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รายนามผูเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563) 3 

วนัศุกรท์ี่ 17 มกราคม 2563  เวลา 10.30-15.30 น. 4 

ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตกึอ านวยการชั้น 2 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 5 

       6 

 7 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ประธานท่ีประชุมฯ 9 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ 10 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 11 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ) 12 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยท์รงศกัด์ิ  เกียรติชสูกุล กรรมการอ านวยการ 13 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 14 

6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 15 

7. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 16 

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 17 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 18 

10. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 19 

11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการอ านวยการ 20 

12. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 21 

13. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ 22 

14. รองศาสตราจารย ์พลเอก ชุมพล  เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอ านวยการ 23 

15. ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ีระพล  จนัทรดี์ยิ่ง กรรมการอ านวยการ 24 

16. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์25 

(แทน พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ) 26 

17. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 27 

18. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ 28 

19. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 29 

20. รองศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจงกลนี  วงศปิ์ยะบวร 30 

(แทน รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร) 31 

21. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 32 

22. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 33 

23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 34 

24. พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการบริหาร 35 

25. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 36 

26. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 37 
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27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร 1 

28. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 2 

29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร 3 

30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด กรรมการบริหาร 4 

31. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร 5 

32. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการบริหาร 6 

33. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 7 

34. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเยาวลกัษณ ์ สุขธนะ กรรมการบริหาร 8 

35. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 9 

36. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ  รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 10 

37. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 11 

38. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 12 

39. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 13 

40. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 14 

41. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการฯ กรรมการบริหาร/เลขานุการ 15 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 16 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 17 

2. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 18 

3. พลตรี สุพษัชยั  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ กรรมการอ านวยการ 19 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ 20 

5. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 21 

6. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร 22 

7. รองศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ วณิตยธ์นาคม กรรมการบริหาร 23 

8. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์ กรรมการบริหาร 24 

9. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 25 

10. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 

11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 28 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 29 

 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 30 

 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHosNet 31 

2. นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 32 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 33 

3. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 34 

 วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ ์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์35 

 36 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563) 3 

วนัศุกรท์ี่ 17 มกราคม 2563  เวลา 10.30-15.30 น. 4 

ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตกึอ านวยการชั้น 2 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 5 
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เริ่มประชุมเวลา  10.30  น. 8 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 9 

มหาวิทยาลัยมหิดล ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการและ10 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ11 

ประชุม ดงัน้ี 12 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 13 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 14 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 15 

กรรมการอ านวยการ 16 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยท์รงศักด์ิ  เกียรติชูสกุล  รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ์17 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 18 

พลตรี สุพษัชยั  เมฆะสุวรรณดิษฐ ์ ผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 19 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์20 

มหาวิทยาลยัสยาม  กรรมการอ านวยการ และกรรมการบริหาร 21 

กรรมการบริหาร 22 

พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม  รองผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ฝ่ายวิชาการ 23 

อาจารย ์นายแพทยป์ระว ิ อ า่พนัธุ ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 24 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 25 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 26 

1.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางบริการวิชาการ 27 

(Academic Hub) ครั้งที่ 3/2562  วนัจนัทรท์ี่ 9 ธนัวาคม 2562 28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 30 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรัตน์  ฉายากุล น าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา31 

ประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางบริการวิชาการ (Academic Hub) ครั้งท่ี 3/2562  โดยสรุปประเด็นส าคญัท่ีได้32 

จากการประชุมครั้งน้ี คือ  1) ประเทศไทยถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็นประเทศท่ีมีความเขม้แข็ง ความมัน่คงดา้นสุขภาพ 33 

(Health Security) ในดา้นของการป้องกนัการระบาดของโรคเป็นอนัดบั 1 ในเอเชีย  ท าใหไ้ดร้บัการยกย่องว่า34 
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มีความพรอ้มในการรบัมือต่อการระบาดของโรคมากท่ีสุด   2) การรบัรองการเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์1 

ครบวงจร 10 กลุ่มบริการ โดยคดัเลือกจากการประชุมคณะอนุกรรมการ Academic Hub ท่ีผ่านมา ซ่ึงได้2 

คดัเลือกบริการท่ีดึงดดู (Magnet) เพ่ือไปสนับสนุนใหเ้กิดการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ใหค้รบวงจร และดึงดูด3 

ชาวต่างชาติใหเ้ขา้มาร่วมมือ หรือเขา้มารบับริการดา้นสุขภาพในประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียดทั้ง 10 ดา้นน้ีใน4 

เอกสารการประชุม และในท่ีประชุมครั้งน้ีไดม้ีการพิจารณารบัรอง (ร่าง) มาตรการส าคญัในการด าเนินการ 5 

เพ่ือพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางวิชาการและงานวิจยั รวม 5 ประเด็น โดยเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั กสพท 6 

คือ การยกระดับโรงเรียนแพทยใ์นประเทศไทยใหม้ีศักยภาพรองรบั Academic Hub ทั้งดา้นบริการ/การ7 

จดัการเรียนการสอนในระดบั International และ Digital Platform และการยกระดบัหลกัสูตรแพทยศาสตร8 

บณัฑิตนานาชาติ (International Program) ระหว่างโรงเรียนแพทยใ์นต่างประเทศร่วมกบัโรงพยาบาลเอกชน9 

ในประเทศไทย  10 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ประธานท่ีประชุมฯ  ได้ใหค้วามเห็นเร่ือง11 

การรับรองการเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทยค์รบวงจร 10 กลุ่มบริการ โดยมองในภาพกวา้ง ขอใหท้าง12 

โรงเรียนแพทยพิ์จารณาวา่ ทั้ง 10 กลุ่มบริการน้ี ในแต่ละโรงเรียนแพทยจ์ะเขา้ไป Involve ไดอ้ย่างไร ในดา้นท่ี13 

เป็น Academic Hub ในส่วนโรงเรียนแพทยจ์ะเนน้เร่ือง Academic ส าหรบัในเร่ืองการส่งเสริมวิชาการและวิจยั14 

ซ่ึงจะใหเ้ป็นการจดัประชุมนานาชาติ ภายใตก้ารท างานของ 3 รฐัมนตรี (รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 15 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   รัฐมนตรีช่วยว่าการ16 

กระทรวงศึกษาธิการ) ใหเ้กิด National Clinical Research Organization (NCRO) โดยตอ้งการส่งเสริม 17 

Clinical trial / Clinical research ในประเทศไทย ซ่ึง NCRC (National Clinical Research Center) มีหน้าท่ีไป18 

ประมูลงานวิจัยทางคลินิกจากทางนานาชาติเขา้มาในประเทศไทย โดยสรา้งความเขม้แข็ง ใหก้ับ NCRC 19 

ระหวา่งแต่ละสถาบนั และระหวา่งระบบท่ีจะเช่ือมโยง 20 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ยกประเด็นเร่ืองการยกระดบัโรงเรียนแพทยใ์น21 

ประเทศไทยใหม้ีศักยภาพรองรับ Academic Hub ทั้งดา้นบริการ/การจัดการเรียนการสอนในระดับ 22 

International และ Digital Platform และการยกระดบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตนานาชาติ (International 23 

Program) ระหว่างโรงเรียนแพทยใ์นต่างประเทศร่วมกบัโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย เพ่ืออภิปรายว่า24 

ทางเราจะตอ้งมีบทบาทอยา่งไร 25 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้ว่า ในท่ีประชุมไดม้ีการหารือกนั และมีแนวคิด26 

วา่ มีโรงเรียนแพทยใ์นต่างประเทศหลายแห่งเขา้มา Approach โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย เพ่ือท่ีจะได้27 

จดัหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ และมีการพูดคุยถึงประเด็นเร่ืองกฎหมายว่ามีการปรับแก ้ซ่ึงมี28 

แนวโน้มท่ีจะเป็นไปไดท่ี้จะมีความร่วมมือเกิดขึ้ น โดยในท่ีประชุมไดข้อให ้กสพท พิจารณาเก่ียวกับเร่ือง29 

ดงักล่าว 30 

ประธานท่ีประชุมฯ เห็นว่า ควรตอ้งพิจารณาว่าเรามีความพรอ้มหรือมีปัญหาอุปสรรคในการ31 

ด าเนินการหรือไม่ สามารถจัดการปัญหาเหล่าน้ันไดห้รือไม่ ต้องอาศัยการบริหารจัดการหน่วยงานของ32 

กระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของประเด็นเร่ืองโรงเรียนแพทยใ์นต่างประเทศเขา้มา Approach โรงพยาบาล33 

เอกชนในประเทศไทยน้ัน เน่ืองจากแพทยสภายงัไม่เปิดใหแ้พทยจ์ากต่างประเทศท่ีไม่มี License เขา้มา34 

ปฏิบติังานในประเทศไทย และยกเวน้ไดร้บัการอนุมติัใหม้ี Limited License จากแพทยสภา ทั้งน้ีจะรบัไป35 

พิจารณาต่อไป 36 
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ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ ไดใ้หข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า ไดเ้ขา้ร่วมประชุม1 

เร่ืองดังกล่าวด้วย และไดช้ี้แจงในท่ีประชุมว่าถา้จะฝึกอบรมในระดับนานาชาติควรจะเป็น postgraduate 2 

มากกวา่ undergraduate ท่ีเป็นหลกัสตูรเฉพาะทางท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเปิดเป็น course พิเศษ   3 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า กรอบใหญ่ของ Medical 4 

Hub ต่อเน่ืองมาประมาณ 3-4 รฐับาลแลว้ ในดา้นของ Academic Hub ความตอ้งการหลกัคือ  1) ผลิตแพทย์5 

ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีไป Service ใหก้บัเอกชนท่ีดึงรายไดเ้ขา้ประเทศ   2) ตอ้งการใหผ้ลิตแพทย ์International 6 

ในระดบัอาเซียน   3) ภาคเอกชนตอ้งการเป็นโรงเรียนแพทยใ์นระดบั undergraduate และ postgraduate  7 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  8 

1.2 สรุปการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 วันที่ 11-13 9 

ธนัวาคม 2562  ณ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 12 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  น าเสนอสรุปการจดัประชุมวิชาการ13 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 20  วนัท่ี 11-13 ธันวาคม 2562  ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช14 

พยาบาล  การประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ซ่ึงกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ15 

ไทย (กสพท) และคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นเจา้ภาพร่วมกบั ASEAN Medical School Network 16 

และ ASEAN Medical Education Alliance  โดยมี Theme หลกัของการประชุม คือ  Educational disruption 17 

in medical schools  หวัขอ้หลกัของการประชุม ประกอบไปดว้ย 4 ประเด็น คือ  1) การสรา้งความตระหนักรู ้18 

ถึงความจ าเป็นท่ีแพทยศาสตรศึกษาตอ้งปรบัตวั   2) การพฒันาการจดัประสบการณเ์รียนรูส้ าหรบันักศึกษา19 

แพทย ์  3) การใหค้วามส าคัญกับสุขภาพองค์รวมของผู ้เรียนและบุคลากรทุกส่วน และ 4) การช่วยเหลือ20 

แบ่งปันระหวา่งสถาบนัการแพทยท์ั้งในและต่างประเทศ การประชุมในครั้งน้ีมีผูล้งทะเบียนรวมทั้งส้ิน 858 คน 21 

เป็นชาวไทย 837 คน ชาวต่างชาติ 21 คน จาก 6 ประเทศ  มีขอ้สงัเกตจากการประเมินผลการประชุม คือ มี22 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางท่าน Feedback ว่าการประชุมเป็นภาษาองักฤษ ในขณะท่ีบริบทผูเ้ขา้ร่วมเป็นคนไทย23 

จ านวนมาก อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บา้ง ท าใหเ้น้ือหาการประชุมมากเกินความจ าเป็น แต่เป็นเพียงส่วน24 

นอ้ยท่ีประเมินมาในลกัษณะน้ี  25 

ประธานท่ีประชุมฯ เห็นว่า การประชุมครั้งน้ีเป็นเวทีท่ีดี ไดม้ีโอกาสมา Sharing and Learning 26 

ระหว่างโรงเรียนแพทยใ์นประเทศไทยกับต่างประเทศ ไดเ้รียนรูห้ลายอย่างจากการประชุมครั้งน้ี บางเร่ือง27 

อาจจะยกขึ้ นมาเป็นประเด็นได ้ 28 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 29 

1.3 สรุปการประชุมสมชัชาแห่งชาตคิรั้งที่ 12  วนัที่ 18-20 ธนัวาคม 2562  30 

เอกสารประกอบ : จาก website สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 31 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ 32 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 33 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 34 
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ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ น าเสนอสรุปการประชุมสมชัชาแห่งชาติ1 

ครั้งท่ี 12  วนัท่ี 18-20 ธันวาคม 2562  โดยการประชุมดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่ือความเขา้ใจ2 

สาระส าคญัใหก้บัภาคีเครือขา่ยถึงร่างระเบียบวาระสุขภาพแห่งชาติ 4 ประเด็น ท่ีคณะท างานไดพ้ฒันาต่อเน่ือง3 

ก่อนท่ีผูแ้ทนของภาคีเครือข่ายจะร่วมกนัแสดงฉันทามติรบัรองนโยบายสาธารณะในการประชุม ส าหรบัปีน้ีมี4 

ประเด็นท่ีจะน าเขา้พิจารณา 4 เร่ือง ดงัน้ี  1) ทบทวนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าใหส้งัคมไทยไร้5 

แร่ใยหิน   2) วิถีเพศภาวะ : เสริมสุขภาพครอบครวั   3) รวมพลงัชุมชนตา้นมะเร็ง   4) การจดัการเชิงระบบสู่6 

ประเทศไทยใชย้าอย่างสมเหตุสมผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมติในท่ีประชุมทั้ง 4 ดา้น ไม่ไดม้ีการ7 

เปล่ียนแปลงมาก 8 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจาก พรบ. ฉบบัน้ีเป็น9 

กลไกสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ท่ีออกแบบส าหรบัการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น โดยมี 3 party ใหญ่ ท่ีจะเขา้มาสรา้ง10 

ฉันทามติ ประกอบดว้ย ภาคประชาสงัคม  ภาคราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และภาควิชาการ โดยทาง กสพท จะให้11 

ขอ้มลูฉนัทามติในแต่ละเร่ือง ซ่ึงมีขอ้มลูอยู่ประมาณไม่เกิน 10 หน้า ไปยงัสถาบนัต่างๆ เพ่ือศึกษาเอกสารและ12 

เผยแพร่ใหส้มาชิกและอาจารยข์องแต่ละสถาบนัท่ีสนใจในเร่ืองดงักล่าวไดร้บัทราบ 13 

ประธานท่ีประชุมฯ ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมว่า เป็นความส าเร็จของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่าง14 

สมเหตุผล ท่ีไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดนโยบายท่ีชดัเจน และเป็นรูปธรรมโดยเน้น 3 ดา้น คือ  1) จิตส านึก   2) ระบบ15 

บริหารจดัการท่ีดี   3) Monitoring ท่ีดี โดยเร่ืองน้ีจะไปเช่ือมโยงกบั Academic Hub  ซ่ึงจะไปเก่ียวขอ้งกบัรายได้16 

ของประเทศ  17 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 18 

1.4 เรื่องจาก UHosNet 19 

 ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 20 

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 21 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHosNet 22 

1.4.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหาร23 

จดัการกองทุน ครั้งที ่3/2562  วนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562, ครั้งที่ 4/2562 วนัพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562, 24 

ครั้งที่ 5/2562 วันองัคารที่ 11 มิถุนายน 2562, ครั้งที่ 6/2562 วนัองัคารที่ 9 กรกฎาคม 2562, ครั้งที่ 25 

7/2562 วนัองัคารที่ 13 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 8/2562 วนัองัคารที่ 10 กนัยายน 2562 26 

เอกสารประกอบ : power point  น าเสนอในท่ีประชุม 27 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศัก ด์ิ   ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอสรุปการประชุม28 

คณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน ครั้งท่ี 3/2562 วนัองัคารท่ี 23 29 

เมษายน 2562, ครั้งท่ี 4/2562 วนัพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562, ครั้งท่ี 5/2562 วนัองัคารท่ี 11 มิถุนายน 2562, 30 

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562, ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 และครั้งท่ี 31 

8/2562 วนัองัคารท่ี 10 กนัยายน 2562 เร่ือง ผลการด าเนินงาน โครงการวิเคราะหข์อ้มลูตน้ทุนรายโรคระยะท่ี 32 

1 ปีท่ี 1   มีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือใหม้ีขอ้มูลตน้ทุนบริการผูป่้วยรายโรค/กลุ่มโรค   2) เพ่ือพฒันาระบบการ33 

วิเคราะหแ์ละค านวณตน้ทุนของโรงพยาบาล   3) เพ่ือใหม้ีระบบการเก็บขอ้มลูการบริการท่ีใชว้ิเคราะหต์น้ทุน34 

รายโรคท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยผลลพัธไ์ดจ้ากโครงการ คือ รูปแบบขอ้มลูมาตรฐานส าหรบัการวิเคราะห์35 
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ตน้ทุนรายโรค ขอ้มูลตน้ทุนรายโรค/รายกลุ่มโรค โรงพยาบาลสามารถน าขอ้มลูตน้ทุนไปใชป้ระโยชน์ในการ1 

พฒันาประสิทธิภาพได ้และไดโ้รงพยาบาลท่ีเป็นโรงพยาบาลพฒันาขอ้มูลตน้ทุนและขยายเครือข่ายจ านวนท่ี2 

มากขึ้ นในปีต่อไป โดยมีโรงพยาบาลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในปีท่ี 1 (ปีงบประมาณ 2561) ประมาณ 4-5  3 

โรงพยาบาล ประกอบไปดว้ยโรงพยาบาลขนาดต่างๆ  หลงัจากประเมินในส้ินปีจะมีค่าใชจ้่ายมีค่า Overhead 4 

and service cost ต่างๆ  ยกตวัอยา่ง ค่าหอ้ง ค่าพยาบาล ค่าแพทย ์และค่ายา  5 

ส าหรบัเร่ืองการประชุมคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 6/2562  โดย6 

มติท่ีประชุมเห็นชอบการปรบัปรุงรายการบริการในสิทธิประโยชน์ภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 4  7 

