูตรท่ีมีผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบท่ี 1 “ไม่ผ่าน” 2 ปีติดต่อกนั 10 

สกอ. จะด าเนินการ 11 

 ประกาศต่อสาธารณชนวา่ หลกัสตูรดงักล่าวไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานฯ  12 

 ไม่ เพ่ือขอรบัรองคุณวุฒิการศึกษาและก าหนดอตัราเงินเดือน (กรณีหลกัสูตร13 

ใหม)่  14 

 แจง้ส านักงาน ก.ค.ศ. และ ส านักงาน ก.พ. ใหย้กเลิกการรับรองคุณวุฒิ15 

การศึกษาและก าหนดอตัราเงินเดือน (กรณีหลกัสตูรท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้) 16 

สรุปขอ้แตกต่างของระบบ CHECO  จากแนวทางเดิมดงัน้ี 17 

 แนวทางเดิม แนวทาง CHECO 
การส่งขอ้มลู ส่งเอกสาร ภายใน 30 วนั ส่งขอ้มลู electronic เขา้ระบบ ภายใน 7 วนั 
ระยะเวลาท่ี สกอ. ตรวจสอบ ภายใน 120 วนั ภายใน 15 วนั 
สกอ. ทกัทว้งส่งคืนใหแ้กไ้ข ส่งเอกสาร ผ่านระบบ online ทนัที 

สกอ. ส่งขอ้มลูให ้ก.พ. ส่งเอกสาร ผ่านระบบ online  
การเผยแพร่ขอ้มลูหลกัสตูร ไมท่นัเปิดเรียน ก่อนเขา้ศึกษา 

 18 

อน่ึง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่าไดม้ีประกาศ19 

เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงอยู่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันท่ี 17 สิงหาคม 2561  20 

ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  21 

 มาตรฐานดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน 22 

 มาตรฐานดา้นการวิจยัและนวตักรรม 23 

 มาตรฐานดา้นบริการวิชาการ 24 

 มาตรฐานดา้นศิลปะวฒันธรรมและความเป็นไทย 25 

 มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ  26 

พร้อมทั้ งมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 และประกาศการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน27 

ระดบัอุดมศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการในการสืบคน้อา้งอิง ดงั file ท่ีแจกในการประชุม  28 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 
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4.4 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

 ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา2 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 3 

 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 4 

 การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ5 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี6 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ 7 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ 8 

 การด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 9 9 

 ปรับเปล่ียนการศึกษาแพทยศาสตร์เพ่ือผลิตแพทย์ท่ีสามารถตอบสนองต่อความ10 

ตอ้งการท่ีหลากหลาย : ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 11 

 จดัการศึกษาระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต ตามมาตรฐานระดบัสากลท่ีสอดคลอ้งกบับริบท12 

ของประเทศและค านึงถึงวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และศักยภาพของสถาบนั : ไดจ้ดัท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ13 

ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (มคอ.1) แลว้ 14 

รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ี 5.2.2  ขณะน้ีรอประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการในราช15 

กิจจานุเบกษา  16 

 โครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ พึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแพทยศาสตร ์โดย17 

ก าหนดเป้าหมาย วางระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ จดัประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละประเมินผลภายใต้18 

การประกนัคุณภาพการศึกษาโดยมีหน่วยงานรบัผิดชอบด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ : แพทยสภามีมติ19 

เห็นชอบใหท้บทวนและปรับปรุงทักษะหตัถการส าหรับบัณฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ์20 

มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยไดม้อบหมายใหก้ ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่ง21 

ประเทศไทย เป็นผูร้บัผิดชอบกระบวนการพิจารณาปรบัปรุง  ดงัเอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ี 4.6 22 

 สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่างมี23 

ประสิทธิผล : ไดจ้ดัอบรมเพ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ตาม Professional Standard Framework (PSF) 24 

แก่คณาจารยท่ี์สนใจแลว้ (ในวาระท่ี 1.5)  จะไดติ้ดตามผลการจดัอบรมและน าขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บั ไป25 

ปรบัปรุงกระบวนการพฒันาอาจารยใ์หม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป   26 

 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 10 : ขณะน้ียงัไมม่ีความคืบหนา้ 27 

 การคดัเลือกครแูพทยแ์ห่งชาติ : ขณะน้ีเป็นช่วงเวลาลงคะแนนคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ ปี 28 

2561 และคาดว่าจะน าเสนอผลการลงคะแนนคัดเลือกเป็นวาระพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ29 

อ านวยการฯ ร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 30 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 31 

4.5 จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 32 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี33 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 34 
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ศาสตราจารย ์นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล แจง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากกระบวนการ1 

พิจารณาจริยธรรมในการท าวิจยัในคน ซ่ึงรวมถึงการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด2 

ท่ีแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละสถาบัน อีกทั้งการเสนอพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยของศูนย์3 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ก็มีความแตกต่างกนัตามสถาบนัท่ีร่วมจดัการศึกษาดว้ย  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ4 

การท าวิจัยร่วมกันในลกัษณะสหสถาบัน ท่ีตอ้งเสียเวลาเสนอขอจริยธรรมวิจัยทุกสถาบันท่ีเก่ียวขอ้งกับ5 

โครงการวิจยัน้ันๆ เพ่ือใหก้ระบวนการขอจริยธรรมในการท าวิจยัในลกัษณะน้ี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ6 

มากขึ้ น จึงมีแนวคิดท่ีจะจดัใหม้ีศูนยก์ลางในการพิจารณา (Single Institutional Review Board: Single 7 

IRB) ขึ้ น โดยอาจตอ้งของบประมาณสนับสนุนจาก กสพท ผ่านช่องทางของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน8 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical 9 

Schools : MedResNet) 10 

 โดยในเบ้ืองตน้จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของทุกสถาบนัสมาชิก มาประกอบการ11 

พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดกลางท่ีเขา้ไดก้บัของทุกสถาบัน จึงไดข้อความร่วมมือสถาบัน12 

สมาชิกส่งหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด ขณะน้ียงัรอขอ้มลูจากสถาบนั ดงัต่อไปน้ี  13 

 วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  14 

 วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต  15 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ 16 

 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง  17 

ทั้งน้ีหากไดข้อ้สรุปหลักเกณฑ์และขอ้ก าหนดแลว้ จะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ18 

อ านวยการฯ ร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 19 

ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม และเรียนเชิญผูบ้ริหารสูงสุดของทุกสถาบันลงนามในบันทึก20 

ขอ้ตกลงร่วมกนั (Memorandum of Agreement : MOA) ต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

4.6 การปรบัหตัถการของแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ  23 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 25 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากมติ26 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้ห็นชอบในการทบทวนทกัษะ27 

หตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะตามเกณฑม์าตรฐานผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ28 

แพทยสภาน้ัน  แพทยสภาไดส้่งหนังสือมอบหมายใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย รบัผิดชอบ29 

พิจารณาปรับปรุงทักษะหัตถการส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ความรู ้30 

ความสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน31 

ระดบัสากล Entrustable Professional Activities (EPA)  โดยก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรูท่ี้ชดัเจนว่า32 

เมื่อจบการศึกษา/ฝึกอบรม บัณฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะตอ้งสามารถท าหตัถการท่ีส าคญัและ33 

จ าเป็นรายการใดบา้งดว้ยตนเอง และสามารถใชเ้ป็นเกณฑก์ารรบัเขา้ฝึกอบรมโครงการแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ34 

ไดด้ว้ย  ดงัส าเนาหนังสือจากแพทยสภาและมติท่ีประชุมคณะกรรมการแพทยสภาท่ีแจกในการประชุม 35 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 36 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 

5.1.1  เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ 3 

เวชกรรม (ศรว.) 4 

 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ5 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 6 

 การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  7 

ขั้นตอนที ่3 (MEQ)  ในรูปแบบใหม่ 8 

 การสอบ OSCE รูปแบบใหม่ 9 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์11 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดร้ายงานการด าเนินงาน12 

ของศนูยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ต่อท่ีประชุม สรุปได้13 

ดงัน้ี 14 

 การปรบัระบบการบริหารจดัการฐานขอ้มูลผูส้มัครสอบใหม้ีประสิทธิภาพ เอ้ือ15 

ประโยชน์ต่อทั้งผูส้มคัรและสถาบนัผูร้บัรองคุณวุฒิของผูส้มคัร เพ่ือใหไ้ดสิ้ทธ์ิในการสมคัรสอบขั้นตอนต่างๆ  16 

โดยไดเ้ปิดระบบใหนั้กศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3 ทุกคน ของทุกสถาบนัผลิตแพทยใ์นประเทศไทย ลงทะเบียนให้17 

ขอ้มลูส่วนบุคคล ผ่านทาง website www.cmathai.org ระหว่างวนัท่ี 10-31 สิงหาคม 2561 มีผูล้งทะเบียน18 

ใหข้อ้มลูแลว้จ านวน 2,885 คน จ าแนกตามสถาบนั ดงัเอกสารประกอบการประชุม 19 

 การจดัสอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช20 

กรรม : 21 

 การจดัสอบ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 22 

– ขัน้ตอนท่ี 1 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  จ านวน 1,546 คน ช าระเงินแลว้ 1,500 คน 23 

– ขัน้ตอนท่ี 2 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561  จ านวน 1,066 คน ช าระเงินแลว้ 1,013 คน 24 

– จ าแนกจ านวนตามสนามสอบ (5 สถาบนั) ดงัเอกสารประกอบการประชุม  25 

– ขอความร่วมมือทุกสถาบนัรบัรองสิทธ์ิ ผูส้มคัรสอบตามก าหนด 26 

 การจดัสอบ ขั้นตอนที่ 3 ทกัษะและหตัถการทางคลินิก  27 

– รบัสมคัรสอบวนัท่ี 24 กนัยายน ถึง 11 ตุลาคม 2561 28 

– ขอใหทุ้กสถาบนัรบัรองสิทธ์ิสอบของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซตข์อง ศรว.  29 

ตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป 30 

– เชิญชวนคณาจารยส์มคัรเป็นอาจารยคุ์มสอบในสาขาวิชาหลกั 31 

 การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  32 

ขั้นตอนที ่3 (Modified Essay Question : MEQ)  ในรูปแบบใหม่ 33 

 ศรว. ไดป้รบัปรุงกระบวนการจดัสอบอตันัยประยุกต์ (MEQ) โดยใชข้อ้สอบจาก34 

ส่วนกลาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศ ศรว. ฉบบัท่ี 7/2561 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  35 
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เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้ขา้สอบทุกสถาบนั ก าหนดจดัสอบในวนัอาทิตยท่ี์ 13 มกราคม 2562 และ 1 

วนัอาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562 คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสอบ และวิธีสมคัรสอบดงัเอกสารประกอบการประชุม 2 

 ส าหรบัผูท่ี้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ใหส้มัครสอบผ่าน ศรว. เพ่ือ3 

เป็นการใหสิ้ทธ์ิทุกคนไดมี้โอกาสในการสอบ โดย ศรว. จะจดัสรรสถาบนัสอบใหต้ามท่ีผูส้มคัรตอ้งการ และ4 

จะประสานส่งช่ือไปยงัสถาบนัก่อน หลงัจากน้ันใหผู้ส้มคัรจึงจะด าเนินการตามขั้นตอนดว้ยตวัเอง ทั้งน้ีวนั5 

เปิดรบัสมคัร สถาบนั และจ านวนท่ีเปิดรบั จะประกาศใหท้ราบต่อไป 6 

 การจดัสอบ OSCE รูปแบบใหม่ 7 

 เร่ิมด าเนินการสอบรปูแบบใหมต่น้ปี พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) 8 

 จดัสอบวงละ 10 สถานี  9 

 การจดัสอบ Clinical skill (focused history, focused physical examination, 10 

initial diagnosis / initial investigation / patient education) เป็นแบบ multi station คลา้ยกบัการ11 

ปฏิบติังานจริงท่ี OPD โดยเพิ่มเวลาเป็นสถานีละ 10 นาที  12 

 การจดัสอบ Manual skills 4 หตัถการท่ีจ าเป็นต่อชีวิตและตอ้งปฏิบติัแข่งกับ13 

เวลา ไดแ้ก่ CPR, Basic life support, Endotracheal intubation, Neonatal resuscitation 14 

ให ้สถาบนัเป็นผูป้ระเมินผูเ้รียนเองจนผ่านแลว้จึงให  ้ certificate  โดย ศรว. จะท าการรบัรองสถาบนัท่ี15 

สามารถด าเนินการเป็นศนูยส์อบได ้16 

 การจัดสอบหัตถการอ่ืนๆ ให้สถาบันด าเนินการประเมินตามหลักการ 17 

Workplace-Based Assessment  18 

 ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศใหส้อบ 4 หัตถการ กับสถาบันท่ี19 

สามารถเป็นศนูยส์อบได ้ส่วนหตัถการอ่ืนๆ จะใหด้ าเนินการในขัน้ตอนปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นแพทยฝึ์กหดั 20 

 เตรียมจะเชิญทุกสถาบนัร่วมประชุมพิจารณาวางแนวทางการจดัสอบร่วมกนั ต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

5.1.2  รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์าญชยั พจมานวิพุธ  25 

 รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์ 26 

 ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค ์27 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 28 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 

  30 
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5.1.3  การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้ าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้ผลต่อท่ีประชุมวา่ อา้งถึง 4 

 ขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยกระบวนวิธีพิจารณารบัรองหลกัสูตรและสถาบันผลิต5 

แพทยต์ามหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2547 หมวด 3 การรบัรองมาตรฐานการศึกษา 6 

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  7 

 เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2551 ก าหนดใหป้ระเมินรอบท่ี 3 โดยใชเ้กณฑก์ารตรวจ8 

ประเมินตามแนวทางของ TQA  9 

 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ก าหนดใหส้ถาบนัรบัการตรวจประเมินทุก 3 ปี  10 

 เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ก าหนดรอบเวลาของการตรวจประเมินเป็นทุก 5 ปี  11 

 เกณฑม์าตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(ระดับแพทยศาสตรบณัฑิต) พ.ศ. 2560  12 

ซ่ึงมีท่ีมาจากเกณฑม์าตรฐานสากลส าหรบัแพทยศาสตรศึกษา (WFME) ระบุเร่ืองการพฒันาสถาบนัโดยใช้13 

เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 14 

EdPEx) ไวใ้นขอ้ ม 9.0.4  15 

การขอรับการตรวจประเมินตามรอบเวลาในปี 2560-2561 ของแต่ละสถาบัน ดัง16 

เอกสารประกอบการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 17 

 สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและผ่านการประเมินตามโครงการ EdPEx 300 :  18 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 19 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์20 

 สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและผ่านการประเมินตามโครงการ EdPEx 200 :  21 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 22 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 23 

 สถาบนัท่ีล่วงพน้ก าหนดเวลา 24 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 25 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครนครราชสีมา 26 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ 27 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 28 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 29 

 สถาบนัท่ีขอใหเ้ร่งด าเนินการ 30 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด าเนินการขอรับการตรวจประเมินทั้ง EdPEx และ 31 

WFME  32 

มหาวิทยาลยัพะเยา ตรวจสอบว่าไดส้มคัรใช ้EdPEx เป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพ33 

ภายในแลว้หรือไม ่ 34 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกท่ีตอ้งการรบัการประเมิน ประสานผ่าน สบพช.  35 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 36 

 37 
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5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 1 

5.2.1  โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าได้5 

ขอ้มลูจาก ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ว่า6 

ขณะน้ีเร่ืองผ่านจาก สกอ. รอเสนอต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะไดร้ับอนุมติัจัดสรรงบประมาณ7 

เท่ากับปีท่ีผ่านมา โดยได้เสนอของบประมาณระยะ 4 ปีไว ้แบ่งเป็นงบด าเนินการในการผลิตแพทย ์8 

300,000 บาทต่อคนต่อปี  และ งบลงทุน (ซ่ึงเปล่ียนช่ือเป็นงบจดัหาอุปกรณแ์ละครุภณัฑพ้ื์นฐาน ส าหรบั9 

การเรียนการสอน) 2,000,000 บาทต่อคน และสปัดาหห์น้า ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 10 

จะท าหนังสือรายงานความคืบหนา้ต่อคณบดีทุกสถาบนัต่อไป 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

5.2.2  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน13 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 16 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าเมื่อ17 

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 ท่ีผ่านมา ไดเ้ป็นผูแ้ทนเขา้ประชุมเพ่ือช้ีแจงมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 18 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ 1) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของ สกอ. ซ่ึงขณะน้ีผ่าน19 

กระบวนการพิจารณากลัน่กรองทุกขั้นตอนแลว้ รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ร่าง มคอ.1 ฉบบัสมบรูณ ์20 

ดงัเอกสารประกอบการประชุม  21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

5.2.3  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 23 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี24 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์25 

อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์น าเสนอต่อท่ีประชุมสรุปไดว้่า ตามท่ีส านัก26 

วิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง27 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 19 : เฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง “Leadership Towards Medical 28 

Education Excellence” ขึ้ นระหว่างวนัท่ี 19-21 ธันวาคม 2561 โดยจะจดัใหม้ี proceedings ส าหรบั29 

นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษาดว้ย   ขอ้มูลรายละเอียดการประชุมและการ30 

สมคัรไดเ้ผยแพร่ผ่านทาง website http://www.mfumededcon2018.org  31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 

  33 
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5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 1 

5.3.1  ASEAN Medical Education Alliance 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าขณะน้ีอยู่ใน5 

ขั้นตอนนัดหมายการประชุมเร่ือง ASEAN Medical Education Alliance Constitution จึงยงัไม่มีความ6 

คืบหนา้ในการด าเนินงานในขณะน้ี 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

5.3.2  การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 9 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี10 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ 11 

แทน ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา 12 

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ขณะน้ียงัไม่มี13 

ความคืบหนา้ในการปฏิรปูแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 16 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป 17 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 19 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ไดแ้จง้เปล่ียนแปลงก าหนดวันประชุม20 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งต่อไป จาก21 

เดิมวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 เป็นวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัสยาม  และ รองศาสตราจารย ์22 

แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจง้เพ่ิมเติมว่าก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน23 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในเดือนธนัวาคม 2561 ท่ีก าหนดไว ้7 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นคนละช่วงเวลา24 

กบัการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ในวนัท่ี 19-21 25 

ธนัวาคม 2561 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  27 

6.2  การประชุมวิชาการ Thai- Charité Medical Education Conference 2018 :  28 

Disruptive Medical Education in the New Era   29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 31 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์  ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมว่าคณะ32 

แพทยศาสตร์ในส่วนภูมิภาคสามแห่ง (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร ์33 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) ไดท้ า MOU กบั Charité 34 

University ประเทศเยอรมนั ก าหนดจะจดัประชุมวิชาการ Thai- Charité Medical Education Conference 35 
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2018 : Disruptive Medical Education in the New Era ระหวา่งวนัท่ี 29-30 ตุลาคม 2561 ณ กระบ่ีรีสอรท์ 1 

จงัหวดักระบ่ี หวัขอ้การประชุมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ Entrustable Professional Activities (EPAs) และ High 2 

Global Standard in Medical Education น าโดย Professor Dr. Harm Peters และ Professor Peter 3 

Dieter  จากประเทศเยอรมนั และ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ อตัราค่าลงทะเบียน4 

ภายในเดือนกันยายน 2561 คนละ 2,500 บาท และคนละ 3,000 บาทหลังจากน้ัน  ขอเชิญชวน5 

คณะกรรมการฯ สมคัรเขา้ร่วมประชุมวิชาการตามรายละเอียดใน Poster ท่ีไดแ้จกในการประชุม  6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

6.3  การประชุมวิชาการ 2019 World Federation for Medical Education Conference:  8 

Quality Assurance in Medical Education in the 21st Century 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดเ้ชิญชวนคณะกรรมการฯ สมคัรเขา้ร่วม12 

ประชุมวิชาการ 2019 World Federation for Medical Education Conference: Quality Assurance in 13 

Medical Education in the 21st Century ระหว่างวนัท่ี 7 ถึง 10 เมษายน 2562 ณ กรุงโซล ประเทศ14 

สาธารณรฐัเกาหลี รายละเอียดในเอกสารท่ีไดแ้จกในการประชุม 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

 17 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 18 

 19 

 20 

 21 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค) 22 

 สรุปผลการประชุม 23 

 24 

 25 

 26 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 27 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

\\2561\Meet62018 36 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 4/2561 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2561) 3 

วนัศุกรท์ี่ 12 ตลุาคม 2561  เวลา 10.30-15.30 น. 4 

ณ หอ้งประชุม Millennium ชั้น 19  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ19  มหาวิทยาลยัสยาม 5 

       6 

 7 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ประธานท่ีประชุมฯ 9 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 10 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 11 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ) 12 

4. พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร 13 

(แทน พลตรีนิมิตร ์ สะโมทาน กรรมการอ านวยการ) 14 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 15 

6. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์ กรรมการอ านวยการ 16 

7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจ์ตุวิทย ์ หอวรรณภากร 17 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 18 

8. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 19 

9. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิง แพทยห์ญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการอ านวยการ 20 

10. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 21 

11. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 22 

12. ดร. ก่อเกียรติ  ธีระกิตต์ิธนากุล 23 

(แทน รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอ านวยการ) 24 

13. ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ีระพล  จนัทรดี์ยิ่ง กรรมการอ านวยการ 25 

14. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 26 

15. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ 27 

16. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 28 

17. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 29 

18. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 30 

19. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ก่งกาจ  วินัยโกศล 31 

(แทน รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร) 32 

20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 33 

21. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 34 

22. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. กลัยา  อารีย ์35 

(แทน รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร) 36 
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23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 1 

24. อาจารย ์นายแพทยร์วิสุต  เดียวอิศเรศ 2 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร) 3 

25. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 4 

26. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 5 

27. อาจารย ์นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธุค์รุฑ กรรมการบริหาร 6 

28. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 7 

29. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร 8 

30. รองศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ วณิตยธ์นาคม กรรมการบริหาร 9 

31. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์ กรรมการบริหาร 10 

32. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 11 

33. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 12 

34. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 13 

35. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 14 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 15 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 16 

2. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 17 

3. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 18 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 19 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 20 

6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ 21 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 22 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ 23 

9. พนัเอก รองศาสตราจารยสุ์พิชยั  เจริญวารีกุล กรรมการบริหาร 24 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร 25 

11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน์  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 26 

12. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 27 

13. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 28 

14. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 29 

15. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 30 

16. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 31 

17. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 32 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 33 

1. นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกณัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 34 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 35 

 36 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบั 1 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2561) 3 

วนัศุกรท์ี่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 10.30-15.05 น. 4 

ณ หอ้งประชุม Millennium ชั้น 19  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ19  มหาวิทยาลยัสยาม 5 

      6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 8 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 9 

ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั10 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 11 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ  12 

 1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 13 

ประธาน ไดแ้นะน ากรรมการใหมด่งัน้ี 14 

กรรมการอ านวยการ 15 

 ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ีระพล  จนัทรดี์ยิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 16 

กรรมการบริหาร 17 

1. อาจารยแ์พทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาแพทยศาสตร์  18 

 มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 19 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ วณิตยธ์นาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร 20 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 21 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  22 

 วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต (ติดราชการ) 23 

4. อาจารยน์ายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา  รองคณบดี  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 24 

 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์25 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 26 

1.1  สรุปการประชุมคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีทางการแพทย ์27 

ครั้งที่ 1/2561 วนัจนัทรท์ี่ 10 กนัยายน 2561  28 

 เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 29 

 ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์30 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กลุ่มสถาบัน31 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ไดม้อบหมายให ้ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยส์มบัติ ตรีประเสริฐสุข เป็น32 

ผูแ้ทนไปเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุนบรูณาการเพ่ือความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ ท่ีประชุม33 

ไดม้ีมติใหก้ารสนับสนุนทุนบรูณาการเพ่ือความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีทางการแพทยส์ าหรบัสถาบนัต่างๆ โดย34 
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ไดข้ยายเวลารบัขอ้เสนอการขอรบัทุนบรูณาการเพ่ือความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีทางการแพทยส์ าหรบัสถาบนั1 

ต่างๆ จากเดิมหมดเขตวันท่ี 30 กันยายน 2561 ขยายเวลาจนถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ีไดแ้จง้ใหทุ้ก2 

สถาบนัทราบทางอีเมลแลว้  3 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

1.2  สรุปการประชุมเรื่องการขบัเคล่ือนสู่ประเทศใชย้าอย่างสมเหตุสมผล (RDU  Country)  วนั5 

พฤหสับดีที่ 20 กนัยายน 2561 6 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 7 

1.3  สรุปการประชุมเชิงปฏิบตักิาร การยกร่างแผนยุทธศาสตรท์ศวรรษก าลงัคนดา้นสุขภาพ (พ.ศ. 8 

2560 - 2569 ครั้งที่ 3/2561 ในวนัพฤหสับดี ที่ 4 ตลุาคม 2561 9 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์11 

รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า มูลนิธิเพ่ือการ12 

พฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  ไดจ้ดัระดมความคิดเห็นเพ่ือทบทวนและสงัเคราะหแ์ผนยุทธศาสตร ์13 

เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพของประเทศ ในทศวรรษ 2560-2569 มีการจดัประชุม14 

เชิงปฏิบติัการในรูปแบบ World Café จ านวน 3 ครั้ง ครั้งน้ีเป็นครั้งท่ี 3 เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากผูม้ีส่วนได้15 

ส่วนเสีย ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการประชุมในครั้งน้ี น าไปสงัเคราะหเ์พ่ือน าเสนอต่อไป 16 

อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า แผนแม่บทมี 4 แผน และในครั้งน้ี17 

เป็นแผนท่ี 4 เก่ียวกบั big data และเร่ืองการปรบัปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ จะน าเสนอในการประชุม18 

วิชาการประจ าปี “การพฒันาการศึกษาส าหรับบุคลากรดา้นสุขภาพ” ในวนัท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึง19 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองคป์ระธาน  และจะเปิดรบัฟังความคิดเห็น 20 

ในการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติในเดือนธนัวาคม 2561  21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

1.4 มหาวิทยาลัยเวสเทอรน์ ขอผูแ้ทนเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร23 

บณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเวสเทอรน์  24 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 26 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลยั เวสเทอรน์ 27 

จะเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งท่ี 3  ท่ีจะเปิดคณะแพทยศาสตร ์โดยขณะน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาหลกัสูตร 28 

และได้ขอผู ้แทนจาก กสพท  ไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ันจึงขอมอบหมายให้ ผู ้ช่วย29 

ศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์  รบัไปเป็นท่ีปรึกษาให ้เน่ืองจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 30 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  เป็นสถาบนัพ่ีเล้ียงใหอ้ยูแ่ลว้ 31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบ 32 

  33 
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1.5  เรื่องจาก UHosNet   1 

1.5.1  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของ2 

หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 4/2561 วนัที่ 7 สิงหาคม 2561 3 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  5 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  แจ้งสรุปผลการประชุมจาก6 

คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข ของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ7 

วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 และวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ได้มีขอ้ก าหนดให้ร ้านยา เป็นสถานบริการในระบบ8 

หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตรค์วามเป็นเลิศดา้นท่ี 2 9 

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ primary care และ โครงการป้องกนัและควบคุมการด้ือยาตา้นจุลชีพ10 

และการใชย้าอย่างสมเหตุผล (RDU) และเร่ือง AMR: antimicrobial resistance ซ่ึงจากขอ้มลูปัจจุบนัมีรา้นยา11 

แผนปัจจุบนั 15,359 แห่ง ผ่านการรบัรองเป็นรา้นยาคุณภาพ 1,001 แห่ง (รอ้ยละ 7) กระจายในทุกจงัหวดั 12 

ช่วยเสริมระบบบริการสาธารณสุข คดักรองกลุ่มเส่ียง ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการใชย้าของผูป่้วยเร้ือรงั 13 

สปสช. ไดม้ีมติว่า รา้นขายยาหรือสถานท่ีท่ีไดร้บัอนุญาตใหจ้ าหน่ายยาตามกฎหมายว่า14 

ดว้ยยา ไมถื่อเป็นสถานบริการโดยอตัโนมติั หากประสงคใ์หร้า้นยาท่ีมีผูร้บัอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรม15 

อยู่ปฏิบติังานตลอดเวลาท าการ เป็นสถานบริการ จะตอ้งเสนอคณะกรรมการก าหนดเพ่ิมเติมตามมาตรา 3 16 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  จึงไดม้ีมติทางกฎหมายของ สปสช. ว่าตอ้งมีการ17 

พิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ พรบ. หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  พระราชบญัญัติยา 18 

พ.ศ. 2510  กฎหมายของสภาเภสชักรรม และกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข และไดม้ีการก าหนดบทบาท19 

ของรา้นยาคุณภาพ 10 ดา้น ไดแ้ก่ การคดักรองโรคเร้ือรงั โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การเลิกบุหร่ี 20 

การใหย้าต่อเน่ือง การเติมยา การเยี่ยมบา้น หรือ family pharmacist เป็นตน้ ทั้งน้ีในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา มี21 

รา้นยาคุณภาพกระจายทัว่ประเทศ ผลการส ารวจอนามยัและสวสัดิการ ปี 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ แสดง22 

ขอ้มลูมีจ านวนผูป่้วยรอ้ยละ 1.7 หรือ 3.5 ลา้นคน ท่ีซ้ือยากินเอง จึงเป็นท่ีมาว่าจะพิจารณาเชิงกฎหมายในการ23 

ปรบัรา้นยาใหเ้ป็นหน่วยบริการสุขภาพ 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 25 

1.5.2  สรุปการประชุมอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ26 

กองทุน ครั้งที่ 6/2561 และครั้งที่ 7/2561 วนัที่ 16 สิงหาคมและ 12 กนัยายน 2561 27 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  29 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ รายงานสรุปการประชุมอนุกรรมการ30 

ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งท่ี 6/2561 และครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวนัท่ี 16 31 

สิงหาคม และวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 32 

1. ตามท่ีโรงพยาบาลและ UHosNet ไดร้บังบประมาณบริการผูป่้วยใน (IP) ทัว่ไป เพ่ิม33 

จ านวน 4 พันกว่าลา้นบาท เพ่ือแกปั้ญหาการขาดทุนจ านวนมากจาก IPD และเพ่ือประกันการจ่ายเงินต่อ 34 

adjusted RW ใหไ้ดอ้ตัราอย่างน้อย 8,000 บาท และเป็นงบประมาณท่ีกนัไว ้100 ลา้นบาท ส าหรบับริหาร35 
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จดัการประเทศกรณีเกิดภัยพิบติั หรือเกิดโรคติดต่ออุบติัใหม่ รวมถึงใหเ้ป็นงบฯ เสริมส าหรับโรงพยาบาลท่ี1 

ไดร้บัเงินน้อยกว่า 8,000 บาท ต่อ adjusted RW  ดงัท่ีทราบน้ัน การใชง้บประมาณในปี พ.ศ. 2561 มีผลสรุป2 

ว่า ไดจ้่ายงบประมาณเป็นค่าบริการผูป่้วย IPD ระดบัเขตจ านวนเงิน 53,392,569,410 บาท และ ในส่วนของ3 

งบประมาณ 100 ลา้นบาท ท่ีกันไว ้ ไดจ้่ายใหโ้รงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศส่วนใหญ่ เป็นเงินอัตราต่อ 4 

adjusted RW สงูกวา่ 8,000 บาท ตามรายละเอียดในเอกสาร ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผนท่ีก าหนดไว ้5 

2. การวางแผนด าเนินการดา้น minimally invasive surgery (MIS) เพ่ือสนับสนุน day 6 

care surgery ไดม้ีการก าหนดแนวทางและเง่ือนไขการจ่ายค่าบริการผ่าตดัผ่านกลอ้งแบบ MIS โดยเร่ิมตน้ท่ี7 

โรค 6 โรค ไดแ้ก่ (1) symptomatic gall stone / cholecystitis, (2) colorectal cancer, (3) lumbar disc 8 

herniation, (4) anterior cruciate ligament (ACL) injury, (5) myoma uteri, (6) ovarian cyst  ทั้งน้ีจะจ่าย9 

ชดเชยค่าบริการส่องกล้องในกลุ่มของ laparoscopic cholecystectomy  ในอัตราเดียวกับ open 10 

cholecystectomy  11 

3.  การพิจารณาเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในปี พ.ศ. 2562 ส าหรบัวคัซีนรวม 5 ชนิด คือ คอตีบ 12 

บาดทะยกั  ไอกรน  ไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี  และโรคจากเช้ือ Haemophilus influenzae type B: Hib (DTP-HB-13 

Hib) และเพ่ิมยาในบญัชี จ2 จ านวน 2 รายการ คือ Raltegravir และยา Bevacizumab  14 

มตทิี่ประชุม:  รบัทราบ 15 

1.5.3  สรุปการประชุมหารือแนวทางปฏิบตัิเรื่องการใหค้  าแนะน าและ informed consent 16 

ในการเลือกใชย้านอกบญัชียาหลกัแห่งชาต ิวนัองัคารที่ 25 กนัยายน 2561 17 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  19 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  รายงานการประชุมหารือแนวทาง20 

ปฏิบติัเร่ืองการใหค้ าแนะน า และ informed consent ในการเลือกใชย้านอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ เมื่อวนัท่ี 25 21 

กนัยายน 2561 มีขอ้สรุปคือ สืบเน่ืองจากท่ีมีการรอ้งเรียนกรณีมีผูป่้วยเป็นมะเร็งล าไสใ้หญ่ระยะท่ี  4  ไดร้บัยา22 

เคมีบ าบดัสตูรหน่ึงแลว้ต่อมามีการด้ือยา แลว้ใหข้อ้มลูญาติเลือกหยุดการรกัษา หรือรกัษาต่อดว้ยยานอกบญัชี23 

ยาหลกั โดยใหผู้ป่้วยรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเอง  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่ใช่การรกัษาท่ีมีขอ้บ่งช้ีถึง24 

ความจ าเป็น และผูป่้วยไดร้บัการอธิบายใหต้วัเลือกแลว้ ดงัน้ันหน่วยบริการจึงเก็บค่าบริการได ้ ท าใหเ้ป็นท่ีมา25 

ของการจดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางปฏิบติัเร่ืองการใหค้ าแนะน า และ informed consent ในการเลือกรกัษาดว้ย26 

ยานอกบญัชียาหลกั ซ่ึงไดม้ีการน าเสนอร่างแนวทางฯ และเชิญผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียร่วมพิจารณาเมื่อวนัท่ี 25 27 

กนัยายน 2561 โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางส าหรบักรณีการรกัษาท่ีมีความจ าเป็นหรือไม่มียาในบญัชี28 

ทดแทนหรือแพทยร์ะบุตอ้งใช ้และ แนวทางส าหรบัการรกัษาท่ีไม่จ าเป็น ตอ้งมีการแจง้ขอ้มลูใหผู้ป่้วยตดัสินใจ29 

และใหม้ีการลงนามในแบบฟอรม์ informed consent ท่ีมีเน้ือหาขอ้ความท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย ทั้งน้ีไดม้ี30 

การศึกษากฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สิทธิการใชย้า การคุม้ครองผูป่้วย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข31 

ต่างๆ  32 

ท่ีประชุมรับทราบขอ้เสนอแนวทางปฏิบัติ และมีความเห็นว่า ควรขยายไปในหมวดอ่ืน33 

ด้วย เช่น อวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบัน และเห็นชอบให้กองทุน สปสช. 34 

ด าเนินการปรบัแนวทางปฏิบติัและแบบบนัทึกความยินยอมการเลือกรกัษาดว้ยยานอกบญัชียาหลกั และการ35 
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ใหค้ าแนะน า informed consent  แลว้เสนอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมพิจารณาหลงัการประชุมน้ันอีก 2 สปัดาห ์เมื่อ1 

ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานแลว้ จะเสนอไปยงัสภาวิชาชีพ และ2 

หน่วยงานตน้สงักดัของโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อส่ือสารท าความเขา้ใจต่อไป 3 

1.5.4 สรุปการประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑก์ารด าเนินงาน และการบริหารกองทุนหลกัประกนั4 

สุขภาพแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2562 วนัศุกรท์ี่ 5 ตลุาคม 2561 5 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  รายงานสรุปผลการประชุม เมื่อวนัท่ี 8 

5 ตุลาคม 2561 เร่ืองการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562  มีงบฯ ค่าใชจ้่าย9 

จ านวนเงิน 1.8 แสนลา้นบาท แบ่งออกเป็น 7 กอง  งบประมาณท่ีมากท่ีสุด คือ งบฯ เหมาจ่ายรายหัว10 

จ านวน 1.6 แสนลา้นบาท  นอกจากน้ัน ไดจ้ดัสรร งบฯ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส ์ งบฯ ผูป่้วยไตวาย11 

เร้ือรงั  งบฯ ควบคุมป้องกนัความรุนแรงของโรคเร้ือรงั  งบฯ เพ่ิมเติมโรงพยาบาลพ้ืนท่ีกนัดารเส่ียงภัยและ12 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ งบฯ เพ่ิมเติมบริการปฐมภูมิท่ีมีแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั (primary care) และงบฯ13 

ผูส้งูอายุ   14 

ท่ีประชุม ไดม้ีประเด็นดงัน้ี  15 

- งบประมาณ มีการจดัสรรเพ่ิมขึ้ น โดยเป็น งบฯ ส าหรบัผูป่้วยในจ านวนมากท่ีสุด คือ16 

ประมาณเกือบรอ้ยละ 8  รองลงมาเป็น งบฯ สรา้งเสริมสุขภาพ เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 3.8  ประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเล็กนอ้ย  17 

- นโยบายการท างาน ไดจ้ัดใหส้อดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 18 

2560  ร่างยุทธศาสตรช์าติ 20 ปีของรฐับาล โดยเนน้การเสริมสรา้งสุขภาพทุกช่วงอายุวยั และการพฒันาความ19 

เสมอภาค 20 

- หลักการส าคัญของการบริหารจัดการกองทุนคือ การเขา้ถึงบริการสาธารณสุขของ21 

ประชาชนท่ีจ าเป็น สนับสนุนการบริการของหน่วยบริการ และความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ22 

ภาคีเครือขา่ยต่างๆ ในระดบัพ้ืนท่ี   23 

- การบริการผูป่้วยนอกทัว่ไป มีการปรับปรุงค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยนั24 

มะเร็งล าไสใ้หญ่ จ่ายตามผลงานจริงแบบ fee schedule แยกจาก IPD 25 

- การบริการผูป่้วยในทัว่ไป ใช ้DRG version 5  ซ่ึงปกติของกองทุนอ่ืนใช ้version 6.3 26 

เพ่ิมรายการ minimal invasive surgery ส าหรบัการท า laparoscopic cholecystectomy 27 

- การบริการสรา้งเสริมป้องกันโรค ปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในวัคซีน 5 โรค ปรับ28 

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี เนน้การบรูณาการ 29 

- การบริการเฉพาะ มีหน่วยบริการวคัซีนพิษสุนัขบา้แทนการเหมาจ่ายในงบฯผูป่้วยนอก 30 

เพ่ิมสิทธิประโยชน์รายการยาใน จ.2 จ านวน 2 รายการ คือยา raltegravir และยา bevacizumab และปรบัปรุง31 

การบริการ เช่น บริการผูป่้วยไตวายเร้ือรงั มีโครงการน าร่องจดับริการลา้งไตทางช่องทอ้งดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั 32 

(automated peritoneal dialysis: APD) ควบคุมภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 1 และปรบั33 

สดัส่วนการจ่ายชดเชยในการบริการระดบัปฐมภมูิท่ีมีแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั  34 

 35 
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1.6  สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนากฎหมาย 1 

Health Tech startup รวมถึงการพฒันาบริการเวชกรรมในประเทศไทย วันจนัทรท์ี่ 6 สิงหาคม 2561 2 

(วาระเพิ่มเตมิ) 3 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั  4 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ไดม้ีการประชุมรบัฟัง6 

การน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางในการพฒันากฎหมาย Health Tech startup รวมถึงการพฒันาบริการ7 

เวชกรรมในประเทศไทย เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 6 สิงหาคม 2561  หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 8 

โดยคณะกรรมการธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพ แจง้ความประสงคม์ายงักระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหม้ีการพฒันา9 

กฎหมาย Health Tech startup และการบริการโทรเวชกรรมในประเทศไทย เน่ืองจากในอนาคตมีแนวโน้มว่า10 

จะมีผูสู้งอายุทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ มาใชบ้ริการในสถานพยาบาลจ านวนมากขึ้ น จึงเห็นควร11 

พฒันากฎหมายในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ตามท่ีระบุในเอกสารประกอบการประชุม หาก12 

ท่านใดสนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมจะจดัส่งใหท้างอีเมล 13 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 14 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 15 

ครั้งที่ 3/2561  เม่ือวันศุกรท์ี่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งดุสิตธานี  ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ16 

เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ และรับทราบผลการประชุม17 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 7 กนัยายน 2561 ณ ชั้น 8 อาคาร18 

เรียนรวมราชนครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 19 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั  20 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์21 

ท่ีประชุมพิจารณาสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่ม22 

สถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 20 กรกฎาคม 2561 และรบัทราบผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่ม23 

สถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 7 กนัยายน 2561  24 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองโดยไมม่ีขอ้แกไ้ข 25 

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา  26 

3.1 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต27 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 28 

(Direct Admission) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  29 

3.1.1 การแตง่ตั้งคณะท างาน/อนุกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกฯ ปีการศึกษา 2562  30 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั  31 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์32 

  33 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า 1 

ไดม้ีประกาศ 2 ฉบบั เมื่อวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561  คือ  2 

1. ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยฉบบัท่ี 1:  หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก3 

บุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตร4 

บณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2562 แลว้ ตามรายละเอียดในเอกสาร ประกอบดว้ย5 

คุณสมบติัของผูส้มคัร ขั้นตอนการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา จ านวนการรบัเขา้ของแต่ละสาขาวิชา ในจ านวน6 

ทั้งหมด 49 คณะ (ซ่ึงผูส้มคัรสามารถสมคัรเรียงตามล าดบัความตอ้งการ โดยสาขาวิชาใน กสพท เป็น 1 ใน 6  7 

อนัดับ) เกณฑก์ารคดัเลือก กระบวนการคดัเลือก โดย กสพท จะด าเนินการจดัสอบวิชาเฉพาะเอง ก าหนดไว ้8 

ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2562  ซ่ึง กสพท จะเป็นผูป้ระกาศผลการสอบวิชาเฉพาะเอง  ส่วนการสอบ 7 วิชาสามญั 9 

และการสอบ O-NET  ใหผู้ส้มคัรไปสมคัรสอบเองกบั สทศ.    10 

2. ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยฉบบัท่ี 2:  หลกัเกณฑก์ารสมคัร11 

และสอบวิชาเฉพาะ ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  ตามรายละเอียดใน12 

เอกสาร ประกอบดว้ย วิธีการสมคัรสอบวิชาเฉพาะ  เอกสารประกอบการสมคัรสอบ  การช าระค่าสมคัรสอบ 13 

และสนามสอบวิชาเฉพาะ 14 

เน่ืองจากเพ่ิงได้รับทราบจาก คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  15 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลยั ไดม้ีความเห็น เมื่อวนัท่ี 5-6 ตุลาคม 16 

2561 ว่า จะไม่เขา้ร่วมระบบการสอบ TCAS  แต่เน่ืองจาก กสพท ยงัไม่ไดร้บัเร่ืองแจง้อย่างเป็นทางการ และ17 

ไดป้ระกาศอย่างเป็นทางการไปก่อนแลว้ โดยเฉพาะในประกาศฉบบัท่ี 1 ไดร้ะบุจ านวนการรบัสมคัรสาขาวิชา18 

การบริบาลทางเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และเลขาธิการ สกอ. ไดแ้ถลงข่าว19 

ประกาศออกไปแลว้ ดังน้ัน จึงขอใหม้หาวิทยาลยัอุบลราชธานี ยืนยนัอย่างเป็นทางการ และหาทางแกไ้ขใน20 

กรณีท่ีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีไมเ่ขา้ร่วมจริง  21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และมีความเห็นเร่ืองของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่า ใหห้ารือ22 

ไปทาง สกอ. ในประเด็นดงักล่าว 23 

3.1.2 ความกา้วหนา้ TCAS62  24 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั  25 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์26 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ท่ี27 

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไดอ้อกประกาศฉบับท่ี 1/2561 เร่ืองการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการ28 

คดัเลือกกลางบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปี 2562  ประกาศเมื่อ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มี29 

คณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบดว้ย  30 

-  คณะกรรมการอ านวยการ  มีองค์ประกอบจ านวน 12 คน โดย ประธานท่ีประชุม31 

อธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธาน  และอธิการบดีในมหาวิทยาลยัต่างๆ เป็นกรรมการ  รองศาสตราจารย์32 

เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร เป็นเลขานุการและกรรมการ และ ดร.พีระพงษ์  ตริยเจริญ เป็นกรรมการและ33 

ผูช้่วยเลขานุการ   34 



10 

 

-  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีองค์ประกอบ 18 คน  โดย รองศาสตราจารย ์ดร. ชูศักด์ิ 1 

ล่ิมสกุล เป็นประธานกรรมการ  รองศาสตราจารยเ์พ็ญรตัน์  หงษ์วิทยากร เป็นเลขานุการและกรรมการ และ 2 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ เป็นกรรมการด าเนินงาน 3 

-  คณะอนุกรรมการระบบสารสนเทศ TCAS62  มีองค์ประกอบ 9 คน โดย รอง4 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั  จากคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นประธาน และ 5 

ดร. พีระพงศ ์ ตริยเจริญ  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 6 

-   อนุกรรมการระบบบริหารจดัการ TCAS62  มีองคป์ระกอบ 12 คน โดย ศาสตราจารย ์7 

ดร. วิไล  รงัสาดทอง เป็นประธาน  รองศาสตราจารยเ์พ็ญรตัน์  หงษ์วิทยากร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 8 

และ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ เป็นอนุกรรมการ   9 

ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฉบับท่ี 4/2561 ระบบการคัดเลือกกลาง10 

บุคคลเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เร่ือง ก าหนดการคดัเลือกกลางบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 11 

ประจ าปีการศึกษา 2562  มีประกาศขั้นตอนการด าเนินงานและก าหนดการคดัเลือกกลางบุคคลเขา้ศึกษาใน12 

สถาบนัอุดมศึกษา และปฏิทินการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 13 

รอบท่ี 1:  Portfolio ระยะเวลา 1 ธนัวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 14 

รอบท่ี 2:  โควตา ระยะเวลา 4 กุมภาพนัธ ์– 25 เมษายน 2562 15 

รอบท่ี 3:  รบัตรงร่วมกนั ระยะเวลา 17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562 16 

รอบท่ี 4:  Admission ระยะเวลา 9 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 17 

รอบท่ี 5:  รบัตรงอิสระ ระยะเวลา 30 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2562 18 

ไดมี้ประกาศการยืนยนัสิทธ์ิ การสละสิทธ์ิ การไม่ยืนยนัสิทธ์ิ ไวช้ดัเจน กล่าวคือผูส้มคัร19 

สามารถยืนยนัสิทธ์ิได ้2 ครั้ง สละสิทธ์ิได ้1 ครั้ง ในจ านวนทั้งหมด 5 รอบ และ หากใครยงัไม่ผ่าน ไม่ว่าจะ20 

เป็นการตรวจร่างกาย หรือการตรวจสุขภาพจิต ตอ้งมีเหตุผลท่ีชดัเจนแลว้รายงานส่งให ้ทปอ. รบัทราบ ซ่ึงการ21 

ไม่ไดม้าสมัภาษณ ์หรือไปแจง้ใหส้าขาวิชาทราบว่าไม่ตอ้งการเขา้ศึกษา จะถือว่ายงัไม่ไดย้ืนยนัสิทธ์ิ สามารถ22 

เขา้สู่กระบวนการคดัเลือกรอบถดัไปได ้ 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  24 

3.1.2 เกณฑข์ั้นต  า่คะแนนรวมเขา้ศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร ์ 25 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั  26 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์27 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ท่ีประชุมทราบการพิจารณา28 

ก าหนดเกณฑ์ขั้นต า่เขา้ศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ โดยไดน้ าขอ้มูลคะแนนในประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบ29 

สมัภาษณ์ ตรวจร่างกาย ของปีท่ีแลว้ ในประกาศของ กสพท ปีการศึกษา 2561 พบว่าคะแนนต า่สุดของคณะ30 

แพทยศาสตร ์อยู่ในเกณฑเ์กิน 50% ของคะแนนรวมทั้งวิชาเฉพาะและวิชาสามญัของ สทศ. ในการน้ีท่ีประชุม31 

อภิปรายถึงการก าหนดเกณฑข์ั้นต า่มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย และตอ้งพิจารณาในหลายดา้น ทั้งเร่ืองการเลือกสาขา32 

อ่ืนๆ ของผูส้มคัร การพิจารณาคะแนนรวมของวิชาเลือก วิชาสามญั หรือหากตั้งเกณฑส์ูงเกินไปก็อาจเป็นการ33 

จ ากดัในระดบัหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหร้บัผูเ้รียนไดจ้ านวนไมค่รบเต็มศกัยภาพ เพราะตอ้งแขง่ขนักับสาขาอ่ืนๆ 34 
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ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ในปีน้ียังไม่ไดด้ าเนินการขอเพ่ิมจ านวน1 

รบัเขา้ 10% ไปยงัแพทยสภา  เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้สรุปในเร่ืองน้ีในการประชุมแพทยสภาครั้งล่าสุดในเดือน2 

ธนัวาคม 3 

มตทิี่ประชุม :  มีความเห็นวา่  4 

1.  ใหเ้สนอขอเพ่ิมจ านวนการรับเขา้เท่าปีท่ีแลว้ คือ ไม่เกิน 10% หรือ 10 คน โดย5 

พิจารณาตามศกัยภาพของสถาบนั เพ่ือทดแทนจ านวนผูส้ละสิทธ์ิภายหลงัได ้ 6 

2.   ในการสอบปี 2562 น้ี จะไม่มีการก าหนดเกณฑข์ั้นต า่คะแนนรวมเขา้ศึกษาสาขาวิชา7 

แพทยศาสตร ์เพ่ือไมใ่หเ้ป็นการปิดกั้นสิทธิของผูส้มคัรสอบมากเกินไป 8 

3.2   เครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) ของบประมาณการ9 

ด าเนินการโครงการแพทยศาสตรศึกษาปี 2561-2564 (เอกสาร ขอเสนอโครงการวิจยัแพทยศาสตร10 

ศึกษา กสพท เพื่อผลิตงานวิจยัที่สอดคลอ้งกับบริบทของประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก11 

ระยะที่ 2  ปี พ.ศ. 2561-2564  ส  านักงานกลุ่มสถาบนัฯ ด าเนินการจดัส่งใหค้ณะกรรมการอ านวยการ12 

กลุ่มสถาบนัฯ เพ่ือพิจารณาทางอีเมล ์เม่ือวนัที่ 14 กนัยายน 2561) 13 

เอกสารประกอบ :   6 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์15 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์ ประธานคณะกรรมการอ านวยการวิจัย16 

แพทยศาสตรศึกษา รายงานใหท่ี้ประชุมทราบถึงความเป็นมาของโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท 17 

ด าเนินการโดยไดร้ับการสนับสนุนจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือใหม้ี18 

งานวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาท่ีท าใหเ้กิดการจัดการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับบริบทของประเทศและการ19 

เปล่ียนแปลงของสงัคมโลก เน่ืองจากการท างานน้ีไมม่ีหน่วยงานของตนเอง จึงไดข้อความร่วมมือจาก เครือข่าย20 

วิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) ในการบริหารจดัการ และการใชส้ถานท่ีจัด21 

ประชุม  22 

ผลการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไวใ้นปี พ.ศ. 2558-2560  มีดงัน้ี  23 

-  แผนงานท่ี 1 การพฒันาผลงานวิจยั:  มีงานวิจยัรวม 10 เร่ือง ด าเนินการเสร็จแลว้ 7 เร่ือง และ24 

ขณะน้ีก าลงัอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเร่ืองการตีพิมพ ์ ส่วนงานวิจยัอีก 3 เร่ือง อยู่ระหว่างการด าเนินการซ่ึง25 

คาดวา่จะแลว้เสร็จเร็วๆ น้ี 26 

-  แผนงานท่ี 2 การพฒันาองคค์วามรูว้ิจัยแพทยศาสตรศึกษา:  มีการจดัท าหนังสือ ซ่ึงได้27 

แจกจ่ายใหค้ณะกรรมการทุกท่านแลว้ รวมทั้งไดม้ีการจดัท าฐานขอ้มลูงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา โดย 28 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 29 

-  แผนงานท่ี 3 การสรา้งเครือข่ายนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษา:  ปัจจุบนัมีนักวิจยัอยู่ประมาณ 100 30 

คน  มีความร่วมมือระหวา่งสถาบนัทั้ง CPIRD  และมหาวิทยาลยัต่างๆ  ไมน่อ้ยกวา่ 12 สถาบนั  31 

-  แผนงานท่ี 4 การส่งเสริมงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา:  ยงัไมม่ ี32 

-  แผนงานท่ี 5 การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา:  ยงัไมม่ี 33 

  34 



12 

 

การใชง้บประมาณโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา จากงบประมาณท่ีไดร้บั ปี พ.ศ. 2558 – 2560 1 

จ านวน 10,880,000 บาท (สิบลา้นแปดแสนแปดหมื่นบาท) และใชจ้่ายไปจ านวน 7,600,221.84 บาท (เจ็ด2 

ลา้นหกแสนสองรอ้ยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบส่ีสตางค์) จะขอคืนเงินงบประมาณส่วนท่ีเหลือ 3,279,778.16 บาท 3 

(สามลา้นสองแสนเจ็ดหมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบแปดบาทสิบหกสตางค)์  4 

ส าหรบัการด าเนินงานในระยะต่อไป ระหวา่ง ปีพ.ศ. 2561-2564  ขอเสนอโครงการวิจยัแพทยศาสตร5 

ศึกษา ซ่ึงทางคณะกรรมการด าเนินงานฯ ไดจ้ดัท าประเด็นการวิจยัมาเพ่ือท่ีประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 6 

(รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม) จ านวน 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 7 

ประเด็นวิจยัท่ี 1:   Community engaged medical education 8 

ประเด็นวิจยัท่ี 2:   Inter-professional education 9 

ประเด็นวิจยัท่ี 3:   Student development 10 

ประเด็นวิจยัท่ี 4:   Faculty development   11 

ประเด็นวิจยัท่ี 5:   Medical professional assessment 12 

ประเด็นวิจยัท่ี 6:   Simulation-based medical education 13 

ประเด็นวิจยัท่ี 7:   HA related issues: Patient Safety/Rational Drug Use (RDU)/  14 

Complementary and Alternative Medicine (CAM)   15 

โดยงบประมาณส าหรบัการด าเนินงานระยะ 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 ไดแ้ก่ งบประมาณ16 

ส าหรบัการส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดงานวิจยั จ านวนเงิน 8 ลา้นกว่าบาท และงบประมาณในการบริหาร17 

จดัการ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนผูป้ระสานงาน  ค่าอุปกรณ์  ค่าเช่าหอ้งประชุม  และค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงิน18 

ประมาณ 2 ลา้นกว่าบาท รวมงบประมาณท่ีจะขออนุมติั 11 ลา้นบาท ทั้งน้ีคณะท างานส่วนมากเป็นอาสาสมคัร19 

มาร่วมท างานโครงการ 20 

มตทิี่ประชุม : 21 

1. เพ่ือใหก้ารด าเนินงานต่อเน่ือง ท่ีประชุมขอให ้ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม วราวิทย ์22 

ดแูลการบริหารจดัการส านักงานดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูป่ระมาณ 3 ลา้นบาท น้ัน ไปก่อน 23 

2. การอนุมัติโครงการวิจัยท่ีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์จะจัดสรรทุนให ้จะต้องสอดคลอ้งกับ24 

แนวคิดของกลุ่มสถาบันฯ คือใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นงานวิจยัในลักษณะสหสถาบันหรือเป็นความ25 

ตอ้งการของกลุ่มสถาบันฯ ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของแต่ละองค์กร/สถาบัน/คณะ/26 

หน่วยงาน  โดยในการด าเนินงานวิจยั หากจ าเป็นอาจจะท าเป็น subcontract หรือจา้งนักวิจยัท างานให ้27 

3. ประเด็นการวิจยัท่ีเสนอ อาจใหเ้ป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบั theme ของการประชุมแพทยศาสตร28 

ศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 ในอนาคต ท่ีอาจจะตอ้งมีการศึกษาวิจยัเพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการจดัท าขอ้เสนอแนะ  29 

4. ผูข้อทุนวิจยัตอ้งเป็นสมาชิกของ กสพท 30 

5. เน่ืองจากเงินของ กสพท เป็นของทุกคณะ ดงัน้ันค่าใชจ้่ายท่ีเป็นค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าเดินทาง 31 

ค่าท่ีพกั ขอใหเ้บิกจ่ายจากตน้สงักดั เวน้แต่กรณีไมม่ีตน้สงักดั จึงจะเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางของ กสพท ได ้32 

6. หากเป็นงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษาท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะของสถาบนัตนเอง ควรขอทุนวิจยัจาก33 

สถาบนัตน้สงักดั 34 
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7. คณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ไดร้บัมอบใหพิ้จารณาประเด็นการวิจยัท่ีเสนอมาและ1 

มีขอ้สรุปว่า ควรสนับสนุนประเด็นการวิจยัท่ี 1 (community engaged medical education), ประเด็นท่ี 4 (faculty 2 

development)  และประเด็นท่ี 6 (simulation based medical education) เน่ืองจากผลการวิจยัน่าจะเป็นเร่ืองท่ี3 

สามารถขบัเคล่ือนใหเ้กิดการพฒันาในระดบัประเทศและนานาชาติได ้  4 

8. การประชุมครั้งน้ียงัไม่สามารถอนุมติังบประมาณใหม่ เน่ืองจากยงัไม่มีรายละเอียดโครงการ 5 

จึงขอใหจ้ัดท ารายละเอียดโครงการวิจัย ส่งมายัง กสพท ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เพ่ือส่งให้6 

คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาก่อน และจะตัดสินผลในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ7 

กรรมการบริหาร ครั้งต่อไปในวนัท่ี 18 มกราคม 2562 8 

วาระที่ 3   เรื่องพิจารณา 9 

3.3 สถาบนัเจา้ภาพการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20  10 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ :    รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์เสนอท่ีประชุมพิจารณาขอ้มูลการจัดประชุม13 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1-19  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2561 และขอความเห็นว่า 14 

สืบเน่ืองจากการประชุม ASEAN Medical Alliance  ไดม้ีขอ้ตกลงระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนว่าจะ15 

มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และเชิญผู ้เขา้ประชุมจากกลุ่มอาเซียนมาร่วมดว้ย  ดังน้ันการประชุม16 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 20  ขอใหเ้ป็นการประชุมนานาชาติ  ในการน้ี คณะ17 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเป็น18 

สถาบนัเจา้ภาพจดัการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 20  โดยจะแจง้ก าหนดวนั19 

ประชุมใหท้ราบในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการครั้งต่อไป 20 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบ 21 

3.4 ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์22 

แห่งประเทศไทยประจ  าปี พ.ศ. 2562  23 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 25 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ26 

อ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 และสถาบนั27 

เจา้ภาพจดัการประชุม ตามเอกสารประกอบการประชุม หากสถาบนัใดขดัขอ้งประการใด  ขอใหแ้จง้ในการ28 

ประชุมครั้งต่อไป  29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

  31 
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วาระที่ 4  ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต2 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 3 

(Direct Admission) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 4 

- รายงานผลการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตรปี์การศึกษา 2561  5 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ :    รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า กสพท ไดจ้ดัส่งขอ้มูล8 

จ านวนการรบันิสิต/นักศึกษาแพทย ์ปีการศึกษา 2561  ไปยงัแพทยสภาเรียบรอ้ยแลว้   9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 10 

4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศ์าสตร ์(IMEAc) 11 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย  ์ รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์14 

นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ แจง้มาว่า สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)  15 

ไดร้บัการรบัรองจาก WFME ใหเ้ป็น Recognition of Accrediting Agencies เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัท่ี 18 16 

ตุลาคม 2561  โดยจะมีประกาศขึ้ นในเว็บไซต์ของ WFME  ดงัน้ันสถาบนัท่ีไดร้บัการรบัรองโดย สมพ. ก็ถือว่า17 

ไดร้บัการรบัรองดว้ยมาตรฐานสากล  นอกจากน้ัน ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาสรุปการด าเนินงานของ สมพ. 18 

เอกสารรายงานโดย ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ดงัน้ี  19 

 - สถาบนัท่ีอยูร่ะหวา่งการขอรบัการตรวจประเมิน 3 สถาบนั ไดแ้ก่ 20 

  (1) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 21 

  (2) ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ 22 

  (3) วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต  23 

 - สถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (เลยก าหนดเวลา = *) มี 4 สถาบนั 24 

  (1) *ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 25 

  (2) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 26 

  (3) *คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 27 

  (4) *คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  28 

 - สถาบนัท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 3 สถาบนั 29 

  (1) วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 30 

  (2) วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 31 

  (3) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 32 

 - สมพ. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ criteria training & SAR writing course เมื่อวนัท่ี 8-12 ตุลาคม 33 

2561  มีผูเ้ขา้อบรมกว่า 90 คน และจะมีการอบรม assessor training ในวนัท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2561  โดย34 

ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งผ่านการอบรม criteria training & SAR writing มาก่อน  35 
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 - การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจประเมิน นอกจากจะตอ้งผ่านการอบรม assessor training แลว้ 1 

จะตอ้งเป็นอาจารยแ์ละเป็นแพทย ์และตอ้งไปร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินอย่างน้อยหน่ึงครั้ง ทั้งน้ี สมพ. ขอ2 