รายการ ดงัน้ี  8 

1) การป้องกนัการติดเช้ือก่อนการสมัผัส (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) โดย9 

เห็นชอบให้ด า เนินการน าร่องบริการ PrEP ในกลุ่มเส่ียงทุกกลุ่ม ใช้งบประมาณกองทุน HIV/AIDS 10 

ปีงบประมาณ 2563 ท่ีมีอยู่แลว้ เพ่ือเพ่ิมความเขม้แข็งของการรณรงคก์ารปรบัเปล่ียนพฤติกรรมและสนับสนุน11 

ใหม้ีการใชถุ้งยางอนามยัอยา่งกวา้งขวาง และตรวจรกัษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 12 

2) การดูแลผู ้ป่วยวัณโรค ใหป้รับปรุงรายการบริการผู ้ป่วยวัณโรค ตามแนวทางการ13 

ควบคุมวณัโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2561 และปรบัปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือลดอุบติัการณว์ณัโรค ใหเ้น้นกลุ่มผูส้มัผัส14 

วณัโรค และผูต้อ้งขงั 15 

3) การปลูกถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเม็ดโลหิต กรณีผู ้ป่วยธาลัสซีเมีย เห็นชอบใหป้รับปรุง16 

รายการบริการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเม็ดโลหิตส าหรบัผูป่้วย โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 17 

4) การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูดว้ยวิธี HPV DNA test เพ่ือคดักรองมะเร็งปาก18 

มดลกู (CA Cervix) เป็นบริการทดแทนการตรวจคดักรองแบบเดิม  19 

ส าหรบัการเพ่ิมรายการผ่าตดัแบบวนัเดียวกลบั (One day Surgery : ODS) ในระบบ20 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563  เดิมมีอยู่ 24 หตัถการ จ านวนผูป่้วยมีอยู่ประมาณ 3,781  21 

ราย ในปี 2561  และ 9,688 ราย ในปี 2562  โรคท่ีท าหตัถการมากท่ีสุด คือ Inguinal Hernia ความพึงพอใจ22 

อยู่ท่ี 91.4%  ซ่ึงไดม้ีการขอขยายเพ่ิมในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 7 กลุ่มโรค ซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้ น23 

ประมาณ 5 ลา้นบาท โดยภาระงบประมาณส าหรบัรายการ ODS เดิม 24 รายการ ในปี 2562  ใชง้บประมาณ24 

เพ่ิม 711,511 บาท  25 

ส าหรบัมติคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 10/2562 เห็นชอบเกณฑก์าร26 

จดัล าดบัความส าคญัการคดัเลือกโรคหายาก ส าหรบัเร่ิมการด าเนินงานระบบการเขา้ถึงบริการของผูป่้วยโรค27 

หายากตามท่ีเสนอ ซ่ึงเห็นชอบให้มีการด าเนินการบริการดูแลผู ้ป่วยโรคหายากเป็นการเฉพาะ ตั้งแต่28 

ปีงบประมาณ 2563  โดยเร่ิมในกลุ่มโรคท่ีมีความผิดปกติของสารโมเลกุลกลุ่มเล็ก จ านวน 24 โรค  และจดัให้29 

มีระบบส่งต่อวิธีพิเศษเพ่ือเขา้รบัการรกัษา จ านวน 7 แห่ง และเห็นชอบใหป้รบัเงินกองทุนปี 2563  ในส่วน30 

รายการค่าบริการผูป่้วยใน (IP) จ านวน 12.85 ลา้นบาท ไปเป็นรายการค่าบริการกรณีเฉพาะส าหรบัผูป่้วย31 

โรคหายาก 32 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 33 

  34 
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1.4.2 สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

(UHosNet) ครั้งที่ 68  วนัที่ 25-26 เมษายน 2562  ณ ศูนยป์ระชุมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี, ครั้งที่ 69 2 

วนัที่ 11-12 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3 

และครั้งที ่70 วนัที่ 17-18 ตลุาคม 2562 ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอรท์แอนสปา อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 4 

เอกสารประกอบ : power point  น าเสนอในท่ีประชุม 5 

สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 6 

(UHosNet) ครั้งท่ี 68  วันท่ี 25-26 เมษายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จ .ชลบุรี มีการ7 

แลกเปล่ียนเรียนรูใ้นเร่ือง Eastern Economic Corridor in Comprehensive Medical Industry  เร่ืองความเป็น 8 

Smart Hospital ของโรงพยาบาลบรูพา และมีการอภิปราย เร่ือง Disease Specific Certification : Share & 9 

Learn  มีการบรรยาย เร่ือง OKRs : Objective Key Results โดย อาจารยกิ์ตติพทัธ ์ จิรวสัวงศ ์ท่ีปรึกษาดา้น10 

การพฒันาองคก์รและระบบคุณภาพ โดยในการประชุมครั้งน้ีมีความกา้วหน้าการประสานกบักรมบญัชีกลาง 11 

โดยมีมติดังน้ี  1) สามารถจดัซ้ือยาตน้แบบท่ีมียาสามญัได ้หากผูป่้วยเฉพาะรายตอ้งใชห้รือสถานพยาบาลมี12 

โครงการพิเศษใชย้าน้ัน   2) การจดัหายาโดยวิธีคดัเลือกตอ้งมีระบบสารสนเทศท่ีกรมบญัชีกลางยอมรบัแทน13 

การลงช่ือในเอกสารทุกแผ่น   3) กรณีของแถม กรมบญัชีกลางก าหนดใหต้อ้งเป็น “บริจาค” และปฏิบติัตาม14 

ระเบียบกระทรวงการคลงั พ.ศ. 2526   4) กรณีราคากลาง องคก์ารอาหารและยาส่งแนวทางใหก้รมบญัชีกลาง15 

ร่างแนวปฏิบติั และมีความกา้วหน้าในการก าหนดรูปแบบบริหารจดัการยา Patient Access Program โดยมี16 

มติดังน้ี  1) เห็นชอบแต่งตั้ง คณะท างานโครงการเพ่ิมการเขา้ถึงยาของผูป่้วยดา้นโลหิตวิทยาของ UHosNet 17 

โดยขอใหแ้ต่ละโรงพยาบาลส่งตัวแทนผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาเป็นคณะท างาน   2) ควรมีผูม้ีความรูด้า้น Pharmaco 18 

economics ร่วมดว้ย   3) ส าหรบัมีการเสนอ PAP ในยากลุ่ม OCPA ซ่ึงกระทบต่อโรงพยาบาล เสนอใหแ้จง้19 

อธิบดีกรมบญัชีกลางรบัทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้ น   4) มอบใหอ้นุกรรมการเภสัช รวบรวมปัญหา เพ่ือ feedback 20 

ไปยงักรมบญัชีกลาง และใหข้อ้เสนอ เช่น การขอใหม้ี  3rd party เป็นตน้ 21 

สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 22 

(UHosNet) ครั้งท่ี 69  วนัท่ี 11-12 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอร่ี รีสอรท์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง 23 

จ.นครราชสีมา มีการอภิปรายเร่ือง “บทบาทกญัชากบัการแพทยแ์ผนไทย”  มีการแลกเปล่ียนและมองในมุม24 

กวา้งวา่จะมีประโยชน์อยา่งไรในการท่ีจะน ามาใชใ้นโรงพยาบาล มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพ25 

เครือขา่ยโรงพยาบาล (กสพท)  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนการป้องกนัและการแกปั้ญหาการด้ือ26 

ยาตา้นจุลชีพเครือข่าย UHosNet  มีการแจง้ใหท้ราบถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การก าหนด27 

ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซ่ึงได้รับการยกเว ้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย28 

สถานพยาบาล (ฉบับ 2)  มีมติเห็นชอบร่วมกันถึงโครงการศึกษาต้นทุนการบริการด้านการแพทย์ของ29 

เครือขา่ย UHosNet  โดยใหท้ าตน้ทุนการบริการในมาตรฐานเดียวกนั ควรแต่งตั้งคณะท างานจ านวนไม่จ ากดั 30 

และมีการประชุมร่วมกนัทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน  และจา้ง Outsource ออกแบบ Software เพ่ือการจดัเก็บ31 

ขอ้มลูตน้ทุนของโรงพยาบาล โดยใชง้บประมาณของกองกลาง 32 

สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 33 

(UHosNet) ครั้งท่ี 70  วนัท่ี 17-18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอรท์แอนสปา อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 34 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นเร่ืองของการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บจากความรอ้นอย่างเป็นระบบ, เร่ืองความปลอดภยั35 

ของบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูฝึ้กอบรมในโรงพยาบาล  และเร่ือง Kidney and Liver Transplantation: 36 
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ความร่วมมือของสหสาขา กองทุน และผลลพัธ์ ซ่ึงในการประชุมไดจ้ดัใหม้ีปาฐกถาพิเศษ เร่ือง นโยบายการ1 

จดัการสาธารณสุขกบัการดูแลสุขภาพประชาชน โดย ปลดักระทรวงสาธารณสุข และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้2 

ในเร่ืองของ OKRs ประสบการณ ์และ Practical Point ในโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย ์ซ่ึงในท่ีประชุมไดม้ี3 

การแนะน าผูบ้ริหารใหม ่3 ท่าน คือ พลตรีสุพษัชยั  เมฆะสุวรรณดิษฐ ์ ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาล4 

พระมงกุฎเกลา้  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์  บ ารุงกิจ ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาล5 

มหาราชนครเชียงใหม่ และอาจารย ์นายแพทยจ์กัราวุธ  มณีฤทธ์ิ ด ารงต าแหน่งรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 6 

วชิรพยาบาล และไดม้ีโครงการร่วมศึกษาตน้ทุนการบริการดา้นการแพทยข์องเครือข่าย UHosNet กับ 7 

ส านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.)  โดยเห็นชอบใน8 

หลักการกับข้อเสนอของคณะท างานด้านต้นทุนบริการการแพทย์  ได้น าเสนอความก้าวหน้าจาก9 

คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลฯ โดยจะนัดประชุมเพ่ือหารือเร่ืองเก่ียวกบัผูป่้วย/ญาติ10 

กา้วรา้ว ท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัของบุคลากร รวมถึงขวญัและก าลงัใจของบุคลากร ในประเด็นส าคัญ คือ 1) 11 

แนวทางการรองรบัผูป่้วย/ญาติ กา้วรา้วในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยฯ์   2) การรณรงคเ์ชิง12 

ป้องกนัต่อเหตุการณผ์ูป่้วย/ญาติ กา้วรา้วต่อท่ีสาธารณะ  และไดเ้สนอแนวทาง vaccination ของบุคลากรทาง13 

การแพทยท่ี์เวียนมาฝึกอบรมในโรงพยาบาล UHosNet  ซ่ึงมติท่ีประชุมเสนอการด าเนินการการ immunization 14 

ตรวจโรคส าคญัของบุคลากรการแพทยท่ี์จะส่งมาดูงาน อบรม ในเครือข่าย UHosNet เพ่ือความปลอดภยัของ15 

บุคลากร โดยขอเป็นวาระท่ีพิจารณาในการประชุมครั้งหนา้ 16 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 17 

1.4.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ ออกตาม18 

พระราชบัญญตัิสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (คณะที่ 2) ครั้งที่ 3/2562 วันองัคารที่ 21 19 

พฤษภาคม 2562, ครั้งที่ 4/2562 วันศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 5/2562 ในวันศุกรท์ี่ 15 20 

พฤศจกิายน 2562 21 

เอกสารประกอบ : power point  น าเสนอในท่ีประชุม 22 

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรองท่ีออกตาม23 

พระราชบญัญติัสถานพยาบาล (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 (คณะท่ี 2) ครั้งท่ี 3/2562 วนัองัคารท่ี 21 พฤษภาคม 24 

2562, ครั้งท่ี 4/2562 วนัศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562 และครั้งท่ี 5/2562 ในวนัศุกรท่ี์ 15 พฤศจิกายน 2562 25 

โดยมีเร่ืองพิจารณา ร่างกฎกระทรวงท่ีออกกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลท่ีเก่ียวกับโรงพยาบาลพยาบาล26 

ผูส้งูอายุ และโรงพยาบาลฟ้ืนฟผููส้งูอายุ  และพิจารณาร่างกฎกระทรวงก าหนดช่ือสถานพยาบาล และการแสดง27 

รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือสถานพยาบาล ผูป้ระกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่ายาและ28 

เวชภณัฑ ์ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าบริการอ่ืนๆ และสิทธิของผูป่้วย 29 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 30 

1.4.4 สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาแนวทางบริหารงบบริการจ่ายตามคุณภาพผลงาน31 

บริการ ครั้งที ่1/2562  วนัพุธที่ 4 กนัยายน 2562, ครั้งที่ 2/2562 วนัพุธที่ 6 พฤศจกิายน 2562 32 

เอกสารประกอบ : ไมม่ี 33 

ไมม่ีการน าเสนอในท่ีประชุม 34 

 35 
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1.4.5 สรุปการประชุมคณะท างานศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณี1 

ประชาชนจา่ยค่าบริการเพ่ิมเตมิจากสิทธิที่ไดร้บับริการสาธารณสุขในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ2 

ครั้งที่ 1/2562  วนัที่ 10 กนัยายน 2562 3 

เอกสารประกอบ : power point  น าเสนอในท่ีประชุม 4 

สรุปการประชุมคณะท างานศึกษาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหากรณีประชาชนจ่าย5 

ค่าบริการเพ่ิมเติมจากสิทธิท่ีไดร้บับริการสาธารณสุขในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2562  วนัท่ี 6 

10 กนัยายน 2562  ไดม้ีการแต่งตั้งคณะท างานศึกษาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหากรณีประชาชนจ่าย7 

ค่าบริการเพ่ิมเติม ซ่ึงระยะเวลา 3 ปี มีเร่ืองรอ้งเรียน จ านวน 2,842 เร่ือง เป็นจ านวนเงิน 31 ลา้นบาท โดย8 

เร่ืองท่ีเขา้สู่กระบวนการสอบสวน คิดเป็นเปอรเ์ซ็นต์ มีตั้งแต่ 0.8% ไปจนถึง 5% และเร่ืองท่ีคณะกรรมการ9 

ควบคุมฯ มีมติใหคื้นเงิน คิดเป็นเปอรเ์ซ็นต ์มีตั้งแต่ 21% ไปจนถึง 80%  โดยสรุปมาตรการแกไ้ขและป้องกนั10 

กรณีประชาชนจ่ายค่าบริการเพ่ิมเติมจากสิทธิท่ีไดร้บั โดยท่ีหน่วยบริการไม่มีสิทธิท่ีจะเก็บ (Extra billing) 11 

ดงัน้ี  1) ใหม้ีการออกประกาศฯ ใหช้ดัเจนเร่ืองสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ดา้นยา   2) ยกเลิก12 

แนวทางปฏิบติัเร่ืองการใชย้านอกบญัชียาหลกัแห่งชาติของผูร้บับริการสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  และ13 

การใช ้Inform consent เน่ืองจากมีการน าแบบฟอรม์ดงักล่าวไปใชผิ้ดวตัถุประสงค ์  3) ก าหนดหลกัเกณฑก์าร14 

ด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนด าเนินการปรบัปรุงระบบสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเน่ือง   4) ให้15 

ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติท าความเขา้ใจกบัหน่วยบริการและผูม้ีสิทธิในประเด็นเร่ืองการใชย้านอก16 

บญัชียาหลกั  การใช ้Lab และเวชภัณฑ ์ การรบับริการเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกระดบั และการเขา้รบับริการนอก17 

เวลาราชการ 18 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 19 

1.4.6 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริม20 

การขายยา ครั้งที ่3/2562 วนัศุกรท์ี่ 13 กนัยายน 2562 21 

เอกสารประกอบ : power point  น าเสนอในท่ีประชุม 22 

สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลวา่ดว้ยการส่งเสริมการขาย23 

ยา ครั้งท่ี 3/2562 วนัศุกร์ท่ี 13 กนัยายน 2562  มี 2 เร่ืองท่ีส าคัญ และทาง กสพท ควรจะรบัทราบ คือ  1) 24 

การพฒันาระบบรอ้งเรียน และรายงานการไม่ปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ ซ่ึงไดด้ าเนินการร่างแผนผังระบบ25 

รอ้งเรียนไวแ้ลว้ โดยแบ่งเร่ืองรอ้งเรียนตามมลูความผิด ซ่ึงจะมีการสืบคน้อย่างละเอียดก่อนถึงจะคดัแยกตาม26 

มลูความผิด และถา้เป็นเร่ืองทางกฎหมายจะส่งต่อไปยงั ป.ป.ช  ถา้เป็นเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ จะส่งไปยงั27 

สภาวิชาชีพ   2) ระบบการพฒันา/อบรมผูแ้ทนยา  28 

      มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 29 

1.4.7 สรุปการประชุมวนัแห่งความปลอดภยัโลกและวนัแห่งความปลอดภยัของผูป่้วยและ30 

บุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย วนัที่ 16-17 กนัยายน 2562 31 

เอกสารประกอบ : power point  น าเสนอในท่ีประชุม 32 

สรุปการประชุมวันแห่งความปลอดภัยโลกและวันแห่งความปลอดภัยของผู ้ป่วยและ33 

บุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย วนัท่ี 16-17 กันยายน 2562  มีวตัถุประสงค์เพ่ือประกาศและแสดง34 
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เจตนารมณข์บัเคล่ือนเร่ือง Patient Safety ร่วมกบัประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก โดยประเทศไทยประกาศให ้วนัท่ี 17 1 

กนัยายน ของทุกปี เป็นวนั 2P SAFETY DAY 2 

      มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 3 

1.4.8 สรุปการประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑก์ารด าเนินงาน และการบริหารกองทุนหลกัประกนั4 

สุขภาพแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2563  วนัที่ 21 ตลุาคม 2562 5 

เอกสารประกอบ : power point  น าเสนอในท่ีประชุม 6 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ระยะท่ี 4 (ปี 2559-2563)  ซ่ึงไดน้ าเสนอ7 

ผลการด าเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์  ดังน้ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมความกลมกลืนระหว่างระบบประกัน8 

สุขภาพสู่ความเป็นธรรม ผลการด าเนินงาน 13%  ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งความยัง่ยืนและพอเพียงดา้นการเงิน9 