สงวนสิทธิในการจดัทีมผูต้รวจประเมินใหแ้ต่สถาบนัโดยความเห็นชอบของสถาบนั  3 

 - การขอรบัการตรวจประเมิน ขอใหส้ถาบนัจดัส่งเอกสาร และเตรียมหลกัฐานตามรายละเอียด 4 

download ไดท่ี้ www.imeac.org 5 

 - ค่าธรรมเนียมเบ้ืองตน้ในการขอรับการตรวจประเมิน 10,000 บาท  หลังจากช าระแลว้เงิน6 

จ านวนน้ีจะรวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไมคื่นใหแ้มว้่าภายหลงัพบว่าสถาบนัไม่พรอ้มและ7 

ไม่เกิดการตรวจขึ้ นจริง ส าหรบัสถาบนัท่ีส่งรายงานภายใน 31 ธนัวาคม 2561  โดยจะน าเสนออตัราใหม่ใน8 

การประชุมครั้งหนา้  9 

  สืบเน่ืองจากความส าเร็จท่ี WFME ได้ใหก้ารรับรอง สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา10 

แพทยศาสตร ์(สมพ.) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย ์11 

แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ท่ีด าเนินการจน12 

ประสบผลส าเร็จเรียบรอ้ย นับเป็นกา้วส าคญัของโรงเรียนแพทยไ์ทยท่ีหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ไดร้บัการ13 

รบัรองมาตรฐานระดบัสากล 14 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและแสดงความยินดี 15 

4.3   คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 16 

4.3.1 ตดิตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ17 

ครั้งที่ 9 18 

เอกสารประกอบ:  1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ:   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์20 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ขอ้เสนอแนะ21 

จากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  มีทั้งหมด 4 ขอ้ ปัจจุบนัมีผูร้บัผิดชอบช่วยด าเนินการแลว้ 22 

ไดแ้ก่ 23 

-   ขอ้เสนอแนะท่ี 1  การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพ24 

สงูสุด ท่ีเสนอในวาระการประชุมท่ี 5.1.2  โดยผูอ้ านวยการ สบพช.  25 

- ขอ้เสนอแนะท่ี 2  การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ท่ีเสนอในวาระ26 

การประชุม 5.2.2  โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 27 

- ขอ้เสนอแนะท่ี 3  โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษา28 

แพทยศาสตร ์ท่ีเสนอในวาระการประชุมท่ี 4.4   โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 29 

- ขอ้เสนอแนะท่ี 4  สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารย์สามารถปฏิบติัภารกิจดา้น30 

การศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  ไดม้ีการด าเนินการโดย คณะกรรมการวิชาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร ์31 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จดัโครงการอบรมเร่ืองกรอบ32 

มาตรฐานสมรรถนะอาจารยร์ะดับอุดมศึกษา เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 มีผูเ้ขา้อบรมจาก 19 สถาบนั รวม 33 

32 คน ผูเ้ขา้อบรมมีแนวคิดจะน ากรอบมาตรฐานฯ ไปใชห้รือประยุกตใ์ชก้บัสถาบนัของตน มีจ านวนรอ้ยละ 93  34 
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และมีความตั้งใจท่ีจะน าไปปรบัใชใ้นการพฒันาอาจารย ์ งบประมาณท่ีเสนอขอจดัอบรม 41,800 บาท ใชจ้ริง 1 

29,726 บาท   2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

4.3.2  การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ4 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 6 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์7 

อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า 8 

คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติประจ าปี 2561 ไดด้ าเนินการก าหนดหลักเกณฑ ์9 

กระบวนการ วิธีการตัดสินผล และพิจารณากลัน่กรองขอ้มลูประวติัและผลงานของบุคคลผูท่ี้สมควรไดร้บัการ10 

เสนอช่ือเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติประจ าปี 2561  คณะกรรมการฯ เห็นควรให ้ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทย์11 

จรสั สุวรรณเวลา เป็นผูส้มควรไดร้บัการยกย่องเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติประจ าปี 2561  จึงขอเสนอท่ีประชุม12 

คณะกรรมการอ านวยการ กสพท  พิจารณารบัรอง 13 

ส าหรบัการจัดท าโล่รางวลัเกียรติยศ “ครูแพทยแ์ห่งชาติ” คณะกรรมการประกวดและ14 

จดัท าโล่รางวลัเกียรติยศ ขอน าเสนอขอ้ความท่ีจะจารึกลงบนโล่รางวลัครแูพทยแ์ห่งชาติ ดงัน้ี 15 

 16 

 17 

 18 

ประธาน ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาขอ้ความในโล่เกียรติยศ และหากตอ้งการปรบัขอ้ความ 19 

ขอใหแ้จง้ภายใน 7 วนั โดยแจง้ท่ี e-mail คุณอรญัญา  ธรรมปัญญา ส านักงานกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง20 

ประเทศไทย: arayapanya@gmail.com   21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบนามผูร้บัรางวลัครแูพทยแ์ห่งชาติ  22 

4.3.3  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10  23 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 25 

อาจารย์ ดร. นายแพทยป์รัชญะพันธุ์  เพชรช่วย น าเสนอโครงการจัดท าประเด็นเพ่ือ26 

ประชาพิจารณก์ารประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10  ซ่ึงก าหนดจะจดัประชุมในปี พ.ศ. 2564  โดย27 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  
ขอมอบรางวลัเชิดชเูกียรติ ครแูพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 

                                                 แด่ 
 ................................................  

ในฐานะท่ีไดอุ้ทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่วงการแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทย 
ด ารงตนอยูใ่นจริยธรรม คุณธรรม และความเป็นครู 

 
………………………….              …………………………………………… 
 (เลขาธิการ กสพท) (ลายเซ็นคณบดีสถาบนัท่ีจดัการประชุม พศท) 
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ในช่วงระหว่าง 2 ปีน้ี คณะท างานวิชาการ กสพท และ ผูแ้ทนจากกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จะ1 

จดัท าประเด็นและประชาพิจารณ ์เพ่ือหาทิศทางการพฒันาดา้นการศึกษา การบริการวิชาการ และการสรา้ง2 

องคค์วามรู ้ ประเด็นท่ีจะพิจารณาไดแ้ก่  สงัคมผูสู้งอายุ  การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ (climate change) ท่ี3 

ส่งผลต่อสุขภาวะประชากร  เทคโนโลยีท่ีพลิกโฉม (disruptive technology)  การใชปั้ญญาประดิษฐ์ (artificial 4 

intelligence)  การใชข้อ้มลูขนาดใหญ่มาก (big data)  รวมทั้งการพฒันาเพ่ือรองรบัสงัคมในยุค generation 5  5 

ซ่ึงคณะท างานวิชาการไดห้ารือกบั ปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และไดแ้นวทางการจดัท าประชา6 

พิจารณ์ จะใชเ้วลา 1 ปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกนัยายน 2562  โดยจะมีหน่วยงาน 7 

สวทช. และ สวทน. ช่วยจดัท า forum  งบประมาณค่าใชจ้่าย 452,000 บาท (ส่ีแสนหา้หมื่นสองพนับาท)  และ8 

จะมีการติดตามเพ่ือน าไปสู่การยกร่างขอ้เสนอแนะเพ่ือการท าประชาพิจารณใ์นวาระท่ี 2  ต่อไป 9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  10 

4.4  การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 11 

เอกสารประกอบ :   5 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 13 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ เสนอรายงานความคืบหน้าของ14 

คณะท างานพิจารณาทกัษะหตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ไดม้ีการประชุมคณะท างาน15 

ครั้งท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2561  โดยไดท้บทวนแนวคิดตามหลกัของ entrustable professional activities 16 

(EPAs) และแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ หตัถการของบณัฑิตแพทย ์และหตัถการของแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 17 

EPAs ระดบัท่ี 1  หมายถึง  หตัถการท่ีบณัฑิตแพทยทุ์กคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งมีผู ้18 

ก ากบัดูแล ตั้งแต่วนัแรกของการไปท างานเพ่ิมพนูทกัษะ หมายความว่าโรงเรียนแพทยทุ์กแห่ง ตอ้งมีการสอบ19 

และมีการประเมินใหม้ัน่ใจวา่ทุกคนท าหตัถการได ้เป็นลกัษณะ outcome-based 20 

EPAs ระดับท่ี 2  หมายถึง  หตัถการท่ีแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะทุกคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่21 

จ าเป็นตอ้งมีผูก้ ากบัดแูล ภายหลงัการฝึกปฏิบติังานเป็นแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะครบ 1 ปี 22 

ขณะน้ีคณะท างานอยู่ระหว่างการเก็บขอ้มูลความคิดเห็น โดยใชแ้บบสอบถามความส าคญัความ23 

จ าเป็นของทักษะการท าหัตถการบัณฑิตแพทย์ และแพทย์เ พ่ิมพูนทักษะ โดยสอบถามบัณฑิตแพทย์ ท่ีจบ24 

การศึกษาไปเมื่อปีท่ีแลว้ ปีการศึกษา 2560  ซ่ึงก าลงัอยูใ่นฐานะแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ และผูบ้งัคบับญัชา แพทย์25 

พ่ีเล้ียง โรงพยาบาลในโครงการเพ่ิมพนูทกัษะแพทย ์ โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั ซ่ึงไดม้ีการก าหนดหตัถการส าหรบั26 

บณัฑิตแพทย ์22 หตัถการ และหตัถการส าหรบัแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 17 หตัถการ นอกจากน้ันจะมีการระดม27 

ความคิดเห็นจากทุกโรงเรียนแพทยด์ว้ย เพ่ือสรุปออกมาเป็น EPAs ของ 2 ระดบั ส่งต่อไปยงัแพทยสภาเพ่ือท า28 

เป็นเกณฑม์าตรฐานต่อไป  29 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ขอเปิดประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม30 

คณะกรรมการอ านวยการดว้ยวา่ เห็นควรจะมีแนวทางการทบทวนเกณฑม์าตรฐานแพทยสภา ซ่ึงออกมาตั้งแต่ 31 

ปี พ.ศ. 2555  ใหท้ันสมยัรดักุมไดอ้ย่างไรบา้ง ท่ีประชุมอภิปรายถึงความส าคญัท่ีตอ้งปรบัปรุงทบทวนให้32 

สอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21  เพ่ือจะไดน้ ามาเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งหน้า ซ่ึงการ33 

ด าเนินการอาจตอ้งใชเ้วลานานจึงจะไดข้อ้สรุป 34 
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มติที่ประชุม :  รบัทราบ และเห็นชอบเร่ืองการด าเนินงานของคณะท างานพิจารณาทักษะ1 

หตัถการส าหรบับัณฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ในเร่ืองการก าหนด EPAs  และเห็นควรเสนอขอตั้ง2 

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑม์าตรฐานแพทยสภา โดยคณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษาก่อนใน3 

เบ้ืองตน้ และติดตามเร่ืองประมาณ 3-4 เดือนต่อครั้ง   4 

4.5  จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 5 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล) 8 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าขณะน้ี9 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของทุกสถาบันภายใน กสพท  ไดพิ้จารณาเห็นชอบร่วมกันแลว้ อยู่10 

ระหว่างการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบนัในกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือ11 

พิจารณาดา้นจริยธรรมวิจยัในคนส าหรบังานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั คาดว่าจะแลว้12 

เสร็จก่อน 15 ธนัวาคม 2561 13 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  14 

วาระที่ 5  เรื่องสืบเน่ือง 15 

5.1 เพ่ือทราบ 16 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ17 

วิชาชีพเวชกรรมปีการศึกษา 2561 18 

- การซอ้มสอบ computer-based examination วนัที่ 15-16 กนัยายน 2561 19 

เอกสารประกอบ :   6 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ :    ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์21 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ได้22 

มีการซอ้มสอบ computer-based examination เมื่อวนัท่ี 15-16 กนัยายน 2561  โดยใชส้ถานท่ีสอบของ 23 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ มีผูเ้ขา้สอบ24 

วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  จ านวน 565  และ 578 คน 25 

ตามล าดบั มีผูข้าดสอบจ านวนมาก 127/273 คน และ 77/138 คน (เชา้/บ่าย)  อย่างไรก็ตาม พบปัญหาเพียง26 

เล็กน้อยท่ีสามารถแกไ้ขได ้จะมีการปรบัปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้หมาะสมขึ้ น  ทั้ งน้ี ศรว. มีมติว่าจะจดั27 

สอบขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2  ในวนัท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2561  ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส ์2 สนามสอบ 28 

และจัดสอบในรูปแบบกระดาษ 2 สนามสอบ โดยผู ้เขา้สอบดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเขา้ทดลอง29 

โปรแกรมสอบก่อนได ้ตาม link ท่ีประกาศไว ้30 

จ านวนผูส้มคัรสอบดงัท่ีแสดงในเอกสารประกอบการประชุม มีผูส้มคัรทั้งจากสถาบนัใน31 

ประเทศและต่างประเทศ สมคัรสอบท่ีสนามสอบ ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 540 คน จุฬาลงกรณ์32 

มหาวิทยาลยั 206 คน  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์190 คน เป็นการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส ์ส่วนการสอบ33 
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รูปแบบกระดาษ ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 367 คน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คน ส่วนขั้นตอนท่ี 2 มี1 

ผูส้มคัรสอบท่ีศึกษาจากต่างประเทศมากกวา่ในประเทศ  2 

จะมีการจดั workshop ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ใหอี้กครั้งหน่ึง โดยรบัผูเ้ขา้อบรม 50 3 

คน พิจารณาจากโควตา คอมพิวเตอร ์200 คน/2 คน (เจา้หน้าท่ี IT 1 คน และคนคุมแม่ข่าย 1 คน) ขอเชิญ4 

สถาบนัท่ีสนใจส่งบุคลากรมาเขา้อบรมได ้หรือหากยงัมีจ านวนคอมพิวเตอรไ์ม่ถึง 200 เคร่ือง และมีแนวทาง5 

พฒันา และอยากมาเขา้ร่วม ก็ใหแ้จง้ความประสงคม์าได ้ 6 

ส าหรับการสอบในเดือนเมษายน 2562 สนามสอบจะมีเพ่ิมขึ้ น เช่น มหาวิทยาลัย 7 

เชียงใหม ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลยันเรศวร 8 

การจดัสอบ MEQ ในขัน้ตอนท่ี 3  แพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ท่ีประสงคจ์ะ9 

สอบ ศรว. จะเปิดใหล้งทะเบียนไดร้ะหวา่งวนัท่ี 23-31 ตุลาคม 2561 และจะพิจารณาตามเกณฑล์ าดบัก่อนหลงั10 

ท่ีสมคัร ซ่ึงใหเ้ลือกสนามสอบไดเ้พียง 1 แห่ง เพราะมีผูส้มคัรสอบจ านวนมากรวมกบัผูส้อบผ่านขั้นตอนท่ี 1 11 

และ 2 ท่ีพรอ้มจะสอบดว้ย  และจะมีการ random จ านวนผูส้อบรอบ 1 - รอบ 2  และหากมีจ านวนเกิน จะ12 

พิจารณาจัดผู ้สอบลงสนามสอบตามถ่ินฐานของผู ้สอบท่ีมีท่ีว่างอยู่ และจะพิจารณาเพ่ิมจัดสอบรอบ 3  13 

ประมาณเดือนพฤษภาคม เพ่ือเก็บตกผูย้งัไม่ไดผ่้านการสอบ  ค่าใชจ้่ายในการจดัสอบ 250 บาท ต่อผูส้อบ 1 14 

คน สอบจ านวน 6 ขอ้ 15 

ศรว. จะจดัการสมัมนาเร่ืองแนวทางการจดัสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ดว้ยขอ้สอบกลาง 16 

และการจดัสอบประเมินความรูค้วามสามารถทางดา้นทกัษะและหตัถการทางคลินิก (OSCE) รูปแบบใหม่  ใน17 

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561  โดยเชิญบุคลากรผูร้บัผิดชอบในแต่ละสถาบนัรวมถึงศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาใน18 

สงักดั จ านวน 2-4 คน มาเขา้ร่วมสมัมนา และขอใหเ้บิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัจากตน้สงักดั  ศรว. ขอใหส้่ง19 

ช่ือมาภายในส้ินเดือนตุลาคมน้ี 20 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  21 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 22 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 23 

ผูน้  าเสนอ :   นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์   ผอก. สบพช. 24 

นายแพทย์ชวศักด์ิ  กนกกันฑพงษ์  ผู ้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต25 

แพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.)  รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ไดม้ีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันา26 

ความร่วมมือเครือข่ายการผลิตแพทยข์องกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 เพ่ือจดัท าเกณฑ์27 

การรบัและคุณสมบติัของนักเรียน CPIRD ในโครงการผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท เพ่ือเสนอไปยงั TCAS เพ่ือ28 

ประกาศรบัผูส้มคัรเขา้ศึกษา โดยไดศึ้กษาจากขอ้มลูความตอ้งการของเขตสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข ผูใ้ช ้29 

บณัฑิตโดยตรง ไดผ้ลสรุปในการพิจารณาคุณสมบติัรบัเขา้ โดยจดัแบ่งเป็นกลุ่มดงัน้ี 30 

1. กลุ่มแพทยเ์พื่อชุมชน (community track) ภูมิล าเนาของนักเรียนและผูป้กครอง 31 

ตอ้งอยูใ่นพ้ืนท่ีน้ันๆ ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนตอ้งอยูใ่นกลุ่มของเขตจงัหวดัในภาคน้ัน ยกเวน้เฉพาะ 3 จงัหวดั32 

ชายแดนภาคใต ้(นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) ใหย้กเวน้ใชเ้ฉพาะเกณฑใ์นขอ้แรกได ้33 

2. กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า (inclusive track) ภูมิล าเนาของนักเรียนและผูป้กครองอยู่34 

นอกเขตอ าเภอเมืองในจงัหวดัน้ันๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเวน้บางจงัหวดัท่ีเล็กมาก โรงเรียนตอ้งอยู่ในกลุ่มของ35 

เขตจงัหวดัในภาคน้ัน  36 
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3. กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีลาเรียน (strengthening track)  ส าหรบัผู ้1 

จบปริญญาตรีท่ีเป็นขา้ราชการในสงักดักระทรวงสาธารณสุข และจะตอ้งมีภูมิล าเนานอกเขตกรุงเทพมหานคร 2 

และปริมณฑล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  3 

ในส่วนของพ้ืนท่ีการรับ และโควตาการรับนิสิต/นักศึกษาแพทย์ กลุ่มต่างๆ ในปี4 

การศึกษา 2562  จะใชข้อ้มลูโควตาเหมือนเช่นปีท่ีผ่านมา โดยจดัแบ่งตามรายช่ือจงัหวดั ในเขตพ้ืนท่ีแต่ละภาค 5 

คือเครือขา่ยพื้ นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้6 

กระทรวงสาธารณสุขไดแ้บ่งการดแูล เป็นเขตสุขภาพ โดยมีกรมทั้งหมด 12 กรม แยกเพ่ือ7 

ดแูลเบ็ดเสร็จในเขตสุขภาพน้ันๆ เป็นกลุ่มจงัหวดั ไดม้ีการประชุมรบัฟังขอ้มลูจากผูใ้ชบ้ณัฑิตแพทยใ์นโครงการ8 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท รวมถึงแพทยจ์าก กสพท ท่ีไปท างานในกระทรวงสาธารณสุข  และสืบเน่ืองจาก9 

การประชุมคณะกรรมการจดัการและพฒันาทรพัยากรบุคคล (CHRO) เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 ไดม้ีมติ 3  10 

ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 11 

ประเด็นท่ี 1:  การรับนักศึกษาแพทย์ตามมติ ครม.   รับนักศึกษาโควตาแบ่งเป็นราย12 

จังหวดัตามสัดส่วนประชากร ตามมติ ครม. แต่ในบางจังหวดัมีจ านวนแพทยจ์ านวนค่อนขา้งมาก เช่นเขต13 

สุขภาพท่ี 4 และ 6  อาจตอ้งพิจารณาปรบัลดในจงัหวดัอยุธยาและจงัหวดัชลบุรี   14 

ประเด็นท่ี 2:  การจดัสรรแพทย ์(ท่ีปฎิบติังานชดใชทุ้น) เน่ืองจากการจดัสรรแต่เดิมเมื่อ 15 

20 ปีท่ีแลว้ ไดก้ าหนดว่าผูเ้รียนมาจากจงัหวดัใดเมื่อจบแล้วใหก้ลบัไปเป็นแพทยจ์งัหวดัน้ันๆ  แต่ในปัจจุบัน16 

พบว่าเมื่อเรียนแพทยจ์บในอีก 6 ปีต่อมา ความตอ้งการของจังหวดัเปล่ียนไป และกระทรวงสาธารณสุขได้17 

เปล่ียนการดแูลรกัษาเป็นเขตสุขภาพแลว้ ดงัน้ันจึงใหท้ าสญัญาชดใชทุ้นเป็นเขตสุขภาพ ไมใ่ช่ทุนจงัหวดั 18 

ประเด็นท่ี 3:  การแกไ้ขปัญหาความขาดแคลนแพทยใ์นเขตสุขภาพท่ี 8 และ 10  ซ่ึงเป็น19 

เขตสุขภาพท่ีขาดแคลนแพทยจ์ านวนมาก เขต 8 คือ อีสานส่วนบน สกลนคร อุดรธานี และเขต 10 ไดแ้ก่ 20 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อาจตอ้งขอความร่วมมือจากเขตสุขภาพใกลเ้คียง 21 

นอกจากน้ัน เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ยังได้มีข ้อเสนอมายังกลุ่มสถาบัน22 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 4 ขอ้ ดงัน้ี 23 

1. การรบันักศึกษาแพทยแ์ละการพฒันาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ควรค านึงถึงการ24 

ท างานชดใชทุ้นในเขตสุขภาพ แพทยท่ี์ผลิตควรเอ้ือใหท้ างานในชุมชนใหไ้ดม้ากขึ้ น 25 

2. ใหร้ับนักศึกษาแพทย์เป็นรายจังหวัด ตามสัดส่วนประชากร ตอ้งค านึงผลสัมฤทธ์ิ26 

ทางการศึกษาดว้ย ถา้นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑก์ารรบัเขา้ ใหส้ามารถเรียกนักเรียนท่ีขึ้ นทะเบียนส ารองจาก27 

จงัหวดัอ่ืนในเขตมาทดแทนได ้28 

3. ขอความร่วมมือในเร่ืองก าลังการผลิตแพทย์ในแต่ละศูนย์แพทย์ฯ ควรปรับความ29 

ตอ้งการของเขตสุขภาพ โดยใชห้ลกัสตูร community engagement (CEME) ท่ีเหมาะกบัเขตสุขภาพ   30 

4. คุณสมบัติของนักศึกษาแพทยท่ี์จะเขา้เรียน ควรจะตอ้งเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย 31 

ไมใ่หม้ีความแตกต่างกนัมากเหมือนในปัจจุบนั 32 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและน าไปพิจารณาต่อไป 33 

  34 
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5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 1 

5.2.1 โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมตามนโยบายรฐับาล 2 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ืองการ5 

เสนอโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือเขา้ ครม. ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเ้สนอเร่ืองไปยงั6 

ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีแลว้ แต่ยงัไม่ไดร้บัการเสนอเขา้วาระการพิจารณาของคณะรฐัมนตรี  เน่ืองจาก7 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดม้ีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/27980 ลงวนัท่ี 12 กันยายน 2561 เร่ือง 8 

โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ด าเนินการเฉพาะในระยะท่ี 1 พ.ศ. 2561-9 

2564) แจ้งว่า  นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสั ่ง ให้ส่ ง เ ร่ือง น้ี คืนกระทรวงศึกษาธิการ เ พ่ือให้10 

กระทรวงศึกษาธิการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย11 

ก าลงัคนภาครฐั เพ่ือเร่งรดัการด าเนินการจดัท าแผนการบริหารจดัการก าลงัคนของกระทรวงสาธารณสุข และ12 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการดา้นสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ เพ่ือใหม้ีขอ้มูล13 

ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์สอดคลอ้งกับความจ าเป็น และมีสัดส่วนต่อประชากรท่ีเหมาะสม 14 

สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยไมเ่ป็นภาระงบประมาณจนเกินควร  15 

ในการน้ี กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือไปยังส านักงาน16 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561  ขอใหช้่วยด าเนินการเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ17 

หารือแนวทางการเสนอขออนุมติังบประมาณโครงการ แต่ในขณะเดียวกนั ไดม้ีหนังสือลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 18 

เช่นเดียวกนัจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจง้ว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่นายกรฐัมนตรี จึงขอ19 

ส่งคืนโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2570 (ด าเนินการเฉพาะระยะท่ี 1 พ.ศ. 20 

2561-2564) ใหก้บักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  21 

ท่ีประชุมอภิปรายและมีความเห็นสรุปเป็นประเด็น ดงัน้ี  22 

- นายกรัฐมนตรีตอ้งการใหก้ระทรวงสาธารณสุข ยืนยนัว่ามีต าแหน่งให้ ซ่ึงการเสนอ23 

โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมท่ีเคยปฏิบติัมาแต่ดั้งเดิมน้ัน ด าเนินการเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขมาตลอด แต่24 

เน่ืองจากครั้งน้ี ไดม้ีการรวมกบักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จึงไดเ้สนอผ่าน สกอ. ขึ้ นไป ท าให้25 

ถูกมองวา่ตอ้งประสานกบักระทรวงสาธารณสุขอีก 26 

-  ในอดีตท่ีเคยปฏิบติั ตอ้งมีการยืนยนัจากหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข 27 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั ส านักงาน ก.พ. เป็นตน้ 28 

-  ขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณพรอ้มท่ีจะจ่าย และผ่านการพิจารณาอนุมติั29 

จากคณะกรรมาธิการแลว้ แต่ยงัจ่ายออกไม่ไดเ้พราะไม่มีมติของ ครม. ซ่ึงเงินจะคา้งรออยู่เกิน 1-2 ปีไม่ได ้30 

เพราะตอ้งน าส่งคืนคลงั 31 

-  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัหลายแห่ง ตอ้งการขอ้สรุปเพ่ือเป็นแนวทางการก าหนดอตัรา32 

จดัเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ไดอ้ย่างสอดคลอ้งเหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงขณะน้ียงัท าประกาศ33 

ออกไปไมไ่ด ้34 

-  จะตอ้งมีการยืนยนัจากกระทรวงสาธารณสุขในเร่ือง อตัราต าแหน่งว่าง อตัราต าแหน่ง35 

ท่ีตอ้งการ จึงจะด าเนินการต่อได ้ดงัน้ันตอ้งมีการประสานงานเจรจากบัรฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 36 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและน าไปพิจารณาประสานงานต่อไป 37 
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5.2.2  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตรต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ1 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ. ศ. 2552 (TQF: HEd) 2 

เอกสารประกอบ :   ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ขณะน้ี5 

ไดเ้สนอมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน มคอ. ไปถึงรฐัมนตรีแลว้ 6 

และอยูร่ะหวา่งรอการลงนามในราชกิจจานุเบกษา 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

5.2.3   โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 9 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์11 

อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทัยพิบูลย์ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า จะมีการประชุม12 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 19  วนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2561 ท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 13 

ตามรายละเอียดในเอกสาร และไดส้่งหนังสือเชิญไปยงั คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร14 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรียบรอ้ยแลว้ รวมทั้งยกเวน้ค่าลงทะเบียนให ้คณะกรรมการ15 

อ านวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะท างานวิชาการ กสพท นักวิชาการแพทยศาสตรศึกษา (2 ท่าน ต่อ16 

สถาบนั) และนักศึกษา (4 คน ต่อสถาบนั)  และขอแจง้ขยายเวลาการรบับทคดัยอ่ จนถึง 31 ตุลาคม 2561  17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

5.2.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 19 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ 21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าจะมีการประชุม22 

เชิงปฏิบติัการเร่ือง Patient Safety in Undergraduate Curriculum ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 ท่ีมหาวิทยาลยั23 

แมฟ้่าหลวง จึงขอเชิญผูส้นใจเขา้ร่วมดว้ย นอกจากน้ันมีกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการขบัเคล่ือน WHO Patient Safety 24 

ท่ีผ่านมาดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 25 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 26 

5.2.5  ASEAN Medical Education Alliance 27 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ASEAN 30 

Medical Education Alliance ประกอบดว้ยผูแ้ทนประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน มีการประชุมไป 2 ครั้ง เมื่อ31 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 และวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้ีขอ้ตกลงระหว่างประเทศ (The Constitution for 32 

ASEAN Medical Alliance) ตามรายละเอียดในเอกสาร ซ่ึงก าหนดว่าประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนเป็นเจา้ภาพ33 
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จดัการประชุมวิชาการ ดังน้ันเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม Constitution หากมีการจัดประชุมวิชาการ สามารถเชิญ1 

ประเทศสมาชิกเขา้ประชุม และจดัการประชุม Executive ดว้ย 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 4 

5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 5 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ขณะน้ีมีสถาบนั8 

ขอตรวจประเมิน EdPEx (TQA) อีก 1 แห่ง คือ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ซ่ึงอยู่ระหว่าง9 

การพิจารณาเอกสาร   10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

 12 

วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 13 

- 14 

เลิกประชุมเวลา 15.05 น. 15 

 16 

   17 

 18 

  (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี) 19 

  สรุปผลการประชุม 20 

 21 

 22 

 23 

  (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย)์ 24 

  ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 8/2561 2 

วนัศุกรท์ี่ 7 ธนัวาคม 2561  เวลา 10.00-15.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุมเชียงแสน 2  อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 4 

      5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร ประธานท่ีประชุม 8 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 9 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 10 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 11 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 12 

6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 13 

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 14 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 15 

9. พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร กรรมการบริหาร 16 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 17 

11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 18 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร 19 

13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 20 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร 21 

15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึ์กษากร กรรมการบริหาร 22 

16. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 23 

17. อาจารย ์นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 24 

18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 25 

19. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร 26 

20. รองศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ วณิตยธ์นาคม กรรมการบริหาร 27 

21. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์ กรรมการบริหาร 28 

22. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 29 

23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 30 

24. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 31 

25. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 32 

26. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 33 

27. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 34 

  35 
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รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน์  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 2 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 3 

3. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 4 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 5 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 

6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 7 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 8 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. วนัชยั  ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 9 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยจุ์ลพงศ ์ จนัต๊ะ ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 10 

 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์11 

 (แทน  นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกณัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิม 12 

 เพ่ือชาวชนบท) 13 

  14 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 8/2561 2 

วนัศุกรท์ี่ 7 ธนัวาคม 2561  เวลา 10.00-15.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุมเชียงแสน 2  อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 4 

      5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 7 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโท นายแพทย์นพดล  วรอุไร คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์8 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั9 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 10 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 11 

1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 12 

 กรรมการบริหาร 13 

พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดุสิต  สถาวร  รองผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎ14 

เกลา้ ฝ่ายวิชาการ 15 

ผูน้  าเสนอ : พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร 16 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 17 

1.2 การแถลงข่าว TCAS 62  วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 18 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์20 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

สืบเน่ืองจากการแถลงข่าวการพฒันาระบบสารสนเทศ TCAS 62 โดย ศาสตราจารย ์ดร. 22 

สุชชัวีร ์ สุวรรณสวสัด์ิ ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 26 พฤศจิกายน 2561 23 

ณ หอ้งประชุม 8A อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อาคาร 2) กรุงเทพฯ ท่ีผ่านมา สรุป24 

สาระส าคญัไดด้งัน้ี 25 

1. แจง้ใหท้ราบการพฒันาระบบสารสนเทศการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 26 

ประจ าปีการศึกษา 2562 (TCAS 62) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการรบัสมคัร และใหม้ีความสอดคลอ้งกบั27 

กระบวนการท างานของระบบการคดัเลือกท่ีไดม้ีการเปล่ียนแปลงและพฒันาขึ้ นใหม่ 28 

2. จ านวนสถาบนัท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วม TCAS 62 รวมทั้งส้ิน 92 แห่ง ดงัรายละเอียดท่ีได้29 

แจกในท่ีประชุม และพบวา่บางสถาบนัมีความประสงคไ์มเ่ขา้ร่วม TCAS 62  ซ่ึงจะกล่าวในล าดบัต่อไป  30 

3. การเขา้ลงทะเบียนในระบบ TREQ (TCAS Requirements) เป็นระบบการรวบรวมขอ้มลูท่ี31 

ท าใหผู้ส้มคัรรูว้่าในแต่ละรอบมีหลกัสูตรใดบา้ง ระบบน้ีเป็นประโยชน์ส าหรบั clearing house เพราะท าให้32 

ทราบวา่แต่ละสถาบนัมีการยืนยนัสิทธิจ านวนเท่าไหร่ และ TREQ ยงัเป็นการวางรากฐานเพ่ือการเก็บและ33 

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีทันสมยั รวมทั้งการจัดระเบียบและรวมศูนยข์อ้มูลต่างๆ ของสาขา/หลักสูตร ท่ีเปิดรับ34 

ผูส้มคัร นอกจากน้ี สามารถวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้35 
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ศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในอนาคต  (ดังรายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแจกในท่ี1 

ประชุม) 2 

4. กรณีระบบ TCAS ล่ม ซ่ึงท าใหเ้ขา้ระบบ TREQ ไม่ได ้ โดยบางสถาบนัไดก้ าหนดกติกาว่า 3 

ถา้เขา้ระบบ TREQ ไมไ่ด ้จะไมใ่หส้มคัรในรอบต่างๆ ของสถาบนัน้ันๆ  ทปอ. ขอแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบว่า 4 

เป็นกติกาท่ีสถาบนัก าหนดขึ้ นเอง  การลงทะเบียนใน TREQ กบัการรบัสมคัรรอบท่ี 1, 2, 5 เป็นระบบการ5 

รบันักเรียนของแต่ละสถาบัน ส่วนรอบท่ี 3 และ 4 จะเป็นของ ทปอ.  ฉะน้ันสถาบันท่ีติดกรอบกติกา6 

ดงักล่าว ตอ้งไปแกไ้ขกติกาของตนเอง  การลงทะเบียนใน TREQ สะดวกต่อการ clearing house ในกรณีท่ี7 

ผูส้มคัรไม่มีขอ้มลูอยู่ใน TREQ จะท าใหไ้ม่สามารถท าการ clearing house ได ้ ดงัน้ันจึงจ าเป็นตอ้งท าให้8 

เสร็จส้ินก่อนมหาวิทยาลยัเปิดเรียน 9 

5. ปัญหาท่ีพบขณะน้ีคือ นักเรียนกวา่หมื่นคนไมส่ามารถเขา้ระบบ TREQ ได ้เน่ืองจาก 10 

- โรงเรียนลงรหสั 13 หลกั ผิด 11 

- ช่ือ-สกุล  สะกดผิด 12 

- GPAX ท่ีส่งมาไมต่รงกบัอีกหน่วยงานท่ีส่งมา 13 

จึงท าให ้TCAS ล่ม  ดงัน้ันหากพบปัญหาน้ีขอใหแ้จง้ส่วนกลางเพ่ือร่วมกนัแกไ้ข ทั้งน้ีขอความร่วมมือไม่แชร์14 

ขอ้มลูอีกต่อไป 15 

6.  จากการน าเสนอระบบสารสนเทศดา้นการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ปี 16 

2562 (TCAS 62)  พบว่า การรบัขอ้มูลเขา้ระบบมีหลายช่องทาง ท าใหเ้กิดปัญหาขอ้มูลท่ีผูส้มคัรกรอก17 

ไม่สมบูรณ์ คือกรณีท่ีผูส้มคัรกรอกขอ้มูลไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  ฉะน้ันการแกไ้ขปัญหาน้ี ใหส้ถาบัน18 

ปลดล็อคน้ีใหผู้ส้มคัรสามารถเขา้ไปกรอกขอ้มลูต่อได ้19 

7.  จากขอ้ 2 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็นสถาบนัในสงักดั ทปอ. และมีความประสงคไ์ม่เขา้20 

ระบบ TCAS น้ัน  ทปอ. ไดร้ับหนังสือแจง้แลว้ แต่เน่ืองจากการไม่เขา้ระบบ TCAS จะมีผลต่อระบบ 21 

clearing house ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ clearing house ไดอี้ก ยกเวน้สถาบนัเอกชน ดงัน้ัน ทปอ. จึงไดท้ า22 

หนังสือแจง้ใหม้หาวิทยาลยัอุบลราชธานียืนยนักลบัมาอีกครั้ง โดยมีขอ้ก าหนด 2 ทางเลือก ดงัน้ี 23 

- ในกรณียืนยนัไม่เขา้ระบบ TCAS ใหส้ถาบนัประกาศรบัสมคัรเองในทุกระบบ โดย 24 

ส่วนกลางจะไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ 25 

- เน่ืองจากการรบัในรอบท่ี 1  ทางมหาวิทยาลยัยงัอยู่ช่วงของ TCAS   ทปอ. จึง26 

อนุโลมใหผู้ส้มคัรท่ีผ่านการคดัเลือกในรอบท่ี 1 สามารถเขา้ระบบ clearing house ได ้ โดยมหาวิทยาลยั27 

ตอ้งคืนเงินมดัจ าการสมคัรทั้งหมด (หากไดร้บัเงินมดัจ าไวแ้ลว้) เน่ืองจากไดม้ีขอ้ก าหนดไม่ใหร้บัเงินก่อน28 

ยืนยนัสิทธ์ิ  29 

มติที่ประชุม :  รบัทราบตามท่ีเสนอ และทางมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดช้ี้แจงต่อท่ี30 

ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้หารือกับผู ้บริหารมหาวิทยาลัยและผู ้เก่ียวขอ้งหลายฝ่ายแลว้ ไดข้อ้สรุปว่า 31 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ยืนยนัไม่ออกจากระบบ TCAS แลว้  ดงัน้ันในท่ีประชุมจึงเสนอใหม้หาวิทยาลยั32 

อุบลราชธานี ท าหนังสือยืนยนัให ้ทปอ. รบัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกครั้งหน่ึง 33 

  34 
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ1 

ไทย ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 7 กนัยายน 2561 ณ หอ้งประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียน2 

รวมราชนครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับทราบสรุปผลการ3 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2561 4 

เม่ือวนัศุกรท์ี่ 12 ตลุาคม 2561 ณ หอ้งประชุม Millennium ชั้น 19  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ5 

19 มหาวิทยาลยัสยาม 6 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  ไมม่ีแกไ้ข  9 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองและพิจารณา 10 

3.1  การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิ11 

ระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 14 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดส้รุปสาระส าคญัในท่ีประชุมดงัน้ี 16 

1. มคอ.1 ไดร้บัการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ดัง17 

รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแ้จกในท่ีประชุม และขอช่ืนชมคณะกรรมการวิชาการ กสพท ท่ีเป็นผูท้ างาน18 

หนักมากในเร่ืองน้ี 19 

2.  ขอ้สงัเกต ตามประกาศ หนา้ท่ี 1  ท่ีจะขอหารือในท่ีประชุม 20 

ขอ้ 1  การจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ตอ้งมีมาตรฐาน21 

ไม่ต า่กว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561” (ตามเอกสารท่ีไดแ้จก22 

ในท่ีประชุม) 23 

ขอ้ 2  การจดัท าหลกัสูตรหรือปรบัปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์24 

ตอ้งมุง่ใหเ้กิดมาตรฐานผลการเรียนรูข้องบณัฑิต โดยมีหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนและองคป์ระกอบ25 

อ่ืนๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2561 ท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 26 

ขอ้ 3 สถาบันอุดมศึกษาใด จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชา27 

แพทยศาสตรอ์ยู่ในวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ตอ้งปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี ภายในปี28 

การศึกษา 2562 29 

ขอ้ 4  ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ได้ หรือมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติั30 

นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีจะพิจารณา31 

และใหถื้อค าวินิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นท่ีสุด 32 

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ไดห้ารือเก่ียวกับแนว33 

ทางการปฏิบติัในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีปฏิบัติไดจ้ริง หากทุกสถาบนัมีการปรับปรุงหลักสูตรพรอ้มกัน 34 

ตอ้งมีการตรวจรบัรอง  ดังน้ันจึงขอหารือเพ่ือหาแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัในครั้งน้ี แต่ก่อนหารือประเด็น35 
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ส าคญัว่าดว้ยการปรบัปรุงหลักสูตร รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดแ้จง้ว่าไดส้ ารวจ1 

โครงสรา้งหลกัสูตรของแต่ละสถาบนั (เท่าท่ีมีขอ้มลู) ดงัตารางท่ีไดแ้จง้ในท่ีประชุม  และขอความร่วมมือ2 

แต่ละสถาบนัน ามาพิจารณาปรบัปรุงหน่วยกิตใหต้รงตามเกณฑโ์ครงสรา้งหลกัสูตร ท่ีแบ่งเป็น 3 หมวด คือ 3 

หมวดความรูท้ัว่ไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  4 

1. กรณีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดไมค่รบตามเกณฑ ์เสนอการปรบัใหส้อดคลอ้งโดย 5 

1.1 ปรับหมวด ซ่ึงเป็นการปรับใหญ่ ท่ีต้องขอรับการรับรองใหม่ถือว่าเป็นการปรับ6 

โครงสรา้งหลกัสตูร ขอใหแ้ต่ละสถาบนัพิจารณาตามความเหมาะสมและสามารถด าเนินการได ้7 

1.2  ปรับช่ือวิชา จะปรับช่ือใหม่หรือช้ีแจงในช่ือรายวิชาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับท่ี มคอ .18 