การคลังหลักประกันสุขภาพ ผลการด าเนินงาน 29%  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการกองทุน10 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ผลการด าเนินงาน 57% 11 

     มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

1.4.9 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของ13 

หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2563  วนัองัคารที่ 7 มกราคม 2563 14 

เอกสารประกอบ : power point  น าเสนอในท่ีประชุม 15 

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย16 

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งท่ี 1/2563 วนัองัคารท่ี 7 มกราคม 2563  โดยมีวตัถุประสงคข์องการ17 

ก าหนดสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนตามมาตรา 3 เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข ใหป้ระชาชนไดร้ับ18 

บริการท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือส่งเสริมใหห้น่วยงาน/องคก์รเอกชน ภาคประชาชน และกลุ่มเครือข่ายดา้นสุขภาพ 19 

มีส่วนร่วมในการจดัระบบบริการสาธารณสุขในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมี20 

ความรอบรู ้และความสามารถในการจดัการสุขภาพของตนเอง โดยตาม พรบ. หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 21 

พ.ศ. 2545 มาตรา 13(4)  ก าหนดไวช้ดัเจนใหม้ีผูแ้ทนองคก์รเอกชนจ านวน 5 คน  ร่วมเป็นคณะกรรมการ22 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มาจากกลุ่มต่างๆ รวม 9 ดา้น 23 

ไดแ้ก่  1. งานดา้นเด็กหรือเยาวชน   2. งานดา้นผูติ้ดเช้ือเอชไอวี หรือผูป่้วยเร้ือรงัอ่ืน   3. งานดา้นสตรี   4. 24 

งานดา้นผูใ้ชแ้รงงาน   5. งานดา้นผูสู้งอายุ   6. งานดา้นชุมชนแออดั   7. งานดา้นคนพิการ หรือผูป่้วยจิต25 

เวช   8. งานดา้นเกษตรกร และ 9. งานดา้นชนกลุ่มน้อย  ตวัอย่างหน่วยงาน/องคก์ร เช่น วิสาหกิจเพ่ือสงัคม 26 

(Social enterprise)  ดา้นสุขภาพ  ดา้นคนพิการ เช่น ศนูยบ์ริการคนพิการทัว่ไป 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

1.5 ค าสัง่แตง่ตั้งคณะท างาน โครงการ : นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 29 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 31 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ในท่ีประชุมเร่ือง ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างาน 32 

โครงการ : นักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี  โดยเมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562  ไดม้ีการจดัตั้งคณะท างานฯ โดยมี 33 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระกิต  วาทีสาธกกิจ ไดม้าเป็นประธานในคณะท างาน และมีอาจารยจ์าก1 

อีก 7 สถาบนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวจะเร่ิมข้ึนในเร็วๆ น้ี 2 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้รายละเอียดเพ่ิมเติมว่า ไดม้ีการประชุมไปเมื่อ3 

วนัท่ี 16 มกราคม 2563  เพ่ือร่วมกนัวางแผนโครงการนักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี เป็นการน าเสนอภาพลกัษณ์4 

ท่ีดีของโรงเรียนแพทย ์โดยการขบัเคล่ือนมาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในเชิงบวก โดยมีขอ้สรุปออกมาทั้งหมด 5 

15 ขอ้ ซ่ึงมีหลักการ ดังน้ี  1) กสพท จะด าเนินการประชาสัมพันธ์ใหส้ังคมไดร้ับทราบโครงการดังกล่าว 6 

ในช่วงประมาณเดือนเมษายน 2563   2) นักศึกษารบัเขา้ในชั้นปีท่ี 1 ท่ีผ่านกระบวนการรบัเขา้ศึกษา จะตอ้ง7 

ผ่านกระบวนการตรวจร่างกาย ในส่วนน้ีเราจะมีการสอบถามถึงประเด็นสูบบุหร่ีดว้ย ถา้ในกรณีท่ีติดบุหร่ีก็จะมี8 

โครงการสนับสนุนใหเ้ลิกบุหร่ี   3) ในส่วนของนักศึกษาปัจจุบนั เราอยากสนับสนุนใหทุ้กสถาบนัมีโครงการ9 

เก่ียวกบัใหนั้กศึกษาแพทยเ์ลิกบุหร่ี โดยจะจดัการรกัษาเป็น Confidential และไม่เสียค่าใชจ้่าย   4) แต่ละ10 

สถาบันควรสนับสนุนใหนั้กศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี และมีส่วนร่วมในการ11 

สนับสนุนโครงการ ผ่านทางกิจการนักศึกษา และการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนใหเ้ขาไดริ้เร่ิมโครงการเอง12 

ผ่านทางสมาพนัธนิ์สิตนักศึกษาแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงตั้งเป้าหมายในการขบัเคล่ือนโครงการโดยจะเร่ิมใน13 

ปี พ.ศ. 2563 น้ี    14 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 15 

1.6 แพทยสภาอนุมตักิารขอเพ่ิมจ  านวนรบันิสิตนกัศึกษาแพทย ์ปีการศึกษา 2563 16 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์รายงานในท่ีประชุม ว่า แพทยสภาอนุมติัให ้19 

กสพท  รบัผูเ้ขา้ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเกินศักยภาพท่ีไดร้บัการรบัรองจากแพทยสภา 10%  20 

ทั้งน้ีไม่เกิน 10 คน ในแต่ละสถาบนั ซ่ึงหากผูผ่้านการคดัเลือกทุกคนมายืนยนัสิทธิ สถาบนัก็จะรบัเขา้ศึกษา21 

ทั้งหมดในปีการศึกษา 2563  และใหค้ณะแพทยศาสตรทุ์กคณะจดัส่งรายช่ือนักศึกษาท่ีรบัไวแ้ละรบัเกินให้22 

แพทยสภารบัทราบดว้ยในเดือนกนัยายนของทุกปี 23 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 24 

1.7 สรุปการประชุมคณะผูส้รรหาบุคคลเพ่ือเสนอใหร้ฐัมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ25 

ตามมาตรา 7(2) ในคณะกรรมการสถานพยาบาล  ในวนัพุธที่ 15 มกราคม 2563 26 

เอกสารประกอบ : - 27 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 28 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ น าเสนอสรุปการประชุมคณะผูส้รรหาบุคคลเพ่ือ29 

เสนอใหร้ฐัมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 7(2) ในคณะกรรมการสถานพยาบาล  ในวนัพุธ30 

ท่ี 15 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการสถานพยาบาลเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข 31 

ท าหน้าท่ีดูแล ควบคุมก ากับสถานพยาบาลเอกชน ซ่ึงตอ้งการผู ้แทนคณบดี 1 ท่าน เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิใน32 

คณะกรรมการชุดน้ี โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะมีหน้าท่ีใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ในส่วนของผูแ้ทนคณะแพทย์33 

ขอให ้กสพท เสนอช่ือจ านวน 3 ช่ือ ซ่ึงในท่ีประชุมไดเ้สนอช่ือดงัน้ี 34 

 35 
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1. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ   1 

คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 2 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์     3 

คณบดีคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 4 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ    5 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 6 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบและเห็นชอบ 7 

1.8 รายงานสรุปการประชุมการบริหารจัดการแพทย์ทั้งระบบ ส านักงานปลัดกระทรวง8 

สาธารณสุข 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการ11 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 12 

นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาว13 

ชนบท ไดน้ าเสนอสรุปการประชุมการบริหารจดัการแพทยท์ั้งระบบ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข การ14 

ประชุมครั้งน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 125 คน (แพทย ์80%)  15 

สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยผลิตแพทย์ไดปี้ละประมาณ 3,000 คน อีกใน 20 ปีขา้งหน้า 16 

แพทยจ์ะเพ่ิมขึ้ นเป็นเท่าตวั ในแต่ละปีแพทยใ์หม่รบัเขา้กระทรวงสาธารณสุขปีละ 2,000 คน แต่จ านวนแพทย์17 

ในกระทรวงลาออกเฉล่ีย 800 คน/ปี แนวโนม้คิดเป็น 40% ของแพทยเ์ขา้ใหม่ สถานการณใ์นปัจจุบนัแพทยจ์ะ18 

ลาออกมากใน 1-6 ปีแรก ดว้ยเหตุผลส าคญัคือ การลาศึกษา ซ่ึงการลาออกของแพทยแ์บ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 19 

1) หลงั เพ่ิมพูนทักษะ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีการฝึกขา้มเขต   2) ช่วงชดใชทุ้นท่ี รพช. และ 3) ช่วงหลงัจากได้20 

วุฒิบตัรแลว้ไม่นาน  ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา แพทยใ์นโครงการ CPIRD มีอตัราคงอยู่มากถึงรอ้ยละ 77 และคง21 

อยูไ่ดม้ากกวา่แพทยแ์ผนปกติ 2.4 เท่า  จากขอ้มลูจดัสรรทุนแพทยป์ระจ าบา้นยอ้นหลงั 10 ปี พบว่า กระทรวง22 

ใหทุ้นแพทยป์ระจ าบา้นมากกวา่แพทยเ์ขา้ใหมแ่ละท่ียงัคงอยูใ่นกระทรวง ท าใหไ้ม่ส่งเสริมใหแ้พทยอ์ยู่ในชุมชน23 

และ PCC  อีกทั้งยงัพบปัญหาแพทยอ์นุสาขา ไม่ยอมท างาน Specialist ใน รพ.ศูนยฯ์  รพ.ทัว่ไป เช่นเดียวกนั24 

กบั Specialist ไมย่อมปฏิบติังานและอยูเ่วร GP รพช.  25 

ประเด็นส าคญัจากการสมัมนามีหลายประเด็น โดยสรุปท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะแพทยม์ีประเด็นดงัน้ี  26 

1. รปูแบบการจดัสรรแพทยใ์หมข่องกระทรวงเพ่ือลดการลาออก ดงัน้ี  27 

1.1 จดัสรรแพทยใ์ชทุ้นในปีท่ี 2-3 ตามสดัส่วน GAP FTE แพทย ์รพช. รายจงัหวดั 28 

1.2 จดัแพทยเ์พ่ิมพนูทักษะ เฉล่ียใหร้อ้ยละศกัยภาพการฝึกอบรมใกลเ้คียงกนัในแต่ละเขต29 

สุขภาพ  30 

1.3 หากเขตไหนไดน้้อยกว่าศกัยภาพแพทยสภามาก จะทดแทนดว้ยแพทยจ์ากมหาวิทยาลยั31 

เอกชน หรือแพทยฝ์ากฝึกจากหน่วยงานอ่ืน 32 

2.  กรณีไม่มีต าแหน่งบรรจุแพทยท่ี์จบจากสถาบันเอกชน/ต่างประเทศ การบริหารจัดการได้33 

ขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุม ดงัน้ี 34 

2.1 กรณีมีต าแหน่งควรส่งเสริมการเขา้สู่ต าแหน่งเฉพาะตามนโยบาย PCC  35 
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2.2 การให้เงินค่าตอบแทน โดยอาจจะจ้างเป็นลูกจ้างชัว่คราว ซ่ึงเป็นภาระเงินบ ารุง1 

โรงพยาบาล หรือ เก็บค่าฝึกอบรมจากแพทย ์โดยโรงพยาบาลพิจารณาใหค้่าตอบแทนอ่ืนแทน 2 

2.3 มีกระบวนการจดัสรรโดยจดัตั้งคณะกรรมการส่วนกลางเพ่ือบริหารจดัการในภาพรวม   3 

2.4 รวมทั้งไดข้อ้เสนอในเชิงนโยบายคือ เปล่ียนแปลงระบบเพ่ิมพูนทักษะโดยถือเป็นช่วงยงั4 

ไมไ่ดร้บัใบประกอบวิชาชีพ และเสนอลดก าลงัผลิตแพทยภ์าครฐัท่ีไมเ่สริมการกระจายสู่ภมูิภาค 5 

3. การดูแลแพทยท่ี์ยงัไม่มีใบประกอบวิชาชีพ สัญญาแพทยศาสตรร์ะบุใหช้ดใชทุ้นทันทีเมื่อจบ6 

การศึกษาโดยไมไ่ดร้ะบุการไดใ้บประกอบวิชาชีพ แพทยท่ี์ยงัไม่มีใบประกอบวิชาชีพมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมมากขึ้ น 7 

มากกว่า 100 คน/ปี  ประมาณคร่ึงหน่ึงสอบไดใ้นปีแรก และกลุ่มน้ีมกัสอบไม่ผ่านเพียง NL3   ในส่วนท่ีเหลือ8 

จะสอบไดภ้ายใน 3 ปี  แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มท่ีไม่ผ่านหลัง 3 ปี มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ นจากการสะสมต่อเน่ือง 9 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาจากท่ีประชุม  10 

3.1 เน่ืองจากขอ้มลูผลสอบเป็นขอ้มลูส่วนบุคคล จึงควรพฒันาฐานขอ้มลู NL โดยใชข้อ้มลูของ11 

แพทยสภา และ ศรว. ในการสรา้งโปรแกรมจดัสรรแพทยใ์หม ่12 

3.2 กระทรวงจะจดัสรรแพทยเ์ฉพาะท่ีไมผ่่าน NL3  ในส่วนท่ีไม่ผ่าน NL1 และ NL2  ใหไ้ปอยู่13 

ตามศนูยแ์พทยศาสตรต่์างๆ 14 

3.3 ด าเนินการสรา้งแนวทางการดแูลท่ีดี รวมถึงระบบอาจารยพ่ี์เล้ียง 15 

3.4 การแกไ้ขสญัญาแพทยศาสตร ์ใหเ้ร่ิมชดใชทุ้นเมื่อไดใ้บประกอบวิชาชีพแลว้ 16 

สรุปประเด็นส าคญัจากการประชุมการบริหารจดัการแพทยท์ั้งระบบ 1) การจดัสรรแพทยใ์นปีน้ี17 

จะไมม่ีการฝากฝึกขา้มเขต   2) ด าเนินการประสานงานแพทยสภาเพ่ือขอขอ้มลูการสอบ NL   3) งดทุนแพทย์18 

ประจ าบา้นสาขาท่ีไม่จ าเป็น และงดทุนใน 3 ปีแรก   4) พฒันาหตัถการแพทย ์GP ใน รพช. เช่น การผ่าตัด 19 

(สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแพทยสภา GP+) 20 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า แพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษา21 

จากต่างประเทศ ไม่สามารถท่ีจะมาเป็น Intern หรือไม่มีต าแหน่ง ซ่ึงหมดโอกาสในการศึกษาต่อเฉพาะทางได ้22 

เพราะระเบียบของแพทยสภายงับังคับอยู่ว่า ขั้นตน้ตอ้งเพ่ิมพูนทักษะ ในส่วนของส านักวิชาแพทยศาสตร ์23 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีด าเนินการรับ Intern มาประมาณ 2-3 ปี ก็พยายามจะท าเป็นหลกัสูตร 24 

Intern เพ่ือท่ีจะใหผ้สานไปกบัระบบของมหาวิทยาลยั แต่อย่างไรก็ตาม Intern ส่วนใหญ่ถา้มองยอ้นกลบัไปจะ25 

หมุนการปฏิบัติงานไปเร่ือยๆ ไม่เหมือนการส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรแพทยท่ี์จะตอ้งมี National License 26 

แต่ในส่วนของ Intern มีความหลากหลายมาก ท าใหม้าตรฐานค่อนขา้งต่างกนัมาก  27 

นายแพทยช์วศักด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า ศักยภาพแพทยสภาท่ีใหฝึ้กอบรมแพทย์28 

เพ่ิมพูนทักษะของกระทรวงประมาณเกือบ 3,000 ต าแหน่ง ปัจจุบันแพทย์เขา้กระทรวงเพียง 2,000 คน 29 

เพราะฉะน้ันยงัมีท่ีว่างส าหรบัแพทยจ์บจากเอกชนและแพทยจ์บจากต่างประเทศ แต่ติดปัญหาในเร่ืองของการ30 

บริหารจดัการ แต่ทางโรงพยาบาลจะจา้งดว้ยวิธีใด ถา้ตอ้งใชง้บบ ารุงของทางโรงพยาบาล ซ่ึงโรงพยาบาล ก็31 

อาจจะมีปัญหา  32 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ์  พิริยาพรรณ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า จ านวนแพทยท่ี์ไป33 

เพ่ิมพูนทักษะท่ีควรจะมีมาตรฐานในแต่ละโรงพยาบาล ควรจะมีใหช้ัดเจนและสามารถปฏิบัติงานไดจ้ริง 34 

มาตรฐานในการฝึกอบรมแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ควรจะอยู่ในระดับใด ควรจะตอ้งมี Staff มาคอยดูแลอย่าง35 
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ใกลชิ้ดหรือไมอ่ยา่งไร ซ่ึงเห็นว่าควรใหห้ลกัสูตรแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะของแพทยสภา เป็นภาระงานของอาจารย์1 

แพทยส์ าหรบัโรงเรียนแพทยทุ์กโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนแพทยใ์หม่ 2 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า การเพ่ิมพูนทักษะของ3 

แพทยถื์อเป็นความจ าเป็นท่ีจะผลกัดนัใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพอย่างเต็มตวั เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาในภาพรวม 4 

ถา้เมื่อนักศึกษาแพทยส์ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรควรจะไดร้บัเฉพาะปริญญาแพทยศาสตรบนัฑิต ถา้ยงัไม่5 

ผ่านการเพ่ิมพูนทกัษะท่ีมีมาตรฐานก็จะยงัไม่ได ้License และสถาบนัท่ีจะรบันักศึกษาไปฝึก ควรจะมีความ6 

รบัผิดชอบ มีการก ากบัดแูลใหม้ีมาตรฐาน เพราะฉะน้ันวิธีการท่ีจะยกระดบัแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ขอเสนอว่าให้7 

เอาใบประกอบโรคศิลป์ไปผูกกบัการเพ่ิมพนูทกัษะ เหมือนยอ้นกลบัไป Intern ในสมยัก่อน  8 

ประธานท่ีประชุมฯ เห็นวา่ควรจะน าประเด็นดงักล่าวเสนอมาเขา้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการท่ีดูแล9 

เร่ืองแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ในเร่ืองของภาระงานทางแพทยสภาไม่สามารถเขา้ไปก้าวก่ายได้  ซ่ึงสภา10 

มหาวิทยาลยัมหิดลรบัเร่ืองน้ีไปแลว้ โดยเห็นวา่เป็นภาระงานจริงๆ เป็นงานท่ีเกิดข้ึนจริง ทางสภามหาวิทยาลยั11 

จึงอนุมติัใหเ้ป็นภาระงาน ทั้งน้ีขอเสนอใหแ้ต่ละสถาบนัน าเร่ืองน้ีเสนอเขา้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัของตนเอง 12 

โดยใหด้บูริบทของสภามหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงก็มีผลในการด าเนินการ โดยมีขอ้มลูอา้งอิงเพราะถา้ไม่คิดภาระ13 

งาน อาจารยไ์ม่มีภาระงาน ไม่เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงมหาวิทยาลยัรบัรูไ้ด ้ก็เกิดผลกระทบเชิงลบกบัระบบการ14 

ประเมินอาจารย ์ 15 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์พิริยาพรรณ ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ สภามหาวิทยาลยัแต่ละ16 

ท่ีไม่เหมือนกนั วิธีคิดก็ไม่เหมือนกนั โดยส่วนใหญ่จะอิงเกณฑข์องกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซ่ึงทางกระทรวง17 

ไม่รับเป็นภาระงาน และเสนอใหน้ าเร่ืองดังกล่าวเสนอผ่านแพทยสภา หากออกเป็นมติของแพทยสภา และ18 

ส่งไปท่ีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ใหช้่วยรบัรองว่าหลกัสูตรดังกล่าวเป็นภาระงานจริง เมื่อทางกระทรวงการ19 

อุดมศึกษาฯ รบัรอง จึงจะมีหนังสือไปยงัทุกๆ มหาวิทยาลยั เพ่ือแจง้ว่าหลกัสูตรท่ีด าเนินการจดัการเรียนการ20 

สอนท่ีเป็นหลกัสูตรของแพทยสภา อาจจะรวมถึงแพทยป์ระจ าบา้นดว้ย นับเป็นภาระงานสอน ดงัน้ันในแต่ละ21 

คณะแพทยฯ์ ไมจ่ าเป็นตอ้งเสนอเร่ืองดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัของแต่ละสถาบนั 22 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า เร่ืองน้ีไดม้ี23 

การพดูคุยกนัในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 20 เร่ือง Temporary License ส าหรบัคนท่ีจบ24 

พ.บ. และเมื่อเพ่ิมพนูทกัษะอีก 1 ปี จึงจะไดเ้ป็น Permanent License  แต่ก็ยงัไมม่ีความคืบหนา้ใดๆ 25 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า จากขอ้มูลตามท่ีเคยมี26 

ประสบการณ์การประเมินโรงพยาบาลเพ่ิมพูนทักษะ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดับ ระดับท่ี 1 คือ ระดับ27 

โรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย ์(รร.แพทยเ์ล็ก/รร.แพทยใ์หญ่)  ระดับท่ี 2 คือ โรงพยาบาลศูนย์  ระดบัท่ี 3 28 

คือ โรงพยาบาลชุมชน ตอ้งยอมรบัว่าทั้ง 3 ระดบั มีการดูแลเร่ืองเพ่ิมพนูทกัษะท่ีแตกต่างกัน เพราะฉะน้ันเรา29 

ควรจะตอ้งปรบัตรงน้ีใหม้ีมาตรฐานท่ีใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 30 

ประธานท่ีประชุมฯ เสนอวา่ เร่ือง License ในช่วงท่ียงัไม่จบจากเพ่ิมพนูทกัษะ  License ท่ีออกจะ31 

เป็นแบบ temporary ก่อน เมื่อบุคคลน้ันมี Competency ท่ีไดม้าตรฐาน และหวงัว่ากลไกน้ีจะยอ้นกลบัไปแต่32 

ละสถาบนัท่ีดูแลการเพ่ิมพูนทักษะ จดัระบบประเมินใหม้ีมาตรฐานเหมือนกนั เพราะมาตรฐานการประเมิน33 

โรงพยาบาลท่ีเพ่ิมพูนทักษะแตกต่างกันมาก โรงพยาบาลท่ีมีแพทยไ์ปเพ่ิมพูนทักษะจะเป็นโรงพยาบาลท่ีจะ34 

ประเมินว่าจะไดห้รือไม่ได ้License ก็ตอ้งตั้งมาตรฐาน แลว้พิจารณาว่าทั้งประเทศมีพ้ืนท่ี มีโรงพยาบาล มี35 

ต าแหน่งท่ีรองรับกบัความตอ้งการท่ีเกิดขึ้ นมากน้อยเพียงใด ถา้ยงัไม่เพียงพอตอ้งมีการสรา้งกลไกท่ีมีการ36 

ยกระดบัขึ้ น แลว้จึงค่อยด าเนินเพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ ์ 37 



~ 16 ~ 
 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ และใหด้ าเนินการส่งขอ้เสนอแนะในท่ีประชุมเขา้ไปยงัแพทยสภา  ถา้1 

ในกรณีท่ีแพทยสภาเห็นชอบดว้ย แพทยสภาจะไดเ้ร่ิมวางเกณฑใ์นการก าหนดโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ2 

ก าหนด License โดยขอใหท้าง กสพท ท าหนังสือถึงแพทยสภาเพ่ือพิจารณากลไกและกระบวนการท่ีจะ3 

ด าเนินการ จนกระทัง่ยกระดบัมาตรฐานโรงพยาบาลท่ีเป็นส่วนประกอบในการให ้Permanent License โดย4 

หลงัจากน้ีประธานท่ีประชุมฯ จะน าเร่ืองดงักล่าวมาน าเสนอใหท้ราบเป็นระยะๆ   5 

1.9 งบประมาณค่าตอบแทนการชนัสูตรพลิกศพ 6 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 8 

  ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 9 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ในท่ีประชุมเร่ือง ขอเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือ10 

อนุมติังบประมาณส าหรบัหน่วยงานชนัสูตรพลิกศพ ภาควิชานิติเวชศาสตรข์องโรงเรียนแพทย์ คณะท่ีส่งเร่ืองการ11 

แปรญตัติท่ีเก่ียวกบังบประมาณค่าตอบแทนการชนัสูตรพลิกศพท่ีเคยไดม้า แต่ปีน้ีไม่ได ้ โดยทาง อว. ไดท้ าการ12 

แปรญตัติใหผ้ลท่ีออกมาในขณะน้ีอยา่งไมเ่ป็นทางการ วา่ไม่ไดง้บประมาณดงักล่าว และส าหรบัปีน้ีก็หมดเวลาของ13 

การแปรญัตติแลว้ เพราะฉะน้ัน 7 สถาบัน ท่ียื่นขอแปรญัตติน้ัน ควรขอไปในปี 2564  แต่ส่ิงท่ีอาจจะท าได ้คือ 14 

การขอใชง้บประมาณจากมหาวิทยาลยั โดยตอ้งไดร้บัอนุมติัจากมหาวิทยาลยั  15 

ประธานท่ีประชุมฯ เห็นว่า การชันสูตรศพเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย เราควรได้รับ16 

งบประมาณดงักล่าว โดยประธานฯ จะรบัไปพิจารณาว่าในกระบวนการจะตอ้งท าอย่างไร มิเช่นน้ันจะกระทบกบั17 

ระบบยุติธรรม 18 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 19 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 20 

ครั้งที่ 4/2562 วนัศุกรท์ี่ 18 ตุลาคม 2562 ณ อาคารนวตักรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระ21 

ราชประวัติ รัชกาลที่ 4 (อาคารเรือนไทย) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร22 

ลาดกระบัง และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2562 23 

วนัศุกรท์ี่ 6 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม CMP 401 ชั้น 4  วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการ24 

สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 25 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 27 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 

ท่ีประชุมแกไ้ขรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 29 

ครั้งท่ี 4/2562 วนัศุกรท่ี์ 18 ตุลาคม 2562  ดงัน้ี 30 

หนา้ 2 บรรทดัท่ี 13   ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  กรรมการอ านวยการ 31 

จาก  “รายนามผูไ้มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม”   เป็น  “รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม” 32 

หนา้ 12 บรรทดัท่ี 20  จาก “เกณฑข์อง WFME”  เป็น “หลกัเกณฑข์องแพทยสภา” 33 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบหลงัจากไดร้บัการแกไ้ข 34 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1  นโยบายการผลิตแพทยเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดเนน้ของสถาบนัและความตอ้งการของระบบ2 

สาธารณสุข 3 

เอกสารประกอบ : - 4 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 5 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา แจง้ในท่ีประชุม เร่ือง นโยบายการผลิตแพทย์6 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับจุดเน้นของสถาบันและความต้องการของระบบสาธารณสุข  โดยคณะกรรมการปฏิรูป7 

แพทยศาสตรศึกษา ไดป้ระชุมและไดข้อ้สรุปถึง Outcome สุดทา้ยว่า ตอ้งมี Community Physician, Advanced 8 

care physician และ Academic Physician ซ่ึงสดัส่วนแพทยใ์นอนาคต Community Physician จะตอ้งมากขึ้ น 9 

เพราะฉะน้ัน ณ ปัจจุบนั โรงเรียนแพทย ์3 แห่ง (ศิริราช, จุฬา, รามา) ไดห้ารือกนัว่าอาจจะลดจ านวนท่ีผลิต10 

แพทยล์ง และไปผลิตในกลุ่มท่ี Advanced care physician หรือ Academic Physician คู่ขนานไป ใหส้มดุลกบั11 

โรงเรียนแพทยใ์นส่วนภูมิภาค และ สบพช. ท่ีจะร่วมกนัผลิต Community Physician ท าอย่างไรใหไ้ม่เกิดผล12 

กระทบเชิงลบ และเพ่ือใหต้อบโจทย ์Health care service ของประเทศ โดยอาจจะตอ้งไปจดัท า Timeframe 13 

ต่อไปวา่สดัส่วนการเพ่ิมและลดควรจะเป็นอยา่งไร และมี resource ท่ีจะรองรบัส่ิงเหล่าน้ันไดอ้ยา่งไร 14 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 15 

 3.2 การเชิญคณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬา16 

ภรณ ์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 17 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 19 

ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ 20 

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์ไดร้บัการรบัรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2563 และการรบัรอง21 

สถาบันผลิตแพทยใ์หม่ จากท่ีประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวนัท่ี 12 22 

กนัยายน 2562 และไดข้อเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยมา น้ัน  23 

สมควรขอมติท่ีประชุมฯ รบัรองการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 24 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบ 25 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 26 

4.1 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต27 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 28 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 29 

เอกสารประกอบ : 4  ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์31 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดน้ าเสนอขอ้มลูดงัน้ี 33 
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ตารางการรบับุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563   TCAS63 ของ ทปอ. ซ่ึง1 

กระบวนการรบัรอบท่ี 1 ของมหาวิทยาลยัไดเ้สร็จส้ินเรียบรอ้ยแลว้  โดย ทปอ. จะใหเ้ร่ิมลงทะเบียนรบัรอบ 2  2 

ได ้ในช่วงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ – 23 มีนาคม 2563  ประกาศผลวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ยืนยนัสิทธ์ิ 22-23 3 

เมษายน 2563  และเปิดระบบใหส้ละสิทธ์ิในรอบท่ี 2 ได ้ในวนัท่ี 24-25 เมษายน 2563  ซ่ึงจะอยู่ในช่วงการ4 

รบัสมคัร TCAS รอบ 3 คือวนัท่ี 17-27 เมษายน 2563  ดงัน้ันสถาบนัควรจะบริหารจดัการจ านวนรบัเพราะ5 

อาจมีนัง่วา่งในรอบท่ี 2  ก็เป็นได ้6 

สรุปจ านวนผูเ้ขา้สอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2563 วนัท่ี 7 มีนาคม 2563  ทั้งหมด 11 สนามสอบ 7 

มีผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบรวมทั้งหมด 43,636 คน 8 

การส่ง - รบั ขอ้สอบของสนามต่างจงัหวดั เป็นดงัน้ี 9 

-  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล จะน าขอ้สอบฉบบัท่ี 1 และ ฉบับท่ี 3 ของสนามสอบ 10 

จงัหวดัสงขลา จงัหวดัเชียงใหม่  จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัอุบลราชธานี ไปส่งท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ และ11 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จะน าขอ้สอบฉบบัท่ี 2 มาส่งท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ซ่ึงจะจดัส่งไป12 

ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2563  และรบักลบัวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 โดยทางเคร่ืองบิน ตามเท่ียวบิน  ดงัน้ี  13 

 14 

สนามสอบ ออกเดินทางจากสุวรรณภมิู 
วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 

ถึง ส่งกลบั 
วนัท่ี 7 มีนาคม 2563 

ถึงสุวรรณภมิู 

เชียงใหม่ 13.15 น. 14.25 น. 19.20 น. 20.40 น. 
ขอนแก่น 13.35 น. 14.35 น. 21.25 น. 22.25 น. 
สงขลา 13.55 น. 15.20 น. 19.30 น. 20.55 น. 

อุบลราชธานี 12.00 น. 13.05 น. 21.00 น. 22.05 น. 

หมายเหตุ  หากส่งไปและกลบั ไมท่นัเท่ียวบินขา้งตน้ จะด าเนินการส่งในเท่ียวบินถดัไป 15 

-  สนามสอบจังหวดัพิษณุโลก จังหวดันครราชสีมา และจงัหวดัชลบุรี ฝ่ายเลขานุการจะน า16 

ขอ้สอบทุกฉบบัไปส่งในวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 และขอใหส้นามสอบน าขอ้สอบและกระดาษค าตอบส่งกลบัใน17 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2563  ท่ีสนามบินสุวรรณภมูิโดยรถตู ้18 

สตัยาบนักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 19 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ไดห้ารือในเร่ืองของ สัตยาบันกลุ่มสถาบัน20 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เน่ืองจากกระบวนการรับรอบท่ี 1 ไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ และเร่ิม21 

ด าเนินการรบัรอบท่ี 2  ซ่ึงโดยปกติในปีท่ีผ่านๆ มา หากสถาบนัใดรบันักศึกษาและนักศึกษาไดล้งนามยืนยนั22 

สิทธิแลว้ สถาบนัจะส่งรายช่ือมายงักลุ่มสถาบนัฯ เพ่ือเวียนแจง้ใหทุ้กสถาบนัทราบเพ่ือลดความซ ้าซอ้น โดย23 

สถาบนัจะตอ้งเพ่ิมขอ้ความในประกาศตั้งแต่แรกว่า “ในกรณีท่ีผูส้อบผ่านไดล้งนามยืนยนัเขา้ศึกษากบัสถาบนั24 

เรียบรอ้ยแลว้ สถาบันจะส่งช่ือ นามสกุล และเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของบุคคลน้ัน ไปยังส านักงาน25 

เลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือส่งใหทุ้กสถาบนัสมาชิกด าเนินการคดัช่ือบุคคลน้ัน26 

ออกจากลุ่มผูม้ีสิทธิสอบในขัน้ตอนต่อไป หรือออกจากรายช่ือผูม้ีสิทธิไดร้บัการคดัเลือกของสถาบนัสมาชิก (ถา้27 

มี) และสถาบนัสมาชิกจะคดัช่ือออกทนัที” 28 
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มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบและเห็นชอบ ส าหรบัเร่ืองสตัยาบนักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ1 

ไทย ท่ีประชุมเห็นชอบท่ีจะด าเนินการตามสัตยาบันโดยหากรับนักศึกษาและนักศึกษาลงนามยืนยันสิทธิ2 

เรียบรอ้ยแลว้จะยังคงส่งไฟล์รายช่ือและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ไปยังกลุ่มสถาบันฯ เพ่ือด าเนินการแจง้3 

สถาบนัสมาชิกทนัที 4 

4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ เสนอท่ีประชุมศึกษารายละเอียดตามเอกสาร8 

ประกอบการประชุม โดยกล่าวเสริมใน ขอ้ 5. ว่า ขณะน้ี สมพ. ก าลงัด าเนินการส่งแบบสอบถามเพ่ือปรบัปรุง9 

เกณฑ ์ขอความร่วมมือจากอาจารยต์อบแบบสอบถามดงักล่าว 10 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 11 

4.3 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 12 

4.3.0 โครงการ ทบทวนและก ากบัตดิตามแผนยุทธศาสตร ์(2563) 13 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์15 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ ไดน้ าเสนอโครงการการทบทวนและ16 

ก ากับติดตามแผนยุทธศาสตร์ (2563) เพ่ือท าใหก้ลไกคณะท างานฝ่ายวิชาการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง คือ 17 

ตอ้งการใหม้ีการจัดประชุมคณะท างานฝ่ายวิชาการอย่างสม า่เสมอ โดยตั้งเป็นโครงการทบทวนและก ากับ18 

ติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาวิชาการด้าน19 

แพทยศาสตรศึกษา  ส่งเสริมการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา  ประสานงานการประชุมวิชาการแพทยศาสตร20 

ศึกษาแห่งประเทศไทย กบัสถาบนัเจา้ภาพ  และติดตามความกา้วหน้าของการประชุมวิชาการและสรา้งความ21 

ร่วมมือระหว่างสถาบัน เป็นการประชุมเพ่ือติดตามความกา้วหน้าเดือนละ 1 ครั้ง ด าเนินการตั้งแต่เดือน22 

มกราคม – ธนัวาคม 2563  23 

มตทิี่ประชุม  :  อนุมติัโครงการ 24 

4.3.1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10      25 

เอกสารประกอบ : - 26 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 27 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์28 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการยงัไมม่ีความกา้วหนา้ 29 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 30 

4.3.2 แพทยสภาขอทราบความคิดเห็นต่อผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นแพทยด์ีเด่นแพทยสภา 31 

ประจ าปี 2563 32 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี33 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์34 
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ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ ไดน้ าเสนอในท่ีประชุมว่า คณะท างาน1 

วิชาการ ไดท้ าการประเมินและส่งเอกสารไปยงั ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เรียบรอ้ยแลว้  2 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 3 

4.4 การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 4 

เอกสารประกอบ : ไมม่ี  5 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 6 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้ในท่ีประชุมว่า ไดน้ าเสนอร่าง7 