ก าหนดน้ัน เป็นวิธีการปรบัท่ีสามารถท าไดเ้พียงช้ีแจงต่อสภามหาวิทยาลยั และ สกอ. เท่าน้ัน 9 

1.3  ปรบัหน่วยกิต เช่น ในหมวดรายวิชาเฉพาะ จากเดิมอาจรวมเป็นหมวดเดียวน้ันใหแ้ยก10 

เป็น 2 รายวิชา ใหช้ดัเจน เป็น เฉพาะทางการแพทย ์และ ส่งเสริมสมรรถนะ เป็นตน้ 11 

2. สถาบนัท่ีมีหน่วยกิตรวม เกินท่ี มคอ.1 ก าหนด ใหน้ าไปพิจารณาปรบัใหม ่ 12 

3. สถาบนัที่ไม่มีขอ้มลูในตาราง ขอความร่วมมือน ากลบัไปพิจารณา  หากจ านวนหน่วยกิต13 

ไมเ่ป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด ใหน้ ามาพิจารณาปรบัแก ้14 

4. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  15 

- วิธีปรบัหลกัสูตรง่ายท่ีสุดโดยไม่ปรบัโครงสรา้งหลกัสูตร ไม่เปล่ียนหน่วยกิต ไม่เปล่ียน16 

หมวด  ใหป้รบัตวัเลขเฉล่ีย หมวดวิชาเฉพาะใหส้อดคลอ้ง หรือจะปรบัใหม่ หรือจะใชว้ิธีอธิบายความหมาย 17 

ทั้งน้ีแลว้แต่ดุลพินิจของแต่ละสถาบัน  แต่ถ้าโยกรายวิชาเสรีเป็นหมวดวิชาเฉพาะ ไม่สามารถท าได ้18 

เน่ืองจากถือวา่เป็นการปรบัปรุงโครงสรา้งใหญ่ทั้งหมด และตอ้งขอรบัรองการประเมินใหม ่19 

- จากขอ้ค าถามท่ีประชุม การปรบัหลกัสูตรใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2562 แปลว่าจะตอ้งปรบั20 

ก่อนเปิดปีการศึกษา 2562 หรือไม่  ตอ้งไดร้บัการตรวจประเมินภายในปี 2562 ดว้ยหรือไม่น้ัน อยู่ท่ีจะ21 

ตีความอยา่งไร  แต่ในความคิดเห็นสามารถด าเนินการไดใ้นปี 2562  ซ่ึงหากท าตามขั้นตอนจริงไม่สามารถ22 

ด าเนินการไดท้นั (ปรบัใชใ้นปี 2562  ตอ้งปรบัแลว้เสร็จในเดือนสิงหาคม 2561)  ทั้งน้ีไดห้ารือคุณนุชนภา  23 

ร่ืนอบเชย ผูอ้ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย ์นายแพทย์พงษ์ศกัด์ิ  24 

วรรณไกรโรจน์ แลว้ ไดแ้นวทางการด าเนินงานดงัน้ี “หลกัสูตรใดท่ีผ่านการประเมิน WFME ของ IMEAc  25 

แพทยสภา และ สกอ. แลว้  ถือว่าหลักสูตรใหด้ าเนินการตามน้ัน” เน่ืองจาก IMEAc ไดพิ้จารณาว่า26 

ครอบคลุมแลว้ 27 

- คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดใ้หข้อ้มลูเพ่ิมเติมในท่ีประชุม แจง้ว่าได้28 

ปรบัหลกัสูตรใหม่แลว้ ซ่ึงหน่วยกิตไดเ้ป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด และจะน าไปใชใ้นปีการศึกษา พ .ศ. 2562 29 

แต่ขอหารือท่ีประชุม กรณีท่ี นศพ. ปีสุดทา้ย ท่ีก าลงัจะส าเร็จการศึกษายงัใชห้ลกัสูตรปี 2555  ตอ้งใช้30 

หลกัสตูรไหนในการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562  31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และจะปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั มคอ.1  ท่ีก าหนด โดย  32 

1.  หลกัสูตรเก่าท่ียงัไม่ครบก าหนดปรบัหลกัสูตร ใหแ้ต่ละสถาบนัน าหลกัสูตรมาทบทวนและ33 

ปรบัแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั มคอ. ตามท่ีเห็นเหมาะสม 34 

2.  หลักสูตรใหม่ หรือ สถาบันท่ีถึงรอบปรับหลักสูตรแลว้ ใหป้ฏิบัติตามกรอบท่ี มอค. 1 35 

ก าหนด 36 
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3.2 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 3 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ท่ีประชุมว่า คณะแพทยศาสตร ์4 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา5 

แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20  จึงก าหนดจดัระหว่างวนัท่ี 18 - 20 ตุลาคม 2562  ณ อาคารศรีสวรินทรา  6 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ  7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ โดยท่ีประชุมใหข้อ้สงัเกตวา่ เน่ืองจากการจดัประชุมครั้งน้ีก าหนดให้8 

เป็นการประชุมนานาชาติร่วมกบั ASEAN Medical Education Alliance  ดงัน้ันก าหนดเวลาดงักล่าวอาจ9 

ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมจากต่างชาติไม่สะดวกในการเดินทางเน่ืองจากใกลช้่วงปลายปี รองศาสตราจารย ์10 

นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ขอรบัไปทบทวนอีกครั้ง 11 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 12 

4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต13 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบั14 

ตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 15 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 16 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์17 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 18 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ช้ีแจงตามเอกสาร ท่ีไดแ้จกในท่ี19 

ประชุมแลว้ ดงัน้ี 20 

  21 
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1. จ านวนผูส้มคัรสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2562 1 

 2 

รหสั สนามสอบที่ผูส้มัครเลือกเป็นอนัดบั 1 ผูส้มคัรทั้งหมด (คน)  ผูช้  าระเงิน (คน)  
11 กทม. เขตท่ี 1  จุฬาฯ 9,057 8,812 
12 กทม. เขตท่ี 2  มธ. ศนูยร์งัสิต  5,994 5,844 
13 กทม. เขตท่ี 3  ศิริราช  2,142 2,096 
14 กทม. เขตท่ี 4  ม.สวนดุสิต  1,703 1,671 
2 จงัหวดัเชียงใหม่  4,430 4,306 
3 จงัหวดัขอนแก่น  6,072 5,936 
4 จงัหวดัสงขลา 4,922 4,798 
5 จงัหวดัพิษณุโลก  2,967 2,902 
6 จงัหวดัอุบลราชธานี  2,234 2,186 
7 จงัหวดัชลบุรี  2,430 2,374 
8 จงัหวดันครราชสีมา  2,216 2,161 

รวม 44,167 43,086 

2. ปัญหาการตรวจเอกสารสมคัรสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2562  3 

2.1  ขอ้มลูการตรวจเอกสารการสมคัรสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2562  รวมจาก4 

ทั้ง 3 สถาบนั ท่ีตรวจเอกสาร ดงัน้ี  5 

- คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ตรวจเอกสารทั้งหมด 24,334 คน เอกสารไม่6 

สมบรูณจ์ านวน 211 คน  7 

- คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตรวจเอกสารทั้งหมด 14,583 คน 8 

เอกสารไมส่มบรูณจ์ านวน 119 คน  9 

- คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจเอกสารทั้งหมด 4,169 คน เอกสาร10 

ไมส่มบรูณจ์ านวน 40 คน  11 

โดยสรุปสาเหตุจากปัญหาเร่ืองต่างๆ ไดด้งัน้ี  12 

1. รปูถ่าย จ านวน 29 คน  13 

2. บตัรประชาชน จ านวน 134 คน  14 

3. เอกสารการศึกษา  จ านวน 177 คน  15 

4. มากกวา่ 1 ปัญหา จ านวน 30 คน  16 

รวมผูท่ี้เอกสารไมส่มบรูณจ์ านวน 370 คน  17 

2.2  อนุมติัใหไ้ดร้บัสิทธ์ิเขา้สอบวิชาเฉพาะเพ่ิม จ านวน 5 ราย เน่ืองจากตรวจสอบเอกสาร18 

ผูส้มคัรสอบ 5 คน แลว้พบว่าสถานะสมบรูณ ์จึงเหลือเอกสารไม่สมบรูณ ์จ านวน 365 คน ดังน้ันมีผูมี้สิทธ์ิ19 

เขา้สอบวิชาเฉพาะทั้งหมด 42,721 คน 20 
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3.  การจดัสรรท่ีนัง่สอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2562  1 

 
รหสั 

 
สนาม 

ผูมี้สิทธ์ิสอบที่ไดร้บั

การจดัสรรที่นัง่สอบ 
(คน) 

 
สถาบนัผูร้บัผิดชอบสนามสอบ 

11 กทม. เขตท่ี 1  
จุฬาฯ 

6,750 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

12 กทม. เขตท่ี 2  
มธ. ศนูยร์งัสิต  

6,500 คณะแพทยศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร ์ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 
วิทยาลยัแพทยศาสตร ์ม.รงัสิต  

13 กทม. เขตท่ี 3  
ศิริราช  

3,130 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร ์ม.สยาม 

14 กทม. เขตท่ี 4  
ม.สวนดุสิต  

2,380 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

02 จงัหวดัเชียงใหม่  4,065 คณะแพทยศาสตร ์ม.เชียงใหม ่ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ม.แมฟ้่าหลวง  

03 จงัหวดัขอนแก่น  6,022 คณะแพทยศาสตร ์ม.ขอนแก่น  
04 จงัหวดัสงขลา 4,801 คณะแพทยศาสตร ์ม.สงขลานครินทร ์ 
05 จงัหวดัพิษณุโลก  2,300 คณะแพทยศาสตร ์ม.นเรศวร  
06 จงัหวดัอุบลราชธานี  2,180 คณะเภสชัศาสตร ์ม.อุบลราชธานี ร่วมกบั  

ม.อุบลราชธานี  
07 จงัหวดัชลบุรี  2,430 คณะแพทยศาสตร ์ม.บรูพา ร่วมกบั ม.บรูพา  
08 จงัหวดันครราชสีมา  2,163 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

รวม 42,721  

 2 

  3 
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4. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการการสอบวิชาเฉพาะ ดังรายละเอียด1 

ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ประกาศ ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 ในขอ้ 2 ให้2 

จ่ายเงินค่าใชจ้่าย และอตัราค่าตอบแทนในวนัจดัสอบวิชาเฉพาะ ในอตัราน้ี 3 

ล าดบัที่ รายการ/ต าแหน่ง อตัรา(บาท/คน/วนั) 
1 กรรมการกลางจาก กสพท 2,600 
2 หวัหนา้สนามสอบ 2,600 
3 ผูช้่วยหวัหนา้สนามสอบ 2,000 
4 กรรมการคุมสอบ 1,300 
5 เจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง 1,300 
6 กรรมการส ารอง 1,300 
7 พยาบาลประจ าหอ้งพยาบาล 1,300 
8 ประชาสมัพนัธ ์ 1,300 
9 พนักงานขบัรถ 800 
10 พนักงานรกัษาความปลอดภยั/ต ารวจ 700 
11 นักการภารโรง 700 
12 ค่าอาหาร (อาหารเชา้  อาหารวา่ง 2 มื้ อ  และอาหารกลางวนั) 400 

5.  ปฏิทินการคดัเลือกแต่ละรอบ ดงัรายละเอียดดงัตารางในเอกสารแนบ 4 

6.  ทปอ. เปิดระบบใหม่ 3 ระบบ ท่ีใชใ้น TCAS 62  ไดแ้ก่ 1. ระบบลงทะเบียน 2. ระบบ AI  5 

ช่วยประเมินความเหมาะสมของสาขาเรียน และ 3. ระบบขอ้มูลข่าวสาร TREQ  ซ่ึงจะเป็นตัวช่วยให้6 

นักเรียนคน้หาขอ้มลูการสมคัรในระบบ TCAS ไดง้่ายขึ้ น 7 

6.1 ระบบลงทะเบียน ใหส้รา้งบญัชีผูใ้ชง้าน 8 

การสมคัรรบัตรงโควตาท่ีอยูใ่นระบบ TCAS 62   ตอ้งลงทะเบียน ใน 9 

http://student.mytcas.com  โดยลงไดเ้พียงแค่ครั้งเดียว ตัง้แต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2561  เวลา 00.01 น. 10 

เป็นตน้ไป (ทั้งน้ีไม่ไดบ้งัคบัว่าตอ้งลงทะเบียนภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 เท่าน้ัน  หากลงทะเบียนหลงั11 

จากน้ันสามารถท าได ้แต่ตอ้งก่อนวนัรบัสมคัรของมหาวิทยาลยั) แต่จะมีผูส้มคัรซ่ึงจบมธัยมศึกษาก่อนปี12 

การศึกษา 2561 มาลงทะเบียนสมคัรดว้ย  13 

เหตผุลที่ตอ้งลงทะเบียนใน  MyTCAS 14 

เพ่ือบริหารสิทธ์ิของผูส้มคัรในระบบ TCAS ท่ีม ี1 คน 1 สิทธ์ิ 15 

- เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการสมคัรเขา้เรียนมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่ตอ้งกรอก16 

รายละเอียดใหมอี่ก 17 

- เพ่ือใหข้อ้มลูตรงกนัทั้งตวัผูส้มคัร ทปอ.  สทศ.  และมหาวิทยาลยั 18 

- ไมต่อ้ง Upload เอกสาร เพราะทาง ทปอ. ไดเ้ช่ือมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือขอขอ้มลู19 

มาใสไ่วใ้นระบบแลว้ 20 
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ขอ้มูลของผูส้มคัรที่มีอยูใ่นระบบ 1 

1. ขอ้มลูพ้ืนฐานของตนเอง (ช่องใดมี * ตอ้งกรอก) 2 

-  ช่ือ-นามสกุล 3 

-  เลขบตัรประชาชน 4 

-  วนัเดือนปีเกิด 5 

-  เบอรโ์ทรศพัท ์6 

-  Email 7 

-  ขอ้มลูบิดามารดา 8 

-  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้9 

-  ช่ือโรงเรียน และครู/อาจารย ์ท่ีติดต่อได ้(ตอ้งใส่ใหถู้กเพ่ือการดึงขอ้มลูจาก 10 

สพฐ.) 11 

- สามารถแนบไฟลไ์ด ้หากมีผลการสอบเทียบอ่ืนๆ 12 

2. คะแนน GPAX  และ GPA  ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา (จากโรงเรียน) 13 

3. คะแนน O-NET, GAT PAT,  วิชาสามญั (จาก สทศ.) 14 

4. ขอ้มลูการยืนยนัสิทธ์ิ / สละสิทธ์ิ 15 

ในการลงทะเบียน จะไดร้บั Username และ Password  โดยจะตอ้งยืนยนัตนใน 16 

Email ท่ีไดก้รอกไว ้โดยเป็นรหสั 6 ตวั ซ่ึงใชไ้ดเ้พียง 5 นาที เท่าน้ัน เมื่อมาลงในระบบแลว้ ตอ้งกลบัไปท่ี 17 

Email อีกครั้งเพ่ือตั้ง Password ใหม ่ โดย Password จะมีความซบัซอ้น ดงัน้ี 18 

- ตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 8 ตวัอกัษร (ไมเ่กิน 20 ตวัอกัษร) 19 

- มีตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพใ์หญ่ อยา่งนอ้ย 1 ตวั 20 

- มีตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพเ์ล็ก อยา่งน้อย 1 ตวั 21 

- มีตวัเลข อยา่งน้อย 1 ตวั 22 

- มีตวัอกัษรพิเศษ เช่น & @ ! _ -  อยา่งนอ้ย 1 ตวั 23 

หลงัจากท่ีตั้ง Password จะมีระบบใหเ้ลือกว่า เราไม่ใช่ Robot เพ่ือป้องกนัดา้นความ24 

ปลอดภัย เมื่อเสร็จส้ินเรียบรอ้ยแลว้ เราจะใช ้Username (เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลกั) และ 25 

Password (ท่ีเราตั้งเอง) ในการสมคัรรบัตรงโควตาต่างๆ ตั้งแต่รอบ 1 - 5 ในระบบ TCAS ไดเ้ลย 26 

ทุกครั้งท่ี Log in เขา้ไปแลว้ ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลท่ีระบบไดดึ้งมา โดยในช่วงเดือน27 

ธนัวาคม 2561 ท่ีจะสมคัรรอบ Portfolio จะมีคะแนน GPAX 5 เทอม  ถา้ขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง จะมีปุ่มท่ีใหเ้รา28 

แจง้วา่ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง และตอ้งไปแจง้ทางโรงเรียนวา่คะแนนท่ีแจง้ไปทาง สพฐ. ไมต่รงกนั 29 

อีกส่วนหน่ึง ท่ีส าคญัมากในระบบ TCAS คือ การยืนยนัสิทธ์ิ/สละสิทธ์ิ ซ่ึงระบบจะ30 

เปิดใหด้ าเนินการในช่วงเวลาน้ันเท่าน้ัน เม่ือเราท าการยืนยนัสิทธ์ิ/สละสิทธ์ิ จะมีการยืนยนัผ่านรหสัได ้2 31 

ทาง คือ Email และ OTP (ผ่านเบอรโ์ทรศพัท์)  ซ่ึงในระบบปีน้ีจะสามารถแกไ้ขได ้เช่น เลือกสาขาท่ี 1 ไป32 

แลว้ แต่เปล่ียนใจจะไปสาขาท่ี 2 ก็สามารถยืนยนัสิทธ์ิใหมไ่ด ้ซ่ึงจะมีโควตาในการยืนยนัตรงน้ีเพียง 3 ครั้ง 33 

แต่ถา้เป็นการสละสิทธ์ิ จะท าไดเ้พียง 1 ครั้งเท่าน้ัน จะคืนสิทธ์ิอีกไม่ได ้เพราะฉะน้ัน34 

ก่อนท่ีจะกดสละสิทธ์ิตอ้งคิดดีๆ  ถา้กดสละสิทธ์ิไปแลว้จะไม่สามารถเรียกคืนไดอี้ก ตอ้งไปสมคัรในรอบ35 

ถดัไปเท่าน้ัน 36 
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 ***ทปอ. เนน้ย า้ทุกคนวา่ เมื่อเขา้ระบบ Log in และใชง้านเสร็จแลว้ ควร Log out ออกทุกครั้ง ไม่อย่างน้ัน1 

ในการเขา้ครั้งต่อไปจะไมส่ามารถเขา้ได ้ตอ้ง Refresh เพ่ือใหอ้อกจากระบบก่อน*** 2 

6.2 ระบบ AI ช่วยประเมินความเหมาะสมของสาขาเรียน 3 

เป็นระบบท่ีช่วยใหนั้กเรียนเลือกว่าอยากเขา้คณะไหน และตอบค าถามประมาณ 5  4 

นาที เพ่ือใหร้ะบบวิเคราะหว์่านักเรียนเหมาะกบัคณะน้ันๆ หรือไม่ เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจก่อนเลือกว่า5 

จะลงสมคัรในคณะไหน ระบบน้ีสามารถใชผ่้านบญัชี Facebook หรือ Google Plus ได ้6 

6.3 ระบบขอ้มูลข่าวสาร TREQ 7 

ระบบขอ้มลูขา่วสาร TREQ เป็นการพฒันา ในระบบน้ีจะครอบคลุมทุกมหาวิทยาลยัท่ี8 

เขา้ระบบ TCAS  โดยจะบอกเลยวา่สาขาน้ันๆ รบัก่ีท่ีนัง่ ใชค้ะแนนอะไรบา้ง เพ่ือใหนั้กเรียนตดัสินใจในการ9 

สมคัร GAT PAT, วิชาสามญั ใหถู้กตอ้ง ซ่ึงขอ้มลูตรงน้ีจะมีการอพัเดทอยูเ่ร่ือยๆ  10 

ส าหรบัผูส้มคัรที่จบมธัยมศึกษาก่อนปี 2561 หากว่าลงทะเบียนใน http://mytcas.com  แลว้ 11 

GPAX ไดร้บัการตรวจสอบจากระบบของ ทปอ. แลว้ไม่ตรงกบัใบ ปพ.1 ให ้Upload ใบ ปพ.1 เขา้ระบบเลย 12 

ทาง ทปอ. จะยึด GPAX ตามใบ ปพ.1 ฉบบัน้ี  ส่วนในรอบแอดมิชชัน่ ทาง ทปอ. จะยึดขอ้มลูในระบบท่ีมี13 

อยูแ่ลว้ แนะน าใหล้งทะเบียนในระบบ http://mytcas.com ใหเ้ร็วท่ีสุด ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นวนัท่ี 1 ธนัวาคม น้ี 14 

ก็ได ้อาจจะรอเลยไปสกัระยะ แต่ควรรีบใหล้งทะเบียนก่อน เพราะจะสามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้หากไม่15 