เกณฑ์ทักษะหัตถการของบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปยังแพทยสภาแลว้ และไดติ้ดตามเร่ือง8 

ดังกล่าวแลว้พบว่า คณะอนุกรรมการด าเนินการโครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะรับไปพิจารณา ซ่ึงจะมีการ9 

ประชุมในเดือนกุมภาพนัธ ์หากมีความคืบหนา้จะน ามารายงานในท่ีประชุมใหท้ราบต่อไป 10 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 11 

4.5   โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ12 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570)  –  การตดิตามบณัฑิตแพทย ์13 

–  การทบทวนค่าปรับ/สัญญา นักศึกษาคู่สัญญา14 

กลุ่มตา่งๆ 15 

เอกสารประกอบ : - 16 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 17 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร 18 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดน้ าเสนอในท่ีประชุม 2 ประเด็น ดงัน้ี 19 

ประเด็นท่ี 1  การติดตามบณัฑิตแพทย ์กสพท ไดจ้ดัตั้งคณะท างานเพ่ือจดัท าฐานขอ้มลูติดตามบณัฑิตแพทย ์ซ่ึง20 

จะน าขอ้มูลไปประกอบในการเขียนโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทยในรอบปี 2565–2570  ซ่ึงมีความ21 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งแสดงใหผู้จ้ดัสรรงบประมาณเห็นถึงระบบการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ มีการประชุมคณะท างานฯ 22 

ไปแลว้ เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562  โดยไดเ้ชิญ รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ดุลย ์ รตันวิจิตราศิลป์ ซ่ึงเป็น23 

คณะท างานดา้น IT ของแพทยสภา มาร่วมประชุม  โดยขณะน้ีแพทยสภาไดม้ีการด าเนินการเพ่ือเช่ือมต่อขอ้มลูใน24 

ระบบฐานขอ้มลูต่างๆ ตั้งแต่ระบบฐานขอ้มลูของโรงเรียนแพทย ์ ระบบฐานขอ้มลูของ ศรว.  ระบบฐานขอ้มลูของ25 

แพทยสภา  ระบบฐานขอ้มูลของแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ และระบบฐานขอ้มูลของแพทยใ์ชทุ้น ตลอดจนฐานขอ้มูล26 

ของแพทยป์ระจ าบา้น เพราะฉะน้ันถา้ด าเนินการเช่ือมต่อขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ไดจ้ริง จะท าใหไ้ด้27 

ขอ้มูลในการติดตามบัณฑิตแพทย์ ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท าคือ ตอ้งขอขอ้มูลจากโรงเรียนแพทย์  แพทยสภา  28 

และคณะกรรมการจดัสรรแพทยใ์ชทุ้น เพ่ือน ามาเขียนโครงการและด าเนินการของบประมาณ ซ่ึงจะตอ้งไม่เกิน29 

เดือนมิถุนายน 2563  โดยจะเร่ิมเก็บขอ้มลูกบับณัฑิตแพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาในปี 2556-2561  ซ่ึงทาง กสพท 30 

ไดด้ าเนินการท าหนังสือไปยงัโรงเรียนแพทยเ์พ่ือขอความร่วมมือในการขอขอ้มูล ช่ือ-สกุล, เลขบตัรประชาชน, 31 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงมีบางแห่งด าเนินการสมบูรณ์แลว้ แต่บางแห่งยงัไม่สมบูรณ์  จึงขอความร่วมมือจากทุก32 

โรงเรียนแพทยช์่วยกรอกขอ้มลูดงักล่าว 33 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ์  พิริยาพรรณ เห็นว่าเมื่อใชทุ้น 3 ปี เสร็จส้ินแลว้จะเกิดความ34 

ยากในการติดตาม เพราะอาจไปศึกษาต่อ  ท างานคลินิกส่วนตัว  หรือไปต่างประเทศ  อาจจะล าบากในการ35 



~ 21 ~ 
 

ติดตามไปจนระยะเวลา 6-7 ปี  ถา้จะปรบัเป็นระยะเวลา 3 ปีในช่วงท่ีใชทุ้น ขอ้มลูท่ีไดม้ีความสมบรูณไ์ดม้ากกว่า 1 

เพราะวา่สามารถติดตามไดง้่าย ถา้กรณีท่ีลาออกก็จะมีการแจง้มายงัคณะแพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษา  2 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้เพ่ิมเติมว่า คาดหวงัความสมบูรณ์3 

ของข้อมูลประมาณ 70-80%  แต่ต้องการแสดงให้เห็นถึงระบบการติดตามท่ีชัดเจน ในส่วนของคณะ4 

แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดด้ าเนินการติดต่อประธานของแต่ละรุ่น เพ่ือใหด้ าเนินการกรอกขอ้มลูลงในระบบ5 

ท่ีเราจดัท าขึ้ น  6 

นายแพทย์ชวศักด์ิ  กนกกันฑพงษ์  แจ้งท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีมีหนังสือจาก กสพท ไปยัง7 

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ทางกระทรวงไดด้ าเนินการท าหนังสือไปยงัทุกหน่วยงานราชการท่ีรบับณัฑิต8 

แพทยเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และขอขอ้มลูกลบัภายในส้ินเดือนธนัวาคม  คาดว่าภายในส้ินเดือนธนัวาคมจะสามารถ9 

ส่งขอ้มลูใหท้าง กสพท ไดเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ย  10 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร ไดร้ายงานเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ส าหรบัใน11 

เร่ืองการทบทวนค่าปรบั/สญัญา นักศึกษาคู่สญัญากลุ่มต่างๆ  ยงัไมม่ีความคืบหนา้ใดๆ  12 

นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ไดช้ี้แจงในท่ีประชุม เร่ืองวิธีการแกไ้ขสญัญาว่ามีการผูกกบัมติ 13 

ครม. เพราะฉะน้ันจะตอ้งมีการขอมติ ครม. โดยการแกไ้ขสญัญาจะมีอยู ่2 ประเด็น คือ  1) เร่ืองค่าปรบั   2) เร่ือง14 

พ่วงทา้ยสญัญาว่าตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถึงจะเร่ิมใชทุ้น 15 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 16 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง  17 

5.1 เพ่ือทราบ 18 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 19 

(ศรว.) 20 

เอกสารประกอบ : 5 ฉบบั  21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์22 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดน้ าเสนอสรุปผลการสอบเพ่ือ23 

ประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนท่ี 1 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2562  และ24 

ขั้นตอนท่ี 2 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2562  โดยการสอบขั้นตอนท่ี 1 มีผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 1,684 คน แบ่งเป็นใน25 

ประเทศ 968 คน และสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 716 คน อตัราการผ่านในประเทศเพียง 23.8%  คิดเป็น 26 

230 คนเท่าน้ัน  โดยผูเ้ขา้สอบสามารถพิมพร์ายละเอียดเพ่ือรบั feedback เป็นรายบุคคลได ้ ส าหรบัการสอบ27 

ขัน้ตอนท่ี 2 มีผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 890 คน แบ่งเป็นในประเทศ 361 คน และสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 529 28 

คน  อตัราการผ่านในประเทศดีขึ้ นเป็น 53.2% คิดเป็น 192 คน ต่างประเทศอตัราการผ่านคิดเป็น 20.2%  คิด29 

เป็น 107 คน 30 

การสอบครั้งถดัไปท่ีจะจดัสอบในวนัท่ี 25 และ 26 เมษายน 2563  เป็นแบบ Computer 31 

Based ทั้งหมด  ขั้นตอนท่ี 1 จ านวนท่ีจะเปิดรบั คือ 4,360 คน แต่เมื่อปิดระบบแลว้ปรากฏว่ามีผูส้มคัรถึง 32 

4,454 คน ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีเกินความคาดหมาย  จึงไดข้อใหแ้ต่ละสนามสอบรบัจ านวนผูเ้ขา้สอบเพ่ิม โดยผูท่ี้33 

สมคัรเกินท่ีนัง่ท่ีสนามน้ันจะรบัได ้จะจดัใหไ้ปสอบท่ีสนามสอบศิริราช  ในส่วนของขั้นตอนท่ี 2 อยู่ในเกณฑท่ี์34 

ก าหนด ทุกท่ีจะเป็นเคร่ือง PC ทั้งหมด ยกเวน้ของสนามสอบจุฬาฯ จะใชเ้ป็นไอแพดซ่ึงอยู่ในกระบวนการ35 
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ทดลองใชโ้ปรแกรม โดยจะใหผู้เ้ขา้สอบท่ีสนามสอบจุฬาฯ Download โปรแกรมในหน้าเว็บไซต์เพ่ือลองใช้1 

โปรแกรมซ่ึงจะแตกต่างจากโปรแกรมท่ีใชก้บัเคร่ือง PC  2 

การจัดสอบขั้นตอนท่ี 3  ทักษะทางคลินิก (OSCE) ประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 1 วนัท่ี 5  3 

มกราคม 2563  ซ่ึงเป็นการจดัสอบ OSCE Station ละ 10 นาที ซ่ึงทาง ศรว. ใหผู้เ้ขา้สอบประเมินการจดัสอบ4 

ผ่านทาง Google form ไดผ้ลสรุปดงัน้ี  มีผูเ้ขา้สอบ 840 คน  ขาดสอบเพราะเกิดอุบติัเหตุประมาณ 2-3 คน  5 

มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 355 คน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั 4 และ 5 6 

ในทุกๆ รายการประเมิน มีขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้สอบ เช่น ค าสัง่ในโจทยไ์ม่ชดัเจน  ขอ้เสนอแนะจากผูป่้วย7 

จ าลอง เช่น เวลาในการสอบมากเกินไป   8 

การสอบ MEQ เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2563  อยู่ระหว่างการตรวจของแต่ละสถาบนั โดย9 

ก าหนดขอผลคะแนนภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2563 และ ศรว. จะด าเนินการวิเคราะห์คะแนน และตัดสิน10 

เกณฑผ่์านและแจง้กลบัคณะฯ ประมาณวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563  เพ่ือใหค้ณะฯ ประกาศผลแก่ผูเ้ขา้สอบ11 

ต่อไป หากมีขอ้โตแ้ยง้จากผูเ้ขา้สอบ ใหท้างคณะฯ พิจารณาจากกระดาษค าตอบตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีทาง12 

ศรว. เป็นคนจัดขอ้สอบกลางใหแ้ต่ละคณะฯ  การตรวจหรือกฎเกณฑใ์นการจัดสอบ ศรว. จะเป็นผูก้ าหนด  13 

หากมีขอ้ปฏิบติัท่ีท าผิดหรือส่อทุจริต ใหค้ณะฯ ด าเนินการไดต้ามกฎระเบียบของทางคณะฯ ไดท้นัที และแจง้14 

กลบัใหท้าง ศรว. รบัทราบอีกครั้ง ในส่วนของค่าจดัพิมพข์อ้สอบ ขอความกรุณาคณะฯ พิจารณาด าเนินการ 15 

การสอบ Long case และ Manual skills 15 ทกัษะ จะด าเนินการส่งแบบฟอรม์การกรอก16 

ขอ้มูลผลสอบใหแ้ต่ละคณะฯ ด าเนินการกรอกขอ้มูล และส่งกลบัมาภายในวนัท่ี 10 เมษายน 2563  ขอให้17 

อาจารยร์ะบุวนัท่ีรบัรองผลการสอบใหช้ดัเจน เพราะ ศรว. จะยึดวนัดงักล่าวโดยผลการสอบจะมีอายุ 3 ปี  18 

มติจากท่ีประชุมแพทยสภาเมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2563  จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูอตัรา19 

การสอบผ่านขั้นตอนท่ี 1 และ 2  ของผูเ้ขา้สอบเป็นครั้งแรกของแต่ละคณะฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 20 

โดยในประเทศจะเร่ิมตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป ส าหรบัต่างประเทศขอกลบัไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง 21 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบและเห็นชอบ 22 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 23 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ผูอ้ านวยการ สบพช. 25 

นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ขอแจง้ก าหนดการจดัสรรแพทยจ์บใหม่ ดงัน้ี 26 

1. การฝากฝึกแพทย์เพ่ิมพูนทักษะส าหรับแพทย์นอกสังกัด ปีน้ีจะมีพ้ืนท่ีใหเ้ลือก ไม่27 

สามารถเลือกไดอิ้สระ โดยจะมีการประกาศพ้ืนท่ีให ้คาดวา่ประมาณกลางเดือนเมษายน  28 

2. แพทยใ์นโครงการ CPRID และ ODOD  จะมีปฐมนิเทศ ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563  29 

ณ โรงแรมเซ็นทาราศนูยร์าชการ แจง้วฒันะ 30 

3. ปฐมนิเทศ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 (ช่วงเชา้) ณ เมืองทองธานี ระบบ กพ.7 ในปีน้ี31 

กระทรวงไดป้รบัเปล่ียนเป็นแบบ Smart กพ.7  โดยใชบ้ตัรประชาชนเพ่ือยืนยนัตวัตน และกระทรวงจะขอขอ้มลู32 

วนัเดือนปีเกิด  E-mail  จากทุกคณะแพทย ์โดยจะมีหนังสือและประสานงานไปอีกครั้ง ในช่วงบ่ายจะเป็นรอบ33 

ในเร่ืองของการจบัฉลากบณัฑิตตอ้งมาทุกคน  34 

4. วนัจบัฉลากจริง วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563  ในช่วงเชา้จะเป็นการจบัฉลากของแพทย์35 

ทุนรฐับาลทั้งหมด  ในช่วงบ่ายจะเป็นการจบัฉลากพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยัเอกชน  36 
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5. รายงานตวั วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  และด าเนินการบรรจุราชการในวนัท่ีรายงาน1 

ตวั โดยใบรายงานตวัจะใหพิ้มพจ์ากระบบออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดไดใ้นวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่2 

เท่ียงเป็นตน้ไป 3 

6. การบรรจุ การนับวุฒิปริญญาของขา้ราชการตอ้งผ่านการสอบไล่ได ้และไดร้ับการ4 

อนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั ขอเรียนแจง้ว่าใหทุ้กสถาบนัขออนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั ใหอ้นุมติัยอ้นหลงัถึง5 

วนัสอบไล่ได ้6 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบและเห็นชอบ 7 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  8 

5.2.1 ขอ้ตกลงความร่วมมือในการด าเนินการโครงการร่วมผลิตแพทยร์ะหว่างกระทรวง9 

สาธารณสุขและกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 10 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี11 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ผูอ้ านวยการ สบพช. 12 

นายแพทยช์วศักด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  แจง้ในท่ีประชุมว่า เน่ืองจากมีการตรวจ WFME และ13 

ตอ้งเซ็น MOU ในทุกหลกัสูตร ซ่ึงมีประมาณ 20 คณะ  และหลายหลกัสูตรท่ีไม่เหมือนกนั  อาจจะตอ้งมีการเซ็น14 

ลงนามมากกว่า 20 ครั้ง ซ่ึงในทางปฏิบติัไม่สามารถท าได ้ ดงัน้ันใหทุ้กมหาวิทยาลยัมอบอ านาจมาใหท่ี้ กสพท 15 

และใหล้งนามระหว่าง กสพท ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และขอเรียนเสนออีกวิธีหน่ึง คือ ใหผู้ ้อ านวยการ 16 

สบพช. เซ็นลงนามแทนท่านปลดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะมีความสะดวกมาก  ซ่ึงก็สามารถท าไดท้ั้ง 2 วิธี โดย17 

กระทรวงไดด้ าเนินการท าเร่ืองมอบอ านาจในการลงนามมาท่ีผูอ้ านวยการ สบพช. ในการลงนามของโครงการ18 

ปกติ และโครงการ CPRID 19 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เห็นว่า วิธีการมอบอ านาจให้20 

ผูอ้ านวยการ สบพช.  รบัมอบอ านาจจากท่านปลดักระทรวงฯ และใหค้ณบดีรบัมอบอ านาจจากท่านอธิการบดี 21 

และมาเซ็นลงนามน่าจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสม 22 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  เรียนถามว่า ในกรณีท่ีมีการ23 

ด าเนินการร่วมกบัทหาร  หรือ กทม.  ตอ้งด าเนินการอย่างไร เช่น วพม.  ทุกสถาบนัมีการส่งไป Elective ท่ี24 

พระมงกุฎเกลา้ ถา้เป็นระหว่างคณะกับคณะดว้ยกัน สามารถใชข้อง กสพท ไดห้รือไม่ หรือหากเป็น คณะ25 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะตอ้งไปลงนามร่วมกบัสภากาชาดไทยหรือไม่  ถา้เป็นในส่วนของ26 

คณะกบัสถาบนัอ่ืนท่ีไมใ่ช่มหาวิทยาลยัควรท าอยา่งไร 27 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ใหข้อ้มูลว่า กสพท ยินดีจะรับมอบ28 

อ านาจและไปลงนาม แต่เน่ืองจากเป็นการมอบอ านาจนอกหน่วยงานอาจจะมีปัญหาในเชิงกฎหมาย ถา้เป็น29 

กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงกลาโหมก็ตอ้งรวมสถาบนักนัมา และท าเหมือนท่ี ผูอ้ านวยการ สบพช. แจง้ไว ้30 

ขา้งตน้ และตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เพ่ือไม่ใหเ้กิดการเร่ืองรอ้งเรียนในภายหลงั ส าหรบัในส่วน31 

ของท่ีตอ้งลงนามร่วมกบัสภากาชาดไทย อาจจะตอ้งปรึกษาไปก่อน และใหท่้านเลขาธิการมอบอ านาจลงมา แต่32 

จะตอ้งไม่มอบอ านาจขา้มสังกัด  ส าหรับการลงนามน้ีขอใหค้รอบคลุมในทุกๆ โครงการในแต่ละสถาบัน ส่วน33 

ความร่วมมือของแต่ละโรงพยาบาลขอใหเ้ป็น MOU ยอ่ยของแต่ละแห่งไป 34 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบและเห็นชอบ 35 
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5.2.2 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 3 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรัตน์  ฉายากุล ไดแ้จง้ในท่ีประชุมว่า ยงัไม่มีความคืบหน้า4 

เพ่ิมเติม แต่จะขอความกรุณาจากทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าของ WHO Patient 5 

Safety Curriculum และ Implementation ซ่ึงจะใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 5 นาที เพ่ือปรบัปรุง6 

การด าเนินงานต่อไปในปี 2563  ขณะน้ีมีการตอบกลบัมาประมาณ 10% 7 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 8 

5.2.3 ASEAN Medical Education Alliance 9 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี10 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 11 

รองศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจงกลนี  วงศปิ์ยะบวร 12 

รองศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจงกลนี  วงศปิ์ยะบวร รายงานในท่ีประชุมว่า ไดม้ีการ13 

ประชุมไปเมื่อวนัท่ี 11 ธันวาคม 2562  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม คือ ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 14 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา และผูแ้ทนจากประเทศมาเลเซีย สิงคโ์ปร และอินโดนีเซีย 15 

เขา้ร่วมดว้ย ซ่ึงจะมีเร่ืองแจง้ในท่ีประชุม 4 เร่ือง ดงัน้ี 16 

1. งานของ ASEAN Medical Education Alliance  จะมีความซ ้าซอ้นกบั ASEAN 17 

Medical School หรือไม่  โดย ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วัชรสินธุ ไดม้ีการหารือกับประธาน 18 

ASEAN Medical School ไดข้อ้สรุปว่างานไม่มีความซ ้าซอ้นกนั งานบางส่วนน่าจะส่งเสริมกนัอย่างเช่น งาน 19 

Medical Education  20 

2. ตอ้งการใหม้ีการเพ่ิมสมาชิก โดยใหร้บัสมาชิกเพ่ิม 2 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศบรูไน 21 

และประเทศกมัพชูา  22 

3. สมาชิกควรร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงไดม้อบหมายใหส้มาชิกไปจัดท าแผนงาน ท่ี23 

เก่ียวขอ้งกบังาน Education เช่น การท า Website  หรือการจดัประชุม National Meeting และไปน าเสนอในท่ี24 

ประชุมครั้งหนา้ 25 

4. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ รบัเป็นประธานต่อ โดยจะมีวาระ 2 ปี 26 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 27 

5.2.4 Health Education England, Global Engagement Offer 28 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 29 

  30 
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5.2.5 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

เอกสารประกอบ : - 2 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 3 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ไดแ้จง้ในท่ีประชุมว่า การ5 

ปฏิรปูแพทยศาสตรศึกษาอยูร่ะหวา่งการด าเนินการนัดหมายวนัและเวลา การประชุมครั้งต่อไป 6 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 7 

5.2.6 โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจัยของนักศึกษาแพทย ์ของ8 

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2020 9 

(IMCR 2020) 10 

เอกสารประกอบ :  - 11 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม 12 

พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม ไดร้ายงานความคืบหน้าโครงการจดัการประชุมวิชาการ13 

นานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ โดยจดัขึ้ นในวนัท่ี 13-15 14 

มีนาคม 2563  พิธีเปิดโดยท่านปลดักระทรวงการอุดมศึกษาฯ  การประชุมดงักล่าวเป็นเวทีของนักศึกษาแพทย์15 

เพ่ือเปิดโอกาสใหน้ าเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบของ Oral Presentation, Poster Presentation และ VDO มี16 

การประกวด Presentation  นอกจากน้ี จะมีวิทยากรจากกระทรวงดิจิทลั และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และ17 

คณบดีจากคณะแพทยศาสตรม์าพดูสรา้งแรงบนัดาลใจในการผลิตงานวิจยัและนวตักรรม รายละเอียดเพ่ิมเติม18 

ของการประชุมน้ีสามารถสืบคน้ขอ้มลูไดจ้าก Google โดยพิมพค์ าว่า IMRC Bangkok 2020 ก็จะมีรายละเอียด19 

ทั้งหมด  ส าหรบัการส่ง Abstract จะส้ินสุดในวนัท่ี 31 มกราคม 2563  ก็จะไดสิ้ทธ์ิไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบียน 20 

หลงัจากน้ัน จะมีค่าลงทะเบียนประมาณ 3,000 บาท (ส าหรบัคนไทย)  100 USD (ส าหรบัต่างชาติ)  21 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 22 

5.2.7 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นที่ 21 23 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์25 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอรายละเอียดโครงการอบรม26 

ผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นท่ี 21  เปิดอบรมวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563  ส้ินสุดการอบรมในเดือนมิถุนายน 27 

2563  มีการศึกษาดูงานท่ีต่างประเทศ 2 ประเทศ  คือ สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี และสาธารณรฐัเช็ก 28 

อยู่ระหว่างการพิจารณาเร่ืองค่าใชจ้่าย  ในส่วนการดูงานในประเทศ คือ สถาบันการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร ์29 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ขณะน้ี30 

มีผูส้มคัรเขา้มาประมาณ 23 คน หากตอ้งการไปดงูานท่ีต่างประเทศขอใหส้มคัรมาภายในเดือนมกราคม 2563  31 

ถา้สมคัรในเดือนกุมภาพนัธ์ อาจจะตอ้งรอท่ีว่างส าหรับการไปดูงานต่างประเทศ ขอเรียนเชิญผูส้นใจเขา้ไป32 

สมคัรผ่านเว็บไซตพ์รอ้มแนบหนังสืออนุมติัตวับุคคลจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู  33 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 34 

  35 
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5.3 เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 1 

5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 2 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 3 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 4 

 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 

2/2563 วนัศุกรท์ี่ 28 กุมภาพนัธ ์2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์6 

เอกสารประกอบ : - 7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ในท่ีประชุมทราบว่าการประชุมคณะกรรมการ9 

บริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์10 

ในวนัศุกร์ท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการอ านวยการครั้งต่อไป คือ วนัศุกร์ท่ี 3  11 

เมษายน 2563  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม สถานท่ีจดัประชุม 12 

ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 13 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 14 

เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 15 

 16 

 17 

 18 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ) 19 

 สรุปผลการประชุม 20 

 21 

 22 

 23 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 24 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 2/2563  วนัศุกรท์ี่ 28 กุมภาพนัธ ์2563   เวลา 09.30 - 14.30 น. 2 

ณ หอ้งประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์3 

      4 

 5 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 6 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ทธิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 7 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ 8 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 9 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 10 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 11 

6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 12 

7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 13 

8. พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการบริหาร 14 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 15 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร 16 

11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 17 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร 18 

13. อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง 19 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด กรรมการบริหาร) 20 

14. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร 21 

15. อาจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล 22 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร) 23 

16. ศาสตราจารยค์ลินิก พลตรี นายแพทยอ์ภิชยั  ลีละสิริ 24 

(แทน อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์ กรรมการบริหาร) 25 

17. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 26 

18. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ 27 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร) 28 

19. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล กรรมการอ านวยการ 29 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร  อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร) 30 

20. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 31 

21. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 32 

22. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 33 

23. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 34 

24. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/เลขานุการ 35 

  36 
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รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 2 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 3 

3. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการบริหาร 4 

4. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร 5 

5.  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเยาวลกัษณ ์ สุขธนะ กรรมการบริหาร 6 

6. รองศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ วณิชยธ์นาคม กรรมการบริหาร 7 

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 8 

8. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 9 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 10 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 11 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 12 

1. นายแพทยอ์ารยะ  ไขมุ่กด์ ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 13 

 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 14 

(แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 15 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 16 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กัด์ิชยั  แซ่เฮง้ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  17 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  18 

3. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาภรณ ์ เต็งไตรสรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา  19 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์20 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาภรณ ์ ดิสนีเวทย ์ ผูช้่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา  21 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์22 

5. นายแพทยก์รกช  มะลิวรรณกุล ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  23 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์24 

6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจารุรินทร ์ปิตานุพงศ์ หวัหนา้ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์ 25 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์26 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์ตติ  หาญประเสริฐพงษ์ หวัหนา้ภาควิชาชีวเวชศาสตร ์ 27 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์28 

8. แพทยห์ญิงธมัพรรษ  ปิยสุวรรณกุล หวัหนา้ภาควิชาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  29 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์30 

9. นายแพทยธี์รพล  เปรมประภา หวัหนา้ภาควิชารงัสีวิทยา  31 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์32 

  33 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 2/2563  วนัศุกรท์ี่ 28 กุมภาพนัธ ์2563   เวลา 09.30 - 14.30 น. 2 

ณ หอ้งประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์3 

      4 

 5 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 6 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลา 7 

นครินทร ์ ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง8 

ประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 9 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 10 

1.1 ค าสัง่ส  านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ที่  68/2563  เรื่อง มอบอ านาจใหผู้อ้  านวยการ11 

ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง12 

สาธารณสุข 13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอว่า  มีค าสัง่ส านักงานปลดักระทรวง16 

สาธารณสุข ท่ี 68/2563  เร่ือง มอบอ านาจใหผู้อ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือ17 

ชาวชนบท ปฏิบติัราชการแทนปลดักระทรวงสาธารณสุข  ในการลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการ18 

ด าเนินโครงการผลิตแพทยร์ะหว่างกระทรวงสาธารณสุขกบัมหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือ ซ่ึงในการขออนุมติั19 

หลักสูตรตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตอ้งใชส้ัญญาเป็น20 

เอกสารแนบ จากการหารือท่ีผ่านมาไดม้ีมติใหม้ีการมอบอ านาจในการลงนาม โดยอธิการบดีมอบอ านาจให้21 

คณบดี และปลดักระทรวงสาธารณสุขมอบอ านาจใหผู้อ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิม22 

เพ่ือชาวชนบท สญัญาดงักล่าวจะครอบคลุมโครงการระหวา่งกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลยัเท่าน้ัน  ซ่ึง23 

ทางกระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัท าค าสัง่มอบอ านาจแลว้ จึงเรียนเตือนคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัต่างๆ  24 

จดัท าหนังสือมอบอ านาจในลกัษณะเดียวกนั ส าหรบัขอ้ความในสญัญาหากแต่ละมหาวิทยาลยัแยกท าสญัญา25 

จะสามารถจดัท ารายละเอียดครอบคลุมพ้ืนท่ีตามความตอ้งการได ้ แต่หากพิจารณาท าสญัญารวมกนัจะเป็น26 

การลงนามความร่วมมือระหวา่ง 2 กระทรวง และแต่ละมหาวิทยาลยัพิจารณาไปท ารายละเอียดอีกครั้งหน่ึง 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

1.2 (Sexual and Reproductive Health and Rights) SRHR/SEARO ขอขอ้มูลหลกัสูตรแพทยศาสตร29 

บณัฑิต ส่วนที่เก่ียวกบั abortion 30 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี31 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดร้ายงานในท่ีประชุม  SRHR/SEARO จะ33 

ทบทวนขอ้มูลการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาก่อนปริญญา เร่ือง abortion ซ่ึงไดข้อหลักสูตรของ34 

ประเทศไทย ผ่าน กสพท  โดยขอหลกัสูตรของโรงเรียนแพทยส์งักดัรฐับาลและเอกชนอย่างละ 1 หลกัสูตร 35 
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ไดด้ าเนินการจดัส่งหลกัสูตรท่ีเป็น international ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  1 

และหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัรงัสิต ไปแลว้ ซ่ึงมีแนวโน้มว่า WHO อาจจะจดัท าคู่มือเร่ือง abortion เพ่ิมอีก 1  2 

เร่ือง 3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 4 

1.3 เรื่องการพฒันาระบบเพ่ิมพูนทกัษะบณัฑิตแพทย ์ 5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  รายงานความคืบหน้าในการประชุม8 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2563 9 

เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2563  เร่ืองการเพ่ิมพูนทักษะบัณฑิตแพทย์ ซ่ึงมีความหลากหลาย ไม่ก่อใหเ้กิด10 

มาตรฐานท่ีใกลเ้คียงกนัในแต่ละสถาบนั  ท่ีประชุมฯ เห็นสมควรพิจารณาปรบัใหม้ีมาตรฐานท่ีใกลเ้คียงกัน11 

มากท่ีสุด เน่ืองจากการเพ่ิมพูนทักษะของแพทย์ถือเป็นความจ าเป็นท่ีจะสรา้งเสริมใหบ้ัณฑิตแพทย์เป็นผู ้12 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีสมบูรณ์ก่อนออกไปปฏิบัติงานในระบบบริบาลสุขภาพ โดยอาจพิจารณาให้13 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชัว่คราวระหว่างเพ่ิมพนูทกัษะ เมื่อผ่านการเพ่ิมพนูทกัษะตามมาตรฐานจึง14 

จะไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม กลไกน้ีน่าจะท าใหส้ถาบันท่ีจะรบับัณฑิตแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ 15 

รบัผิดชอบ พัฒนา และก ากับดูแลการเพ่ิมพูนทักษะใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนจัดใหม้ีการประเมิน16 

แพทยเ์พ่ิมพูนทักษะตามท่ีก าหนด เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าแพทยก์ลุ่มน้ีมีความพรอ้มท่ีจะออกไปปฏิบัติงานอย่าง17 

แทจ้ริง  ท่ีประชุมฯ เห็นชอบและใหด้ าเนินการส่งขอ้เสนอแนะในท่ีประชุมไปยงัแพทยสภา  โดยอาจพิจารณาให้18 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชัว่คราวระหว่างเพ่ิมพูนทักษะ  เมื่อผ่านการเพ่ิมพนูทกัษะตามมาตรฐาน 19 

จึงจะไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อย่างไรก็ตาม เอกสารน้ีไดน้ าเสนอไปท่ีแพทยสภาแลว้ ซ่ึง20 

แพทยสภาไดข้อรายละเอียดของรายงานเพ่ิมเติม โดย นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ไดต้รวจแกไ้ขรายงาน21 

ดงักล่าว และจดัส่งไปยงัแพทยสภาเรียบรอ้ยแลว้ 22 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 23 

1.4  การประชุมพิจารณาการจดัการเรียนการสอนเรื่อง Health System Science for Medical 24 

Student ครั้งที่ 1/2563  ณ โรงแรม อมารีแอรพ์อรต์ วนัที่ 29 มกราคม 2563 25 

 เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 

 ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 27 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดน้ าเสนอวา่ การประชุมดงักล่าวเป็นการประชุมของ28 

กลุ่มท างาน Health System Science for Medical Student  ซ่ึงไดเ้ชิญ กสพท ไปเขา้ร่วมดว้ย  จากการประชุม29 

เมื่อวนัท่ี 29 สิงหาคม 2563 ไดจ้ดัท าคู่มือส าหรบัผูส้อน Health Systems Science for Medical Education  30 

และไดท้ าแบบสอบถามเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอน Health Systems Science ในปัจจุบนั 31 

ซ่ึงท่ีประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นในการก าหนดกรอบและเป้าหมายในการพฒันาหลกัสูตร Health Systems 32 

Science ดงัน้ี 33 

1.  สรุปผลการตอบแบบสอบถาม มีการสอน Health Systems Science อยู่แลว้ในทุกหลกัสูตร 34 

แต่ยงัขาดการทบทวนเป็นระบบวา่มีอยูแ่ลว้ในส่วนไหน มีประสิทธิผลอยา่งไร ยงัตอ้งส่งเสริมในดา้นใดบา้ง  35 

2.  ควรตอ้งทบทวนวา่มีความรูค้วามเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบั Health Systems Science for Medical 36 

Education แลว้หรือไม่ ว่ามีวตัถุประสงคอ์ะไร ตอ้งการใหผู้เ้รียนเรียนรูเ้ร่ืองอะไรบา้ง เพ่ืออะไร ทั้งในระดับ37 
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Macro- (ประเทศ), Meso- (ภูมิภาค) และ Micro- (ผูป่้วยแต่ละราย) รวมถึงการประเมินผล การตีความหมาย1 

แตกต่างกนัของ Systems Thinking น้ันอาจไม่เป็นอะไร เพียงช่วยกนัท าใหบ้ณัฑิตแพทยส์ามารถเช่ือมโยง2 

ระบบสุขภาพในแต่ละระดบัได ้จะสามารถหาค าตอบไดเ้อง  3 

3.  ในการร่วมกนัด าเนินการเร่ืองน้ี คงตอ้งทบทวนตน้ทุนของเรา ท าแบบ Design Thinking ให ้4 

มุ่งมัน่ไปท่ีเร่ือง How to learn และพุ่งเป้าไปท่ี Mind Set ของครู ใหค้รูเป็นตน้แบบท าใหนั้กศึกษาเห็นความ5 

เช่ือมโยงของระบบสุขภาพไทยในภาพกวา้ง ลงไปถึงการดแูลผูป่้วยแต่ละราย  6 

4.  เมื่อเรียนแลว้ตอ้งเกิดการเปล่ียนแปลงของผูเ้รียน โดยอาจมี เวทีใหนั้กศึกษาไดพู้ดคุยหรือ 7 

จดัการประกวดแขง่ขนัความรูใ้นเร่ืองดงักล่าว  8 

5.  ควรมีการท าวิจยัเร่ืองการเพ่ิมศกัยภาพดา้น Systems Thinking ของนักศึกษาดว้ย เพ่ือใหเ้ห็น9 

พฒันาการการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองดงักล่าว  10 

6.  ควรมีการบูรณาการไปกับระบบและเกณฑ์ท่ีมีอยู่ เช่น การประเมินผลตาม WFME โดย 11 

ออกแบบเป็นขอ้พิจารณาขัน้พ้ืนฐาน เพื่อใหด้ าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั   12 

7.  ขอค าแนะน าจาก กสพท ในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการวางเป้าหมาย 13 

เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอนเร่ือง Health Systems Science for Medical Education ต่อไป 14 

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในหลักสูตร15 

แพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้า16 

จุฬาภรณ ์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์  มีรายวิชา Health system and health care practice จ านวน 3 หน่วยกิต 17 

โดยไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุขมาช่วยสอน ตั้งแต่ระดบั primary care จนถึง tertiary care 18 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์ ไดแ้จง้ใหที้่ประชุมทราบว่า  คณะ19 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์มีการพฒันา Inter professional education ระหว่างคณะเภสชั20 

ศาสตร ์และคณะพยาบาลศาสตร ์ โดยน าหวัขอ้ Patient safety มาใชใ้นการเรียนการสอน  เดิมใชใ้นการเรียน21 

การสอนของชั้นปีท่ี 6  ในลกัษณะของ extra-curricular activity และขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการใหเ้ป็นรายวิชา22 