ตรงกนัจะไดม้ีเวลาแกไ้ข และผูส้มคัรจะไมเ่สียสิทธิการสมคัร TCAS 62 16 

ท่ีมา :https://www.dek-d.com/tcas/51458/ 17 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

4.2 การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 19 

(MedResNet) 20 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี21 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดแ้จง้ท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการประชุม23 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวนัท่ี 12 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุม24 

เห็นชอบใหผู้ท่ี้ประสงคข์อทุนวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั ส่งโครงการวิจยัมายงั กสพท ภายในวนัท่ี 25 

15 ธนัวาคม 2561 ทั้งน้ี กสพท จะเวียนส่งใหก้รรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้า เพ่ือตดัสินในการประชุม26 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 1/2562 วนัท่ี 18 มกราคม 2562 ท่ีคณะ27 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 28 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 

4.3   การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 30 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์แจง้รายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ 33 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 34 

http://mytcas.com/
http://student.mytcas.com/
https://www.dek-d.com/tcas/51458/
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1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน 1 

1.1  วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยร ังสิต ขอร ับการตรวจประเมินหลักสูตร2 

แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 3 

1.2  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ขอรบัการตรวจประเมิน4 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 5 

2. หลกัสตูรและสถาบนัท่ีอยูใ่นระหวา่งกระบวนการตรวจประเมิน  6 

-  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ อยู่ในระหว่างการพิจารณากลัน่กรองผล7 

การตรวจประเมิน  8 

-  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนการ9 

สรุปผลการตรวจประเมินเบ้ืองตน้ 10 

-  วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต อยูใ่นระหวา่งการเตรียมการก่อน site visit 11 

-  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระหว่างการ12 

เตรียมการก่อน site visit 13 

3.  การส่งรายงานประจ าปี (* = เลยก าหนดเวลา) 14 

รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 15 

  * 1. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  (วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561)  16 

รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งท่ี 1 ปี 2561)  17 

  * 1. คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  (วนัท่ี 18 

15 สิงหาคม 2561) ขอใหส้ถาบนัท่ีจะส่งรายงานประจ าปี ใชแ้บบฟอรม์ Template for Annual Progress 19 

Report (ส าหรบัสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหน้าประจ าปี) หรือแบบฟอรม์ Template for Corrective 20 

Action Report (ส าหรบัสถาบนัท่ีตอ้งส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข) ซ่ึงสามารถ download ไดจ้าก website 21 

www.imeac.org   โปรดศึกษาคู่มือการเขียนรายงานและวิธีการส่งไดจ้ากเอกสาร template  22 

4. การอบรมของ สมพ. 23 

4.1 การอบรม Criteria training & SAR writing course 24 

สมพ. จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ Criteria training & SAR writing course ในวนัท่ี 8 - 12  25 

ตุลาคม 2561  ณ หอ้ง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มี26 

ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมด 90 คน โดยแบ่งเป็นผูเ้ขา้อบรม 1 วนั 26 คน  และ 5 วนั 64 คน 27 

4.2 การอบรม Assessor training การอบรมผูต้รวจประเมิน 28 

สมพ. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ Assessor training ในวนัท่ี 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 29 

ณ หอ้ง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (ผูเ้ขา้อบรมเป็นผู ้30 

ท่ีผ่านการอบรม Criteria training & SAR writing course มาแลว้) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้งหมด 25 คน  31 

5. การรับรองมาตรฐานตามมติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 26 32 

พฤศจิกายน 2561  33 

5.1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา ขอเพ่ิมศกัยภาพ 32 คน คณะกรรมการบริหาร 34 

สมพ. มีมติใหร้บัรองการเพ่ิมศกัยภาพท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัฯ แบบมีเง่ือนไข คือใหช้ะลอการรบันิสิต35 

เป็นปี พ.ศ. 2563  โดยตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ โรงพยาบาลมีความพรอ้มท่ีจะเปิดด าเนินการไดภ้ายในปี 2562 36 

http://www.imeac.org/
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5.2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร1 

ปรบัปรุง พ.ศ. 2558  ขอเพ่ิมศกัยภาพ 20 คน  คณะกรรมการบริหาร สมพ. มีมติเห็นชอบ 2 

5.3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอรับรอง3 

มาตรฐานหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์4 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะกรรมการบริหาร สมพ. มีมติไม่รับรอง (เฉพาะ5 

หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต) เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการตามขอ้มาตรฐานพ้ืนฐานไดค้รบทุกขอ้ ซ่ึง6 

เป็นขอ้มาตรฐานท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการจดัการศึกษา 7 

6. การขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจรบัรองมาตรฐาน 8 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งท่ี 4/2561 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561  ใหข้ึ้ น9 

ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ท่ีใชผู้ ้ตรวจ 4 คน ตรวจ 3 วัน จาก 10 

240,000 บาท (สองแสนส่ีหมื่นบาท) เป็น 300,000 บาท (สามแสนบาท) โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 11 

2562  และจะขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจปีละ 50,000 บาท (หา้หมื่นบาท) ทุกปี จนถึง 500,000 บาท (หา้12 

แสนบาท) ในปี 2566 (ส าหรบักรณีท่ีใชผู้ต้รวจและจ านวนวนัตรวจท่ีแตกต่างไป จะค านวณค่าธรรมเนียม13 

จากฐาน ผูต้รวจ 4 คน ตรวจ 3 วนั) 14 

7. แพทยสภาประกาศ “หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและ15 

รบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการใหม่)” เมื่อวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส าหรบั16 

สถาบนัท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่ หากท าไดต้ามเกณฑม์าตรฐานดงักล่าว จะไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน (ไม่17 

มีเง่ือนไข) ทั้งน้ี ตอ้งรายงานผลความกา้วหน้าให ้สมพ. ทุกปี ว่าสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีคุณภาพตาม18 

เกณฑม์าตรฐาน 19 

8. สถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตร20 

บณัฑิต การขอเพ่ิมศกัยภาพ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต จากน้ีไป ตอ้งใชเ้กณฑ ์TMC.WFME.BME (2017)  21 

หรือ หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบั22 

สถาบนัเปิดด าเนินการใหม่) แลว้แต่กรณี สามารถ download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอ23 

ตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org  โดยขอใหส้ถาบนัผลิต24 

แพทยด์ าเนินการดงัน้ี 25 

8.1 ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา  26 

8.2 ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงดังกล่าว พรอ้มทั้งใบสมคัรขอรับการตรวจ และเล่ม27 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จ านวน 1 เล่ม หลกัสูตร 1 เล่ม และ flash 28 

drive (ประกอบดว้ย PDF file ของ SAR  และ ไฟลเ์อกสารหลกัฐาน) จ านวน 1 ชุด ถึงผูอ้ านวยการ สมพ.  29 

ส่ง สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์30 

 ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4  ตึกอานันทมหิดล  31 

 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 32 

 กรุงเทพ 10330    33 

8.3 ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์ TMC.WFME.BME. (2017) หรือ หลกัเกณฑก์ารขอ34 

เปิดด าเนินการหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการ35 

ใหม)่ แลว้แต่กรณี โดยใช ้template ของ สมพ.  ใชต้วัอกัษร font TH Sarabun New ขนาด 16 36 
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8.4 การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี 1 

- เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปู PDF file โดยระบุหนา้และ highlight ส่วนท่ีอา้งอิง 2 

- ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2 เป็นตน้ 3 

- เก็บเป็น folder - subfolder ตามองคป์ระกอบ - องคป์ระกอบยอ่ย 4 

- ท า hyperlink จากเล่ม SAR  5 

8.5 ช าระค่าธรรมเนียมการขอรับการตรวจประเมิน เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึง6 

หมื่นบาทถว้น) หลังจากช าระแลว้ เงินจ านวนน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไม่คืน7 

แมว้า่ภายหลงัพบวา่สถาบนัไมพ่รอ้มและไมเ่กิดการตรวจขึ้ นจริง 8 

**หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการติดต่อเจา้หนา้ท่ี สามารถติดต่อไดท้าง e-mail: contact@imeac.org  9 

หรือติดต่อ ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์   ไดท่ี้ pongsak@imeac.org 10 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 11 

4.4 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์14 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์แจง้ในท่ีประชุมรายละเอียดดงัน้ี 15 

4.4.1 การติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา16 

แห่งชาติ ครั้งท่ี 9  เน้ือหาโดยสงัเขปดงัน้ี 17 

 18 

ขอ้เสนอแนะ ความคืบหนา้ 

1. การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสงูสุด จ าเป็นตอ้งมีแพทยป์ฏิบติังานอยูใ่นทุก

ภาคส่วนทั้งภาครฐัและเอกชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบั

บริบทของการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ แพทยผ์ูใ้หบ้ริการสุขภาพระดบั

ตน้และระดบักลาง แพทยผ์ูใ้หก้ารบริบาลผูป่้วยซบัซอ้น และ

แพทยผ์ูพ้ฒันาองคค์วามรู ้การศึกษาและเทคโนโลยี จึงสมควร

ปรบัเปล่ียนการศึกษาแพทยศาสตรเ์พ่ือผลิตแพทยท่ี์สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายน้ี 

อยูใ่นวาระท่ี 5.2.1 เร่ือง โครงการผลิต
แพทยต์ามนโยบายรฐับาล  

2. การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ควร
ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาในระดบัสากลท่ีสอดคลอ้ง

กบับริบทของประเทศไทย และค านึงถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

ศกัยภาพของสถาบนั โดยก าหนดเป้าหมายบณัฑิตแพทยใ์หม้ี

สมรรถนะหลกั และสมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั ดงัน้ี 

   2.1  สมรรถนะหลกั หมายถึง สมรรถนะทางวิชาชีพตาม
เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

และมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

    

อยูใ่นวาระท่ี 3.1 เร่ือง การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา

แพทยศาสตร ์ 

mailto:pongsak@imeac.org
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   2.2  สมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั หมายถึง สมรรถนะท่ีตอ้ง
เสริมสรา้งใหผู้เ้รียน เรียนตามความสนใจและศกัยภาพของ

ตนเอง ทั้งน้ีสถาบนัอาจเลือกส่งเสริมสมรรถนะดงักล่าวใน

แนวทางท่ีแตกต่างกนัไดต้ามความเหมาะสม เพ่ือเตรียม

ผูเ้รียนใหม้ีความพรอ้มท่ีตอบสนองความตอ้งการอนั

หลากหลายของระบบบริการสุขภาพและการด าเนินชีวิต 

3. โครงการเพ่ิมพนูทกัษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษา
แพทยศาสตร ์โดยก าหนดเป้าหมายวางระบบการศึกษาท่ี

มุง่เนน้ผลลพัธ ์จดัประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละประเมินผล 

ภายใตก้ารประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีหน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ 

อยูร่ะหวา่งใหส้ถาบนัผลิตแพทย ์ทบทวน

ร่างหตัถการและก าหนดแนวทางการสอน

และการประเมินผล โดยก าหนดการ

ประชุมครั้งต่อไป ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 
2561  ณ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช
พยาบาล 

4. สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติั
ภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

จากโครงการอบรมเร่ือง “กรอบ

มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์

ระดบัอุดมศึกษา” เมื่อวนัศุกรท่ี์ 17 
สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ 
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั จ านวนสถาบนัสมาชิกท่ีเขา้

ร่วม 19 แห่ง โดยมีผลลพัธต์ามตวัช้ีวดั
ไดแ้ก่ รอ้ยละของผูเ้ขา้อบรมท่ีมีแนวคิดจะ

น ากรอบมาตรฐานฯ ไปใช ้หรือ

ประยุกตใ์ชก้บัสถาบนัของตนเท่ากบั 93 

คณะท างานวิชาการฯ ส ารวจ

ความกา้วหนา้ในการด าเนินการเร่ือง 

ระบบสนับสนุนอาจารยข์องสถาบนัผลิต

แพทย ์(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 
2561) 
1. จ านวนสถาบนัท่ีตอบแบบส ารวจ 12 
แห่ง (รอ้ยละ 54.55) 
2. จ านวนสถาบนัฯ ท่ีมีการก าหนด 
“คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องอาจารย”์ 

10 แห่ง (รอ้ยละ 83.33) 
3. จ านวนสถาบนัฯ ท่ีไดร้ะบุปัจจยัแห่ง
ความผูกพนัของอาจารยแ์ลว้ 8 แห่ง 
(รอ้ยละ 66.67) 
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4. จ านวนสถาบนัฯ ท่ีมีการก าหนดแนว
ทางการพฒันาอาจารยท่ี์ชดัเจน เช่น การ

ใช ้Professional Standard Framework 
for Teacher หรือมาตรฐานอ่ืน 5 แห่ง 
(รอ้ยละ 41.67) 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 1 

4.5 จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 

ศาสตราจารย ์นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ5 

ระหวา่งคณะและวิทยาลยัแพทยศาสตร ์ภายใตก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในการก ากบัดูแล6 

โครงการวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน ดังเอกสารท่ีไดแ้จกในท่ีประชุมแลว้น้ัน ท่ี7 

ประชุมไมม่ีขอ้แกไ้ข  จึงขอก าหนดวนัลงนามบนัทึกขอ้ตกลง 8 

มติที่ประชุม : รบัทราบ และก าหนดวนัลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัในงานประชุมวิชาการ9 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19  ณ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 10 

4.6 การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance 11 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์13 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์14 

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้ความคืบหน้าการด าเนินงานของ 15 

ASEAN Medical Education Alliance ดงัเอกสารท่ีไดแ้จกท่ีประชุม 16 

 มตทิี่ประชุม : รบัทราบ   17 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 18 

5.1 เพ่ือทราบ 19 

5.1.1  เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช20 

กรรม (ศรว.) 21 

- การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ22 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2561 23 

- การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 24 

ขั้นตอนที ่3 (MEQ)  ในรูปแบบใหม่ 25 

- การสอบ OSCE รูปแบบใหม่ 26 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์28 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดด้ าเนินการและแจง้ในท่ี1 

ประชุม รายละเอียดดงัน้ี 2 

1. การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการ3 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2561  NL1 - 2  ในเดือนเมษายน การสอบจะมี 2 แบบ ทั้งแบบ4 

กระดาษค าตอบ และ computer ดงัแสดงในตาราง 5 

 6 

 
Exam site Method No.  seats 

1 Siriraj Computer-based 940 
2 CU Computer-based 210 
3 CMU Computer-based 380 
4 Rama Paper-based 300 
5 KKU Paper-based 530 
6 PSU Computer-based 200 
7 PMK Paper-based 300 
8 SWU Paper-based 300 
9 Rungsit Paper-based 230 
10 TU Computer-based 250 
11 NU Computer-based 200 
12 SUT Computer-based 200 
13 WU Computer-based 200 

   
4,240 

ซ่ึงคาดว่าในอนาคตจะท าการสอบผ่าน computer ทั้งหมด และในการน้ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์แจง้ท่ี7 

ประชุมทราบ หากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สอบดว้ย computer จะมีจ านวนท่ีนัง่จ ากดั ไดป้ระมาณ 200 8 

ท่ีนั่ง (รวมท่ีนั่งส ารอง) ทั้งน้ีหากจัดท่ีนั่งจ านวน 250 ท่ีนั่ง จ าเป็นตอ้งกั้น partition คลา้ยกับท่ี9 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จดั 10 

ตารางแสดงจ านวนผูเ้ขา้สอบอตันัยประยุกต  ์ (MEQ) ปี พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) วันที่ 13 11 

มกราคม 2562 ดงัน้ี 12 

 13 

ล าดบั

สนาม 
สนามสอบ 

ผูมี้สิทธ์ิราย

สถาบนั 
ผูมี้สิทธ์ิรวม 

01 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบดว้ย   

324 
  0100 โรงพยาบาลศิริราช 288 
  0101 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 32 
  สถาบนัต่างประเทศ 4 

  14 
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02 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ประกอบดว้ย   

304 

  0200 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 191 

  0201 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี 42 
  0202 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี 33 

  0203 โรงพยาบาลภมิูพลอดุลยเดช 32 

  สถาบนัต่างประเทศ 6 

03 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย   

241 

  0300 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 162 

  0301 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลล าปาง 45 

  
0302 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงราย 
        ประชานุเคราะห ์

30 

  สถาบนัต่างประเทศ 4 

04 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามา ธิบดี  (สอบท่ี  รามาฯ) 

ประกอบดว้ย 
  

172 
  0400 โรงพยาบาลรามาธิบดี (บางส่วน) 113 
  0402 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ 28 

  
0403 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราช 
        นครศรีธรรมราช 

30 

  สถาบนัต่างประเทศ 1 

04 
คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สอบท่ี ศพค.รพ.มหาราช
นครราชสีมา) ประกอบดว้ย 

  
85 

  0400 โรงพยาบาลรามาธิบดี (บางส่วน) 48 
  0401 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 37 

05 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประกอบดว้ย   

252 

  0500 โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 135 

  0501 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น 38 

  
0502 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์        
        (ม.ขอนแก่น) 

29 

  0503 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี 29 
  0504 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม 18 
  สถาบนัต่างประเทศ 3 

  1 
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06 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ประกอบดว้ย   

259 

  0600 โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ 128 

  0601 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ ่ 34 

  0602 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา 21 

  สถาบนัต่างประเทศ 7 

  1601 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 23 

  1801 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต 25 

  1802 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรงั 21 

07 วิทยาลยัแพทยศาสตร ์พระมงกุฎเกลา้ ประกอบดว้ย   

109   0700 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ 100 

  สถาบนัต่างประเทศ 9 

08 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดว้ย   
188 

  0800 ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ (องครกัษ์) 188 
09 วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต ประกอบดว้ย   

132 
  0900 โรงพยาบาลราชวถีิ 101 
  0901 โรงพยาบาลเลิดสิน 30 

  สถาบนัต่างประเทศ 1 

10 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประกอบดว้ย 
ขอส่ง 7 ธ.ค. 

61 

15 

  1000 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ   

  1001 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี   

  1002 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี   

  1003 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ   

  1004 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร   
  1005 (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ   
  สถาบนัต่างประเทศ 15 

11 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช 

ประกอบดว้ย 
  

77 
  1100 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 77 

  1 
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12 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร ประกอบดว้ย   

158 

  1200 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร 25 

  1201 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ 28 

  1202 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร 16 

  1203 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร ่ 15 

  
1204 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จ 
        พระเจา้ตากสินมหาราช 

14 

  
1205 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช  
        พิษณุโลก 

57 

  สถาบนัต่างประเทศ 3 

13 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สอบท่ี ศพค.รพ.