บงัคบัเลือกในหลกัสูตรของชั้นปีท่ี 6  ซ่ึงจะน าเร่ือง Health economic, HA, ความเขา้ใจระบบสุขภาพ และ 23 

Patient safety ผนวกเขา้ดว้ยกนั คาดวา่จะเร่ิมใชใ้นปีการศึกษา 2563 24 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ ใหค้วามเห็นว่า การจดัการเรียนการสอนในเร่ือง25 

ดงักล่าว จะเป็นการปิดรอยต่อและเพิ่มสมรรถนะใหบ้ณัฑิตสามารถเขา้สู่การท างานในกระทรวงสาธารณสุข 26 

ในทุกภาคส่วนไดอ้ยา่งราบร่ืนขึ้ น แทนการไปเรียนรูร้ะหว่างการเป็น intern หรือแพทยใ์ชทุ้น และจากการอ่าน27 

หลกัสูตรหรือรายงานการประเมินตนเองทั้งระดับก่อนปริญญาและหลงัปริญญาของหลายสถาบนั  พบว่า ใน28 

เร่ืองของการเรียนรูร้ะบบสุขภาพของประเทศและนานาชาติ ยงัตอบไดไ้ม่ตรง และพบว่ากรรมการจาก กสพท 29 

ยงัเขา้ไปมีส่วนร่วมในเร่ืองดงักล่าวไม่มาก ผูท่ี้เขา้ร่วมส่วนใหญ่จะดว้ยความสนใจส่วนตวั ขณะน้ีทางส านักงาน30 

บริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) ไดแ้จกหนังสือ Health system sciences ใหก้บั31 

ทุกโรงเรียนแพทยแ์ลว้ เพ่ือใหม้ีแผนในการขบัเคล่ือนและพฒันาหลกัสตูรต่อไป 32 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 33 

  34 
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 8/2562 วนัศุกรท์ี่ 6 ธนัวาคม 1 

2562 ณ หอ้งประชุม CMP 401 ชั้น 4  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 2 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบั3 

กรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563  วันศุกรท์ี่ 17 มกราคม 2563  ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึก4 

อ านวยการชั้น 2 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 5 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์7 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 

ท่ีประชุมแกไ้ขสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 9 

ครั้งท่ี 1/2563 วนัศุกรท่ี์ 17 มกราคม 2563 ดงัน้ี 10 

หน้า 25 วาระ 5.2.6  หวัขอ้ โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษา11 

แพทย ์ของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 12 

2020 (IMCR 2020)  พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม ขอแกไ้ขบรรทดัที่ 20  “ส าหรบัการส่ง Abstract จะส้ินสุด13 

ในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ก็จะไดสิ้ทธ์ิไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบียน หลงัจากน้ัน จะมีค่าลงทะเบียนประมาณ 14 

3,000 บาท (ส าหรบัคนไทย)  100 USD (ส าหรบัต่างชาติ)”  โดยแกไ้ขเป็น “ส าหรบัการส่ง Abstract จะ15 

ส้ินสุดในวนัท่ี 31 มกราคม 2563  ส าหรบัคณะกรรมการ กสพท  คณบดีหรือตวัแทน จะไดสิ้ทธ์ิไมต่อ้งช าระ16 

ค่าลงทะเบียน  นอกจากน้ันจะมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (ส าหรบัคนไทย) และ 100 USD (ส าหรบัต่างชาติ)”  17 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรองหลงัจากไดร้บัการแกไ้ข 18 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 19 

3.1  การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 20 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  น าเสนอเร่ืองการจัดประชุมวิชาการ23 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดจ้ัดมาแลว้จ านวน 20 ครั้ง ส าหรับในปีน้ีจะเป็นการจัดครั้งท่ี 21  24 

แนวโน้มการจดัในปัจจุบนัจะมี session ท่ีเป็น international ร่วมดว้ย แต่ส าหรบัในปีน้ีเน่ืองจากสถานการณ์25 

โรคระบาด COVID-19 ซ่ึงอาจมีผลต่อการเดินทางระหว่างประเทศ อาจพิจารณายกเลิก session ท่ีเป็น 26 

international  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาสถาบันท่ีจะเป็นเจา้ภาพจดัประชุมในปีน้ี  รวมถึงพิจารณาการประชุม27 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงไดจ้ดัครั้งสุดทา้ยเมื่อปี พ.ศ. 2558 28 

เน่ืองจากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ไดร้บัเป็นเจา้ภาพจดัประชุมในปีท่ีผ่าน29 

มา แต่ไดเ้ล่ือนออกไปเน่ืองจากตรงกบัการจดัการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม30 

เพ่ือชาวชนบท ท่ีจงัหวดัตรงั  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงรบัเป็นเจา้ภาพจดัแทนไปก่อน ในปีน้ีจึง31 

เสนอใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นเจา้ภาพจดัประชุม และเสนอใหเ้ชิญส านักวิชา32 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็น33 

เจา้ภาพร่วม  โดยขอใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์น าเสนอแผนในการประชุมในครั้ง34 

ถดัไป  ส่วนสถาบนัท่ีจะเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมในปี พ.ศ. 2564  จะน าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการ35 

อ านวยการอีกครั้งหน่ึง 36 
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ส าหรบัการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์1 

ไดแ้จง้ใหท้ราบว่า มีเร่ืองเช่ือมโยงมาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ไดก้ าหนด2 

Theme ไว ้2 หวัขอ้ คือ Education disruption และ Student well being  โดยมีก าหนดจดัปลายปี พ.ศ. 2564  3 

ซ่ึงไดต้ั้งงบประมาณไวแ้ลว้ 4 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบและเห็นชอบ   5 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง  6 

4.1 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต7 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 8 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์11 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดน้ าเสนอในท่ีประชุมดงัน้ี  13 

การรบัรอบที่ 1  รบัดว้ย portfolio ใหแ้ต่ละสถาบนัตรวจสอบจ านวนผูย้ืนยนัสิทธ์ิ รายละเอียด14 

ตามเอกสารประกอบการประชุม  15 

การรบัรอบที่ 2  รบัแบบโควตา ใหแ้ต่ละสถาบนัด าเนินการเอง  16 

การรบัรอบที่ 3  รบัตรงร่วมกนัของ กสพท  ก าหนดสอบวิชาเฉพาะในวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 ใน17 

สถานการณปั์จจุบนัท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั COVID-19  กสพท ไดม้ีการเตรียมการตามประกาศ18 

ของกระทรวงสาธารณสุข และด าเนินการดงัต่อไปน้ี  19 

1.  ท าประกาศจากกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 เร่ือง แนวปฏิบติัส าหรบั20 

ผูเ้ขา้สอบวิชาเฉพาะ กสพท วนัท่ี 7 มีนาคม 2563  ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั COVID-19 21 

ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2563  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  22 

2. ประชาสมัพนัธ์ใหผู้เ้ขา้สอบทราบหลายช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ กสพท www9.si.mahidol.ac.th23 

และโดยเฉพาะเว็บไซต์ท่ีผูเ้ขา้สอบติดตามมาก เช่น  เว็บไซต์เด็กดี https://www.dek-d.com  และเน้นย า้ให้24 

ผูเ้ขา้สอบตลอดจนเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง แจง้ขอ้มลูกรณีผูเ้ขา้สอบ เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลในครอบครวั  25 

มีประวติัเดินทางกลบัมาจากประเทศกลุ่มเส่ียง และก าหนดใหแ้ต่ละสนามสอบเตรียมหอ้งสอบส ารองไวด้ว้ย  26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ขอ้มลูเพ่ิมเติมกรณีโรงเรียนดงัในเขตดอนเมือง 27 

กรุงเทพฯ ท่ีสัง่ปิดโรงเรียน และแจง้จ านวนผูเ้ขา้สอบท่ีแจง้ขอ้มลูมายงั กสพท ว่าอาจจะเป็นกลุ่มเส่ียง ใหแ้ต่ละ28 

ศนูยส์อบรบัทราบ 29 

คณะกรรมการมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในกรณีท่ีสถานการณ์รุนแรงขึ้ น ควรก าหนดวิธีหรือแนว30 

ปฏิบติัใหช้ดัเจน หรือควรเล่ือนการสอบ ซ่ึง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่าจะประชุม31 

คณะท างานในวนัจนัทรท่ี์ 2 มีนาคม 2563  แต่ถา้หากแต่ละสถาบนัมีแนวทาง สามารถเสนอแนะแนวทางแจง้32 

ในกรุ๊ปไลน์ของคณะท างานได ้ ส่วนการท่ีจะใหจ้ดัการสอบภายหลงั อาจจะมีความเป็นไปไดน้้อย เน่ืองจาก33 

จะตอ้งใชค้ะแนนสอบ 34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 

https://www.dek-d.com/
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4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 1 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอการด าเนินงานของสถาบนัรบัรอง4 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ดงัน้ี 5 

สรุปรายงานการด าเนินการของ สมพ.  6 

1.  สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน  ที่อยู่7 

ระหว่างการด าเนินการก่อน site visit 8 

1.1  ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 9 

มหาวิทยาลยัมหิดล ขอรับการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562  10 

ก าหนดวนัตรวจประเมินวนัท่ี 23-25 มีนาคม 2563 11 

1.2  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร12 

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ก าหนดวันตรวจประเมินวันท่ี 9-13 มีนาคม 2563  และ13 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาติ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2564  ก าหนดวนัตรวจประเมินวนัท่ี 18-20  14 

มีนาคม 2563  15 

1.3  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร16 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563  ก าหนดวนัตรวจประเมินวนัท่ี 23-25 มีนาคม 2563 17 

1.4  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา  ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตร18 

บณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563  ก าหนดวนัตรวจประเมินวนัท่ี 23-26 มีนาคม 2563 19 

การประเมินทั้งหมดจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ซ่ึงขณะน้ีคณะกรรมการทีมผูต้รวจประเมิน  20 

อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณารายงานและหลกัฐาน และจะส่งขอ้ค าถามไปยงัส่วนงานเพ่ือเตรียมตรวจเยี่ยม21 

ประเมินของแต่ละสถาบนั 22 

2.  สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน  ที่อยู่23 

ระหว่างการด าเนินการหลงั site visit  24 

2.1  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรแพทยศาสตร25 

บณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563  วนัตรวจประเมินวนัท่ี 27-29 มกราคม 2563 26 

สถาบันได้รับการตรวจประเมินเรียบรอ้ยแลว้ โดยอยู่ระหว่างน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ27 

กลัน่กรองและคณะกรรมการบริหารเพ่ือรบัการรบัรองต่อไป ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารมีการก าหนดการประชุม 4 28 

ครั้ง/ปี  ในเดือนกุมภาพนัธ ์ พฤษภาคม  สิงหาคม  และพฤศจิกายน 29 

3.  การส่งรายงานประจ  าปี (* = เลยก าหนดเวลา) 30 

รายนามสถาบนัที่ครบก าหนดการรบัรองมาตรฐาน 31 

1.  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หลักสูตรปกติ) (วันที่ 27 สิงหาคม 32 

2563) 33 
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ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา ช านิประศาสน์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะ1 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หลักสูตรปกติ) ขอรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  2 

(หลกัสตูรเดิม) ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการจดัท าหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 3 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งที่ 1 ปี 2563)  4 

1.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร (วนัที่ 26 พฤษภาคม 2563) 5 

2.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์(วนัที่ 26 พฤษภาคม 2563) 6 

3.  วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต (วนัที่ 26 พฤษภาคม 2563) 7 

4.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (วนัที่ 18 สิงหาคม 2563) 8 

5.  คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ 9 

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์(วนัที่ 18 สิงหาคม 2563) 10 

6.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (วนัที่ 18 สิงหาคม 2563) 11 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งที่ 2 ปี 2563) 12 

1.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(หลกัสตูรปฏิรปูฯ) (วนัที่ 27 พฤษภาคม 13 

2563) 14 

2.  วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ (วนัที่ 25 พฤศจกิายน 2563) 15 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งที่ 1 ปี 2563) 16 

1.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์(วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2563) 17 

2.  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันที่  26 18 

พฤษภาคม 2563) 19 

3.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ทั้ง 2 หลกัสูตร)  (วนัที่ 18 สิงหาคม 20 

2563) 21 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งที่ 2 ปี 2563) 22 

1.  คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  (วันที่ 15 23 

กุมภาพนัธ ์2563) 24 

รายงานการปรบัปรุงแกไ้ข หมายถึง รายงานท่ียงัพบขอ้ท่ีไม่สมบรูณ์ จึงขอใหส้่งรายงานการ25 

ปรบัปรุงแกไ้ข 26 

ขอใหส้ถาบนัท่ีจะส่งรายงานประจ าปี ใชแ้บบฟอรม์ Template for Annual Progress Report 27 

(ส าหรบัสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี) หรือแบบฟอรม์ Template for Corrective Action 28 

Report (ส าหรับสถาบันท่ีตอ้งส่งรายงานการปรับปรุงแกไ้ข) ซ่ึงสามารถ download ไดจ้าก website  29 

www.imeac.org  โปรดศึกษาคู่มือการเขียนรายงานและวิธีการส่งไดจ้ากเอกสาร template  30 

4. ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน 31 

ตามท่ี สมพ. เคยแจ้งว่าจะปรับค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินทุกปีน้ัน  ตั้งแต่วันท่ี 1 32 

มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563  สมพ. ไดป้รบัค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน 12 man–day เป็นจ านวน 33 
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350,000 บาท  ถา้การตรวจประเมินมีผูต้รวจประเมิน และจ านวนวนัตรวจประเมินที่ไม่ใช่ 12 man–day  1 

สมพ. จะค านวณจากอตัรา 12 man–day น้ี 2 

5. การทบทวนเกณฑม์าตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(TMC.WFME.BME. Standards)  3 

ตามท่ี สมพ. ก าลังด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ และได้4 

สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยจ์ านวน 8 แห่ง เรียบรอ้ยแลว้น้ัน สมพ. ไดจ้ดัท าแบบสอบถามใน5 

ประเด็นต่างๆ ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่ส าคญั และส่งไปยงั คณบดี ผูบ้ริหารฯ และ6 

อาจารย ์ของสถาบนัผลิตแพทยทุ์กแห่งแลว้น้ัน  7 

ทั้งน้ีขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยไ์ดโ้ปรดตอบแบบสอบถามกลบัมาท่ี สมพ.  ภายในวนัที่ 27 มีนาคม 8 

2563  เพ่ือเสนอแพทยสภารบัรองใหท้นัในเดือนพฤศจิกายน 2563   9 

6.  การปรบัระยะเวลาการรบัรองมาตรฐาน 10 

เพ่ือใหร้ะยะเวลาการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรและสถาบัน เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน  11 

สมพ. จึงมีนโยบายท่ีจะปรบัระยะเวลาการรบัรองมาตรฐานหลกัสูตรและสถาบนั เป็น 6 ปี แนวทางการด าเนินงาน12 

จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 13 

7.  สถาบันที่จะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ /ปรับปรุงหลักสูตร14 

แพทยศาสตรบัณฑิต การขอเพิ่มศักยภาพ การขอเพิ่มสถาบันร่วมผลิต จากน้ีไป ต้องใช้เกณฑ ์15 

TMC.WFME.BME.Standards (2017)  หรือ หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต16 

และรับรองสถาบันผลิตแพทย ์(ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่) แลว้แต่กรณี สามารถ download 17 

เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้  18 

www.imeac.org 19 

โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยด์ าเนินการดงัน้ี 20 

7.1 ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา 21 

7.2 ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงดังกล่าว พรอ้มทั้งใบสมัครขอรับการตรวจ และเล่ม22 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จ านวน 1 เล่ม  หลกัสูตร 1 เล่ม  และ flash 23 

drive (ประกอบดว้ย PDF file ของ SAR  และ ไฟลเ์อกสารหลกัฐาน)   จ านวน 1 ชุด  ถึงผูอ้ านวยการ สมพ.  24 

ส่ง ผูอ้  านวยการสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์25 

 สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) 26 

 ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4  ตกึอานนัทมหิดล  27 

 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 28 

 กรุงเทพ  10330    29 

7.3 ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards (2017) หรือ หลกัเกณฑ์30 

การขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิด31 

ด าเนินการใหม่) แลว้แต่กรณี โดยใช ้template ของ สมพ.  ใชต้วัอกัษร font TH Sarabun New ขนาด 16 32 

7.4 การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี 33 

- เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปู PDF file  โดยระบุหนา้และ highlight ส่วนท่ีอา้งอิง 34 
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- ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น  ม 1.1.1-1,  ม 1.1.1-2  เป็นตน้ 1 

- เก็บเป็น folder-subfolder ตามองคป์ระกอบ  2 

- องคป์ระกอบยอ่ย 3 

- ท า hyperlink จากเล่ม SAR  4 

7.5 ช าระค่าธรรมเนียมการขอรบัการตรวจประเมิน เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่น5 

บาทถว้น) หลังจากช าระแลว้ เงินจ านวนน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนแมว้่า6 

ภายหลงัพบวา่สถาบนัไมพ่รอ้มและไมเ่กิดการตรวจขึ้ นจริง 7 

หากมีขอ้สงสยั หรือตอ้งการตดิตอ่สอบถามตามไดด้งัน้ี 8 

-  เจา้หนา้ท่ีส านักงาน สมพ. :  นายธรรมสาร  ประธรรมสาร   Email: contact@imeac.org 9 

-  เจา้หนา้ท่ีประสานงานการตรวจประเมิน :  น.ส.ณฏัฐสุ์ดา  ด าคง   E-mail: accredit@imeac.org 10 

-  ผูอ้ านวยการ สมพ. :  ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์   E-mail: pongsak@imeac.org 11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 12 

4.3 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 13 

4.3.1  การติดตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา14 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 15 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 16 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์17 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ ไดน้ าเสนอการติดตามการด าเนินการ18 

ตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  ขอ้ 4 “สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนให้19 

อาจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล” และคณะท างานฯ ไดจ้ดัท า “มาตรฐาน20 

การจัดการอบรมดา้นแพทยศาสตรศึกษาส าหรับอาจารยแ์พทย์ (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562)” โดยเสนอ21 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท เพ่ือรบัทราบ และมอบแก่สถาบนัผลิตแพทยแ์ลว้น้ัน  22 