รอ้ยเอ็ด) ประกอบดว้ย 
  

49   1301 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด 25 

  1302 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์ 24 

14 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหา วิทยาลัย

อุบลราชธานี ประกอบดว้ย 
  

35   1401 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 18 

  
1402 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ 
        (ม.อุบลราชธานี) 

17 

15 
ส านั ก วิชาแพทยศาสตร์ มหา วิทยาลัย เทคโนโลยี สุ รนารี 

ประกอบดว้ย 
  

83 

  1500 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 0 
  1501 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร ์ 33 

  1502 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรมัย ์ 33 

  1503 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชยัภมิู 14 

  สถาบนัต่างประเทศ 3 

16 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา ประกอบดว้ย   

53 
  

1701 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจา้พระยา 
        อภยัภเูบศร ์

16 

  
1702 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช 
        เทว ีณ ศรีราชา 

31 

  สถาบนัต่างประเทศ 6 
  1 
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17 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา ประกอบดว้ย   
27   1901 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 10 

  1902 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 17 

18 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม (สอบท่ี ศพค.รพ.พระนัง่

เกลา้) ประกอบดว้ย 
  

42 
  2001 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 42 

19 
ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สอบท่ี ส านัก

การแพทย ์กทม.) ประกอบดว้ย 
  

30 
  2101 โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ์ 30 
  รวมทั้งหมด 2,635 2,635 
 1 

2. การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 

ขั้นตอนที่ 3 (MEQ)  ในรูปแบบใหม่ ตามกระบวนการสอบ MEQ ของ ศรว. จะจดัท าทั้งหมด 8 ขั้นตอน 3 

ตั้งแต่ การจัดท าขอ้สอบ(ศรว.) - การส่งขอ้สอบ(ศรว.) - การด าเนินการจัดการสอบ(สถาบัน) - การ4 

ตรวจขอ้สอบ(สถาบนั) - การส่งคะแนนขอ้สอบ(สถาบนั) - การวิเคราะหผ์ลสอบ(ศรว.) – การพิจารณา5 

ตดัสินผลการสอบ(ศรว.) - การประกาศผลสอบ(ศรว.) น้ัน 6 

การจัดส่งขอ้สอบ : ศรว. จะจัดส่งขอ้สอบตามจ านวนผู ้เขา้สอบไปใหส้ถาบัน7 

ล่วงหน้า 1 สปัดาห ์ก่อนสอบ โดย ศรว. จะประสานไปยงัแต่ละสถาบนั และจะจัดส่งขอ้สอบส ารองให้8 

สถาบนั จ านวนรอ้ยละ 5 ของจ านวนขอ้สอบท่ีใชข้องแต่ละสถาบนั โดยเน้นย ้า “หา้มแกะเปิดซองขอ้สอบ9 

ก่อนวนัสอบ” 10 

การด าเนินการสอบ : สอบครั้งท่ี 1 วนัอาทิตยท่ี์ 13 มกราคม 2562  ครั้งท่ี 2  วนั11 

อาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562  สอบท่ีสถาบนัท่ีมีการจดัสอบ โดยจดัสอบเองจะไม่มีผูแ้ทนจาก ศรว. ไปยงั12 

สถาบนัท่ีจดัสอบ ใหนั้กศึกษาน าปากกาเขา้หอ้งสอบได ้การแจกขอ้สอบใหแ้จกขอ้สอบทีละฉบบั และเก็บคืน13 

ก่อนท่ีจะแจกขอ้สอบฉบับถัดไป ขอ้สอบแต่ละหน้าจะมีเวลาก ากับอยู่ เมื่อหมดเวลาใหส้่งสัญญาณบอก14 

เพ่ือใหพ้ลิกขอ้สอบหน้าถดัไป “หา้มนักศึกษาพลิกขอ้สอบหนา้ถดัไปก่อนไดย้ินเสียงสญัญาณ และหา้ม15 

พลิกยอ้นกลบัไปหนา้ที่ท  าผ่านไปแลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ หากนักศึกษามีการฝ่าฝืนค าสัง่หรือมีพฤติกรรมท่ี16 

ส่อเจตนาทุจริตในการสอบ ใหก้รรมการผู ้คุมสอบบันทึกไว ้ การพิจารณาโทษจะอยู่ในดุลยพินิจของ17 

กรรมการบริหาร ศรว. ตามความเหมาะสม อาจใหก้ารสอบครั้งน้ันเป็นโมฆะและนักศึกษาอาจถูกตัดสิทธ์18 

ในการสอบครั้งถดัไป 19 

การตรวจขอ้สอบ : สถาบนัเป็นผูต้รวจขอ้สอบ ศรว. จะส่งค าตอบท่ีเฉลยแลว้ให้20 

สถาบันในวนัสอบ การตรวจขอ้สอบใหผู้ต้รวจตรวจตามค าเฉลยของ ศรว. “หา้มแกไ้ขค าตอบหรือปรับ21 

คะแนนใดๆ” หากมีความเห็นหรือค าตอบท่ีแตกต่างใหบ้ันทึกส่งให ้ศรว. เพ่ือพิจารณา และในกรณีท่ี22 

ค าถามระบุจ านวนค าตอบใหต้รวจตามจ านวนท่ีระบุในอนัดบัแรกเท่าน้ัน ถา้ตอบเกินจ านวนจะไม่พิจารณา23 

ใหค้ะแนนค าตอบท่ีเกิน แมว้า่จะมีค าตอบท่ีถูกอยูใ่นล าดบัถดัไปก็ตาม 24 

  25 
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การส่งคะแนนขอ้สอบ : ศรว. จะส่งตารางกรอกคะแนนขอ้สอบเป็นไฟล์ Excel 1 

พรอ้มแจง้ Password ในการเปิดไฟลใ์หส้ถาบนัท่ีท าการสอบ  สถาบนัลงคะแนนตาม field ท่ีก าหนดให ้2 

และส่งไฟลก์ลบัไปยงั ศรว. ภายใน 2 สปัดาห ์หลงัวนัสอบ พรอ้มกบัค าตอบเฉลยทั้งหมด และความเห็น3 

หรือค าตอบท่ีแตกต่างท่ีผู ้ตรวจไดบ้ันทึกไวเ้พ่ือให ้ศรว. พิจารณา สถาบันเก็บไฟล์คะแนนขอ้สอบของ4 

นักศึกษาของตนเองไวอี้กหน่ึงชุด เพ่ือการตรวจสอบความถูกตอ้ง  และตัวขอ้สอบใหจ้ัดเก็บไวท่ี้สถาบัน 5 

ศรว. อาจมีการสุ่มการตรวจขอ้สอบเพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพ  6 

การประกาศผลการสอบ : ผลการสอบตดัสินจะประกาศเมื่อผูเ้ขา้สอบสอบผ่านการ7 

สอบขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 แลว้  และ ศรว. จะแจง้ผลการตัดสินพรอ้มเกณฑก์ารตดัสินกลบัไปยงั8 

สถาบนั เพ่ือใหส้ถาบนัเป็นผูป้ระกาศผลการสอบ อีกทั้งจะส่งค่าเฉล่ียและรอ้ยละของจ านวนผูเ้ขา้สอบท่ีสอบ9 

ผ่านเป็นคะแนนรวมทั้งชุดและจ าแนกตาม competency ของผูเ้ขา้สอบทั้งหมดและของแต่ละสถาบนัให้10 

สถาบันรับทราบ  ส าหรับการรอ้งเรียนผลการสอบ สามารถกระท าไดท่ี้ระดับสถาบันและแจง้ให ้ศรว. 11 

รบัทราบดว้ย 12 

3. การสอบ OSCE รูปแบบใหม่  ศรว. จะจดัสอบ 2 ส่วน ดงัน้ี 13 

1. Clinical skill จดัโดย ศรว. โดยความร่วมมือของสถาบนั จ านวน 10 ขอ้ๆ ละ 10  14 

นาที แต่ละขอ้อาจประกอบดว้ย 15 

• Hx + P.E. + Dx และ/หรือ Investigation 16 

• Hx + P.E. + Lab + Dx 17 

• Hx + Patient education 18 

• P.E. + Patient education 19 

• Communication with bad news 20 

2.  Manual skill เลือกเฉพาะหตัถการท่ีพิจารณาวา่จ าเป็นตอ้งประเมินโดยการสอบ 21 

OSCE  ไดแ้ก ่CPR, Basic life support, Endotracheal intubation, Neonatal resuscitation ใหส้ถาบนัเป็น22 

ผูป้ระเมินและออก certificate ใหผู้ส้อบ (ศรว. จดัท าขอ้สอบกลางให)้ 23 

หตัถการท่ีเหลือใหส้ถาบันด าเนินการประเมินโดย Workplace-based assessment 24 

หรือแลว้แต่สถาบนัจะพิจารณาวิธีการประเมิน (ตามท่ียกตวัอยา่งในเอกสารท่ีแจกในท่ีประชุม) 25 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และมีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม 26 

ขอ้ท่ี 1  กรณี การส่งคะแนนสอบภายใน 2 สปัดาห ์มีความเป็นไปไดห้รือไม ่27 

ขอ้ท่ี 2  การจดัท าขอ้สอบ MEQ ชุดละ 250 บาท โดย ศรว. ส่วนสถาบนัใหเ้ตรียม28 

งบประมาณการสอบ โดยสถาบันตอ้งประกาศว่ามีผูเ้ขา้สอบก่ีคน และท าการประกาศผลสอบและการ29 

อุทธรณก์ารสอบ  30 

ขอ้ท่ี 3  การสอบ OSCE รปูแบบใหม ่จะมี 10 สถานี ค่าสอบ 5,000 บาท 31 

5.1.2  รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 32 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี33 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยจุ์ลพงศ ์ จนัต๊ะ 34 

  ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  35 

  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์36 



24 

 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์จุลพงศ์  จันต๊ะ  ได้รับมอบหมายจาก 1 

นายแพทยช์วศักด์ิ  กนกกณัฑพงษ์  ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาว2 

ชนบท เขา้ร่วมประชุมแทน และแจง้ท่ีประชุมทราบดงัน้ี 3 

1. ตามท่ี ครม. ใหท้บทวนโครงการผลิตฯ ในส่วนการจดัท างบประมาณ เพ่ือขออนุมติั4 

จาก ครม. ความแจง้แลว้น้ัน  ขณะน้ี ครม. มีมติใหน้ ากลับไปทบทวนใหม่ สรุปสถานการณ์คือรอความ5 

ชดัเจนจาก ครม.  ในการน้ี กสพท และกระทรวงสาธารณสุข ไดไ้ปหารือเก่ียวกบัอตัราก าลงัและจุดมุ่งหมาย6 

การผลิตแพทย ์ซ่ึงจะน าเสนอขอ้หารือใหมต่่อ ครม. ต่อไป 7 

2. สบพช. ไดด้ าเนินการกนังบประมาณ พรอ้มท่ีจะโอนใหส้ถาบนั หาก ครม. ลงมติ8 

อนุมติั 9 

3. การรบันักศึกษาแพทยเ์ป็นอ านาจของมหาวิทยาลยั แต่ควรพิจารณาความเส่ียงใน10 

กรณีท่ี ครม. ไม่อนุมัติงบประมาณการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ดังน้ันขอใหแ้ต่ละสถาบันโปรด11 

พิจารณางบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน 12 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และมีขอ้ซกัถามว่าในปี 2562  การจะรบัหรือไม่ นักศึกษา13 

ตามโครงการ CPIRD น้ัน ขอใหส้ถาบนัพิจารณาความเส่ียงตามดุลพินิจของตนเอง อน่ึง จากการประเมิน14 

สถานการณแ์ลว้ ครม. มีแนวโนม้ท่ีจะอนุมติังบประมาณ 15 

5.1.3  การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 16 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ท่ีประชุมวา่ จะมีประเมิน EdPEx 19 

(TQA) ในวนัท่ี 11 มกราคม 2562  ทั้งน้ีจะแจง้ความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมทราบในโอกาสต่อไป 20 

        มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 21 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 22 

5.2.1  โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 25 

โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรัฐบาล ท่ีมีค าถามว่าผลิตแลว้จะมีต าแหน่งรองรับ26 

หรือไมน้ั่น ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดเ้รียนปรึกษาท่านรฐัมนตรีว่าการกระทรวง27 

สาธารณสุขแลว้  ท่านแจง้วา่ยงัไมไ่ดร้บัหนังสือในเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด และท่านแจง้ว่าหากไดร้บัหนังสือฉบบัน้ี28 

แลว้จะน าเสนอ ครม. ต่อไป 29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

5.2.2  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์33 

อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทัยพิบูลย์ แจง้ก าหนดการ การจัดประชุมวิชาการ34 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19  ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั35 
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แม่ฟ้าหลวง ไดจ้ัดเตรียมสถานท่ีประชุม ณ อาคาร E4 ซ่ึงเป็นอาคารใหม่ เหมาะสมแก่การจดัประชุม1 

วิชาการ หวัขอ้เร่ืองการประชุม “Leadership Towards Medical Education Excellence”  ส าหรบัวิทยากร2 

ไดเ้รียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนครูแพทย์ดีเด่น เพ่ือเป็น3 

แบบอย่างของอาจารย์แพทย์ คาดว่าจะมีผู ้เขา้ร่วมประชุม มากกว่า 400 คน พรอ้มกันน้ีส านักวิชา4 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ โดยไดร้บัเกียรติ5 

จากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ กสพท  เป็นคณะกรรมการการตดัสินผลงานวิชาการ 6 

 มติที่ประชุม :  รบัทราบ และ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ขอความ7 

ร่วมมือคณะกรรมการ กสพท ทุกท่าน เขา้ร่วมประชุมวิชาการ ในโอกาสน้ีจะจัดใหม้ีการลงนามบันทึก8 

ขอ้ตกลงการก ากบัดแูลโครงการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั พรอ้มกบัเสนอใหส้ านัก9 

วิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง จดัท า Back Drop ท่ีสวยงาม จดัช่างภาพท่ีมีฝีมือมาบนัทึกภาพ10 

การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิ่ง 11 

5.2.3 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 14 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้เป้าหมายในปี พ.ศ. 2562 ส าหรบั15 

หลกัสตูรในระดบั Undergraduate  ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 16 

1. ทุกสถาบนัผลิตแพทยใ์ช ้ WHO Multi-Professional Patient Safety Curriculum 17 

Guide เพ่ือวางแผนในการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยท์ั้งในระดบัคลินิกและปรีคลินิก  ทั้งมีการ18 

เรียนร่วมกบันักศึกษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรสุ์ขภาพอ่ืนๆ อยา่งเป็นรปูธรรม  19 

2. ทุกสถาบนัผลิตแพทยก์ าหนดให ้ Patient Safety Competency เป็นส่ิงจ าเป็น20 

ส าหรบับณัฑิต มีการจดัท า Competency mapping across the MD curriculum และเร่ิมมีการประเมินทั้ง21 

ในระหวา่งปฏิบติังานและในการสอบ  22 

3. ทุกสถาบนัผลิตแพทยเ์ร่ิมมีการประเมินบณัฑิตท่ีจบ ถึงสมรรถนะและความรูค้วาม23 

เขา้ใจเร่ือง Personal and Patient Safety โดยใชแ้บบสอบถามเดียวกนั (ตวัอย่าง: the Attitudes to Patient 24 

Safety Questionnaire version 3; APSQ 3) และน าผลท่ีไดม้าใชอ้า้งอิงเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการจดัการ25 

เรียนการสอน  26 

4. ทุกสถาบนัผลิตแพทยม์ีผูส้อนท่ีผ่านการอบรมเร่ือง Patient Safety ซ่ึงจดัโดย 27 

กสพท ร่วมกบั สบพช. และ สรพ. ในปริมาณท่ีเหมาะสม อยา่งนอ้ย 1 คน  28 

5. มีแนวทางท่ีชดัเจนเพ่ือสรา้ง 'no blame, no shame' culture ในสถาบนัผลิตแพทย์29 

และโรงพยาบาลร่วมผลิต ทั้งในส่วน clinical และ educational activities ขอหารือท่ีประชุมว่าจะท าอย่างไร30 

ใหเ้ร่ืองน้ีประสบผลส าเร็จ อาจเร่ิมท่ีครูแพทย ์และการวางนโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรจะไดเ้ป็นแนว31 

ปฏิบติัร่วมกนัเป็นรปูธรรม 32 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 33 

5.3  เรื่องทีย่งัไม่มีความกา้วหนา้ 34 

5.3.1  การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 35 
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 1 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป  2 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบ ก าหนดการประชุม5 

คณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารครั้งต่อไป ของ กสพท  ดังท่ีไดแ้จกเอกสารในท่ีประชุมไป6 

แลว้น้ัน ไดจ้ดัท าเป็นตารางตลอดปี 2562  โดยจะเร่ิมตน้วนัท่ี 18 มกราคม  2562  ณ คณะแพทยศาสตร ์7 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั และไดเ้รียนถามท่ีประชุมเห็นควรตามเสนอในตารางหรือไม่ 8 

มตทิีประชุม  :  รบัทราบ เห็นดว้ยและรบัรองตามตารางท่ีเสนอ 9 

6.2 โครงการพฒันาผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์(MSE) ครั้งที่ 20 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์และรองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  14 

ศิริทรพัย ์แจง้ความคืบหน้าการจดัอบรม MSE รุ่นท่ี 20  ตามเอกสารท่ีไดแ้จกในท่ีประชุมแลว้ว่า ตามมติ15 

คณะกรรมการจดัอบรม MSE 20 มีความเห็นสมควรจดัอบรมระหว่างวนัท่ี 21 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน  16 

2562  โดยการจดัอบรมจะจดัหวัขอ้เพ่ิมเพ่ือใหท้นัสมยั เช่นการใช ้AI ในดา้นการบริหารและการศึกษา  17 

และการพฒันาทกัษะการบริหาร  การดงูานจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  18 

1.  การดูงานในประเทศ ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัย19 

ภเูบศร ์ 20 

2.  การดงูานต่างประเทศ  โดยรุ่นน้ี เห็นควรจดัไปดงูานท่ีประเทศองักฤษ  21 

การอบรมครั้งน้ีจัดใหม้ีประชุมวิชาการอภิปรายประสบการณ์บริหารของรุ่นท่ีผ่านมาในวนัท่ี 22 

20 มิถุนายน 2562 และจดังานเล้ียงสงัสรรคต์อนกลางคืน จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมประมาณ 40 คน 23 

แบ่งเป็น โควตาโรงเรียนแพทยส์มาชิก กสพท แห่งละไมเ่กิน 2 คน จ านวนประมาณ 30 คน และโควตาศูนย์24 

แพทยฯ์ แห่งละ 1 คน จ านวนประมาณ 10 คน  ทั้งน้ี โรงเรียนแพทยอ์าจโอนสิทธ์ิโควตาของตนใหก้บัศูนย์25 

แพทยฯ์ ความร่วมมือได ้ หากโควตาโรงเรียนแพทยไ์ม่เต็ม จึงจะจดัโควตาท่ีเหลือใหศู้นยแ์พทย์ฯ  ส าหรบั26 

การดงูานต่างประเทศ รบัไดส้งูสุดไมเ่กิน 40 คน ขอใหแ้จง้ความจ านงล่วงหน้าโดยจ ากดัโควตาเช่นเดียวกบั27 

การลงทะเบียน และใชห้ลกัสมคัรก่อน ไดสิ้ทธ์ิก่อน ทั้งน้ี ใหส้มคัรผ่านระบบ online ไดท่ี้  28 

http://gg.gg/mse20-regis 29 

  30 

http://gg.gg/mse20-regis
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1 มกราคม - 28 กุมภาพนัธ ์2562 เร่ิมเปิดระบบลงทะเบียน (ไมร่บัสมคัรทางโทรศพัทห์รือไลน์)  

ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 จองไปดงูานต่างประเทศ 
*คณะกรรมการจะพิจารณารายช่ือผูท่ี้จะเดินทางไปต่างประเทศ

รอบแรกวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2562 แจง้ความจ านง กรณีท่ีนัง่ไม่เต็ม จะมอบโควตาของโรงเรียนแพทย ์

ให้กับโรงเรียนแพทย์อ่ืน หรือศูนย์แพทย์ฯ ท่ี โรงเรียนแพทย์

ยินยอมใหใ้ชโ้ควตาของตน 

ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2562 ถา้ท่ีนัง่ยงัไม่เต็ม จะจดัท่ีนัง่ท่ีเหลือใหก้ับโรงเรียนแพทยอ่ื์น หรือ

ศนูยแ์พทยฯ์ อ่ืน 
 1 

ทั้งน้ีการจองไปดูงานต่างประเทศจะสมบูรณ์ ต้องแนบค าสัง่อนุมัติหรือหนังสือส่งตัวจาก2 

ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของสถาบนัมาดว้ย และตอ้งช าระค่ามดัจ าบริษัท St Deluxe ซ่ึงเป็นผูป้ระสานงานและ3 

จัดการการเดินทางในต่างประเทศครั้งน้ี (หมายเหตุ ถา้ผู ้จองไม่ช าระค่ามัดจ ากับบริษัท ตามท่ีบริษัท4 

ก าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิ ทางคณะกรรมการจดัการอบรมอาจยกสิทธ์ิใหก้บัผูแ้จง้ความประสงคต์ามล าดบั5 

ต่อไป) 6 

**ค่าลงทะเบียนการอบรม รวมการดูงานภายในประเทศ แต่ไม่รวมการดูงาน7 

ต่างประเทศ 8 

1.  โรงเรียนแพทยส์มาชิก กสพท  คนละ 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถว้น) 9 

2.  ศนูยแ์พทยฯ์ คนละ 45,000 บาท (ส่ีหมื่นหา้พนับาทถว้น) 10 

ทั้งน้ีสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ email: mse.cotmes@gmail.com 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

6.3 MONASH MALAYSIA MEDICAL EDUCATION CONFERENCE (MMMEC) 2019 13 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ขอเชิญชวนผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมประชุมวิชาการ16 

ของ MONASH MALAYSIA MEDICAL EDUCATION CONFERENCE (MMMEC) 2019 ระหว่างวนัท่ี 17 

25, 26 มกราคม 2562  18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 

6.4  เรื่องอื่น ๆ 20 

6.4.1  งดรบัของท่ีระลึกในการจดัประชุมคณะกรรมการ กสพท  ของเจา้ภาพการจดัประชุม21 

แต่ละครั้ง โดยขอความร่วมมือตั้งแต่ปี 2562  เป็นตน้ไป 22 

6.4.2.  นัดหมายคณะกรรมการ กสพท ร่วมประชุมและบันทึกภาพในวันประชุมวิชาการ23 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19  เพ่ือจะไดน้ าภาพขึ้ นบนหนา้ website 24 

mailto:mse.cotmes@gmail.com
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6.4.3   เจา้ภาพงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20 คณะ1 

แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นเจา้ภาพ   ครั้งท่ี 22  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์2 

เป็นเจา้ภาพ   ครั้งท่ี 21 ยงัไมม่ีเจา้ภาพ  ทั้งน้ีจะน าหารือในวนัท่ี 18 มกราคม 2562  อีกครั้ง 3 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 4 

 5 

 6 

 7 

 (พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร) 8 

 สรุปผลการประชุม 9 

 10 

 11 

 12 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 13 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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