คณะท างานฯ จึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 23 

1. ใหส้ถาบนัผลิตแพทยด์ าเนินการจดัการอบรมโดยใชม้าตรฐานดงักล่าวเป็นแนวทาง  24 

2. ของดการจดัโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดย กสพท  25 

3. ขอใหส้ถาบันผลิตแพทย์พิจารณาจัดสรรโควตา้เพ่ิมเติมใหอ้าจารยข์องสถาบันผลิต26 

แพทยอ่ื์นเขา้ร่วมอบรม เพ่ือความคุม้ค่าและสรา้งเครือขา่ย 27 

4. ขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยส์่งก าหนดโครงการอบรมใหค้ณะท างานฯ ผ่าน กสพท เพ่ือจะ28 

ไดป้ระชาสมัพนัธแ์ก่สถาบนัสมาชิก 29 

5. คณะท างานฯ ยินดีท่ีรบัเป็นวิทยากรในการอบรมของสถาบนัผลิตแพทย ์30 

จะมีการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละสถาบนัอีกครั้งเมื่อครบ 1 ปี 31 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล  ไดน้ าเสนอเพ่ิมเติมว่า กระทรวงการ32 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ไดก้ าหนด Professional Standard Framework Version 2 เมื่อ33 

ประมาณ 2-3 เดือนท่ีผ่านมา แต่ละสถาบนัควรน าไปพิจารณาเพ่ือจดัอบรมใหอ้าจารยม์ีสมรรถนะท่ีสอดคลอ้ง34 

ตามท่ีกระทรวงฯ ก าหนด 35 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 36 
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4.3.2 ร่าง มาตรฐานการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 1 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์3 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์ ไดน้ าเสนอท่ีประชุม  ตามท่ีการประชุม4 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (พศท.) ไดจ้ดัมาแลว้ 20 ครั้ง  คณะท างานฯ มีความเห็นว่า การ5 

จัดประชุมวิชาการดังกล่าวมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย  หากมีแบบแผนกลางท่ีใชใ้นการจัดประชุม6 

วิชาการทุกครั้ง จะช่วยรักษามาตรฐานการจัดประชุมวิชาการท่ีเป็นระดับชาติ คณะท างานฯ จึงเสนอแนว7 

ทางการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีเป็นแนวทางกลาง เพ่ือใหส้ถาบันเจา้ภาพพิจารณาในการน าไป8 

ด าเนินการ แต่ยงัใหม้ีความหลากหลายของรูปแบบการจดัส่วนอ่ืนตามอตัลกัษณแ์ละจุดเน้นท่ีสถาบนัเจา้ภาพ9 

ตอ้งการ  ดงัน้ี 10 

(ร่าง) มาตรฐานการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 11 

เพ่ือใหก้ารจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มสถาบัน12 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) และสถาบนัเจา้ภาพ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิผล  กสพท จึง13 

ออกมาตรฐานการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย เพ่ือใหส้ถาบนัเจา้ภาพด าเนินการ 14 

ดงัต่อไปน้ี 15 

1. ก าหนดช่ือการประชุม  16 

ช่ือภาษาไทย (ค าเต็ม) : การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้ง17 

ท่ี (ตวัเลขครั้งท่ีจดั) พ.ศ. ....  18 

(ช่ือยอ่) : พศท. 19 

ช่ือภาษาองักฤษ (ค าเต็ม) : (ตวัเลขครั้งท่ีจดั) Thai Medical Education Conference 20 

..... (ค.ศ. ท่ีจดั) 21 

(ค ายอ่) : TMEC 22 

2. ก าหนดระยะเวลาการประชุมทั้งส้ินไมน่อ้ยกวา่ 2 วนั 23 

3. ก าหนดแก่นเร่ือง (Theme) ของการประชุม 24 

4. ก าหนดหัวขอ้ท่ีใชภ้าษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 หอ้งต่อวัน เพ่ือส่งเสริมใหผู้ ้เขา้ร่วม25 

ประชุมจากต่างประเทศสามารถเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดการจดัการประชุม 26 

5. ก าหนดหวัขอ้การประชุมท่ีประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 27 

5.1  หวัขอ้ท่ีมีการน าเสนอผลงานวิชาการ 28 

5.2  หวัขอ้ส าหรบันักศึกษา 29 

5.3  หวัขอ้ส าหรบับุคลากรสายสนับสนุน 30 

6. ก าหนดกระบวนการพิจารณาผลงานวิชาการท่ีมาน าเสนออย่างมีคุณภาพ และตรง31 

ตามวตัถุประสงคข์องการประชุม  32 

7. ด าเนินการใหผ้ลงานวิชาการไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพร่  33 

8. เป็นผูม้ีรบัผิดชอบในการจดัพิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติอย่างสมเกียรติ อย่างน้อย34 

ประกอบดว้ย การเสนอประวติั การเตรียมโล่ และพิธีมอบโล่  35 

9. ก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนดว้ยอัตรา36 

พิเศษ 37 
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ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่าการจัดประชุม1 

ดงักล่าวไม่ไดมุ้่งเน้นผลก าไร ท าใหส้ถาบนัระดับกลางอาจมีปัญหาในเร่ืองงบประมาณ หาก กสพท สามารถ2 

ช่วยสนับสนุนงบประมาณไดจ้ านวนหน่ึงน่าจะท าใหม้ีสถาบันท่ีสามารถร่วมจัดไดม้ากขึ้ น   ร่างมาตรฐาน3 

ดังกล่าวจะน าเสนอเพ่ือรับรองอีกครั้ง แต่ส าหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีเป็น4 

เจา้ภาพในปีน้ีอาจน าไปทดลองด าเนินการก่อนได ้5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เสนอว่าควรก าหนดหวัขอ้กลางใหเ้ป็น6 

แกนอยูใ่นการประชุมทุกครั้งหรือไม ่เช่น เร่ือง RDU, Patient safety 7 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ใหค้วามเห็นว่า การประชุมวิชาการ8 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ไดด้ าเนินการจดัมาหลายครั้งแลว้  ควรมีการวิเคราะหว์่าการจดัรูปแบบ9 

ไหนท่ีมีความเหมาะสม แต่ละครั้งควรมีลกัษณะจ าเพาะเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์จริงๆ แต่หากก าหนดเกณฑ์ตายตวั10 

เกินไป สถาบันเปิดใหม่อาจไม่กลา้รบัจดั  กลุ่ม MedResNet (เครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง11 

ประเทศไทย: Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical Schools)  จะท างานวิจยั12 

ใหญ่เชิงลึกและยากเกินไปท าใหไ้มค่่อยเห็นความคืบหนา้ ซ่ึงงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาอาจเป็นคนละรูปแบบ13 

กบัท่ีกลุ่ม MedResNet ด าเนินการอยู ่14 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์  ให้ความเห็นว่า  หาก 15 

MedResNet มีฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมขอ้มูลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไวทุ้กครั้ง  จะท าใหเ้ห็น16 

ภาพรวมของงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ส าหรบัการจดัประชุมในปีน้ี ซ่ึง คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั 17 

สงขลานครินทร ์เป็นเจา้ภาพ  จะส่งเสริมใหม้ีงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาตามความเห็นของท่ีประชุม 18 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล ซ่ึงเป็นคณะกรรมการในกลุ่ม 19 

MedResNet ใหค้วามเห็นว่า งานวิจยัของ MedResNet จะเป็นงานวิจยัเชิงระบบซ่ึงเป็นงานใหญ่ แต่งานวิจยั20 

แพทยศาสตรศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจยัในชั้นเรียนหรืองานวิจยัเชิงสถาบนั สามารถท าไดไ้ม่ยากและควรมี21 

การสนับสนุน  ซ่ึงเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถใช้22 

ผลงานวิจยัประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการได ้และขณะน้ีไดร้บัเป็น reviewer ผลงานวิจยัการศึกษาของ23 

อาจารยจ์ากคณะต่างๆ เป็นจ านวนมาก ซ่ึงอาจเป็นแรงจงูใจในการท าผลงานวิจยัของอาจารย์ และอีกประเด็น24 

คือ อาจารยแ์พทยจ์ะคุน้เคยกบังานวิจยัทางวิทยาศาสตร ์แต่งานวิจยัทางการศึกษาเป็นงานวิจยัทางสงัคม ซ่ึง25 

ในบางครั้งท าใหรู้สึ้กเหมือนไมน่่าเช่ือถือซ่ึงอาจท าใหไ้มอ่ยากท าวิจยัดา้นน้ี 26 

รองศาสตราจารย์ นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ ใหค้วามเห็นว่า งานวิจยัแพทยศาสตร27 

ศึกษา จะช่วยพัฒนาโรงเรียนแพทยใ์นดา้นต่างๆ ได ้จากการประชุม AMEE พบว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาก28 

ประเทศไทยมากท่ีสุด โดยเฉพาะกลุ่ม CPIRD ซ่ึงมีผลงานไปน าเสนอค่อนขา้งมาก  ควรพฒันาใหง้านวิจยั29 

แพทยศาสตรศึกษา เขม้แข็งขึ้ นในทุกๆ ฝ่าย 30 

ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล ใหค้วามเห็นว่า ปัญหาโดยทัว่ไปของคน31 

ไทยเก่ียวกบังานวิจยัคือ  1) methodology  2) การเขียนเพ่ือตีพิมพ ์ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่จะน าเสนอมากกว่าการ32 

ตีพิมพ ์ ซ่ึงอาจมีปัญหาเร่ืองภาษาและขาดแรงจงูใจ  กสพท ควรพิจารณาส่งเสริมในเร่ืองดงักล่าว ส าหรบัคณะ33 

แพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์ได้34 

อยูร่ะหวา่งการตีพิมพง์านวิจยัใน Journal of Medical Education 35 
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ใหค้วามเห็นว่า ประเด็นหลกั1 

น่าจะเป็นเพราะอาจารยไ์ม่เห็นความส าคญัในการน างานวิจยัไปขอผลงานวิชาการ เน่ืองจากไม่มีนโยบายท่ี2 

ชดัเจน หากมีนโยบายและช่องทางท่ีชดัเจนน่าจะเป็นแรงจงูใจได ้และการตีพิมพย์งัมีขอ้จ ากดัค่อนขา้งมาก 3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เสนอท่ีประชุมใหด้ าเนินการของานวิจยั4 

แพทยศาสตรศึกษา คืนจาก MedResNet  5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า MedResNet มีการ6 

ท างานวิจยัท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะ ซ่ึงใชง้บประมาณในการวิจยัค่อนขา้งสูง โดยจะเป็นค่าใชจ้่ายในการสนับสนุน7 

พ้ืนฐาน แต่ในการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา จะใชง้บประมาณท่ีไม่สูงมาก และมีความเห็นว่าควรดึงงานวิจัย8 

แพทยศาสตรศึกษากลบัมาจาก MedResNet  และใหม้ีกลุ่มท างานวิจยัแพทยศาสตรศึกษาขึ้ นมาใหม่  โดย9 

มอบหมายให ้ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ช่วยด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวต่อไป 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 11 

4.4 คณะท างาน โครงการ : นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 14 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดน้ าเสนอสรุปความกา้วหน้าคณะท างานโครงการ15 

นักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี ซ่ึงไดม้ีการประชุมไปแลว้ 2 ครั้ง โดยมีขอ้สรุปดงัน้ี 16 

ภาพรวมการขบัเคล่ือนโครงการ 17 

1.  การด าเนินโครงการ จะเป็นการขบัเคล่ือนมาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในเชิงบวก 18 

2.  วตัถุประสงคข์องโครงการ เพ่ือใหนั้กศึกษาแพทยทุ์กคนมีสุขภาพดี ปลอดจากการใชย้าสูบทุก19 

ชนิด และเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สงัคม 20 

3.  เป้าหมายของโครงการ คือ นักศึกษาแพทยท่ี์จบการศึกษาจะเป็นแพทยท่ี์ไมส่บูบุหร่ี 21 

ขอ้เสนอตอ่กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) 22 

โดยสรุปคือตอ้งการใหม้ี social recognition ซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมอ านวยการ วนัท่ี 3 เมษายน 23 

2563  หลกัการคือ ในการสมัภาษณ์นักเรียนรบัเขา้ ใหม้ีค าถามเร่ืองการสูบบุหร่ีซ่ึงจะไม่มีผลต่อคะแนน  โดย24 

สอบถามนักเรียนวา่สบูบุหร่ีหรือไม ่ตอ้งการเลิกหรือไม่ และจดัใหนั้กเรียนไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการเลิกบุหร่ี  ซ่ึง25 

ใหแ้ต่ละสถาบนัหาแนวทางการด าเนินการของตนเองในการจดักระบวนการเลิกบุหร่ีของนักเรียนรบัใหม่และ26 

นักศึกษาเก่าดว้ย  และใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ี 100% ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในหอพกัแพทย ์ขณะน้ีมีการใช้27 

บุหร่ีไฟฟ้าซ่ึงไมม่ีกล่ิน แต่มีอนัตรายมากกวา่บุหร่ีทัว่ไป และอาจท าใหติ้ดบุหร่ีมากขึ้ น 28 

ในการด าเนินการโครงการดงักล่าว ไดเ้ชิญนักศึกษาแพทยเ์ขา้ร่วมประชุม  ซ่ึงนักศึกษาเห็นดว้ย29 

กบัโครงการน้ี และจะออกประกาศแสดงจุดยืนในเร่ืองการไม่สูบบุหร่ี การไม่ใชบุ้หร่ีไฟฟ้า จะมีการรณรงค์30 

กิจกรรมต่างๆ และขอใหแ้ต่ละสถาบนัหาแนวทางด าเนินการเก่ียวกบัการเลิกบุหร่ีของนักศึกษาต่อไป 31 

ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ  แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการของ32 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี วา่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะส ารวจนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง ทั้งการ33 

สบูบุหร่ีและด่ืมเหลา้ ซ่ึงเป็นขอ้มลูพ้ืนฐาน หากนักศึกษาติดต่อเขา้มาจะส่งต่อใหค้ลินิกบุหร่ี 34 
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ แจง้ขอ้มูลการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร ์1 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงมีคลินิกฟ้าใส หากมีนักศึกษาสูบบุหร่ีจะส่งไปใหพ้บกบัอาจารยท่ี์ดูแลเร่ือง2 

เลิกบุหร่ีโดยตรง 3 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล จะน าเร่ืองดงักล่าวไปปรึกษา ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 4 

นายแพทยป์ระกิต  วาทีสาธกกิจ  ประธานคณะท างาน โครงการ : นักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี เพ่ือหาแนว5 

ทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมใหแ้ต่ละสถาบนัต่อไป 6 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 7 

4.5 การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 8 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 10 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ ประธานคณะท างานพิจารณาทักษะ11 

หตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ไดน้ าเสนอรายงานความกา้วหน้า การพิจารณา (ร่าง) 12 

การทบทวนเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ. 13 

2555  ในส่วนทักษะหตัถการส าหรับบณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ14 

พิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 14  15 

กุมภาพันธ์ 2563 ซ่ึงท่ีประชุมอนุกรรมการฯ มีมติรับรอง (ร่าง)ฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร16 

ประกอบการประชุม โดยกล่าวเสริมใน ขอ้ 3  ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะจากมติท่ีประชุมดงักล่าว ถึงปัญหาทางคลินิก17 

ท่ีเป็นภาวะฉุกเฉินและไดร้บัการทกัทว้งในท่ีประชุม เช่น shoulder dystocia, postpartum hemorrhage ไม่ได้18 

ถูกก าหนดใหเ้ป็นหตัถการ  อย่างไรก็ตาม โรงเรียนแพทยส์ามารถจดัอยู่ในการเรียนการสอนในระดบัคลินิกท่ี19 

ไมใ่ช่หตัถการได ้จากมติท่ีประชุมดงักล่าว จะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้ง20 

ท่ี 2/2563 วนัท่ี 12 มีนาคม 2563  ในล าดบัต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 22 

4.6   โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ23 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570)  – การตดิตามบณัฑิตแพทย ์24 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 26 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ รายงานในท่ีประชุมว่า จากการไดร้บั27 

ความร่วมมือจากโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ในการติดตามบัณฑิตแพทย์  ขณะน้ีได้รับรายชื่อบัณฑิตและ28 

เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั จากบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556-2561 และไดส้่งเร่ืองไปยงั29 

แพทยสภาเพ่ือตรวจสอบว่า แพทย์เหล่าน้ีได้ไปปฏิบัติงานท่ีใดบ้าง คาดว่าน่าจะได้ขอ้มูลของปีแรกมา30 

พอสมควร และขณะน้ี นายแพทยช์วศักด์ิ  กนกกันฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต31 

แพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) ไดด้ าเนินการตรวจสอบการปฏิบติังานของแพทยใ์ชทุ้นไปยงัสถานท่ีต่างๆ  32 

ขณะน้ียังขาดขอ้มูลจาก 2 สถาบัน คือ กองบัญชาการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม และมหาวิทยาลัย33 

แมฟ้่าหลวง ซ่ึงจะเชิญคณะท างานเร่ืองติดตามบณัฑิตแพทยห์ารืออีกครั้งวา่จะด าเนินการต่อไปอย่างไร  คาดว่า34 

น่าจะไดผ้ลส าเร็จในเชิงระบบของการติดตาม แต่ส าหรบัรายละเอียดอ่ืนๆ จะหารือกนัอีกครั้งหน่ึง 35 
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล ไดใ้หค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากมีการก าหนด 1 

EPA (Entrustable Professional Activities) ท าใหก้ารด าเนินการค่อนขา้งยากขึ้ น ดงัน้ันควรเลือก competency 2 

มาติดตามเพียง 6 ดา้น ก็เพียงพอ  3 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ใหค้วามเห็นว่า เห็นดว้ยว่า EPA ท าให้4 

คณะท างานตอ้งท างานนานมาก เพราะตอ้งท าอยา่งละเอียด แต่เป็นโจทยท่ี์มาจากแพทยสภา ซ่ึงแพทยสภากบั5 

ผูป้ฏิบติังานอาจจะมีความเขา้ใจท่ีไมต่รงกนั แต่อยา่งไรก็ตาม คณะท างานตอ้งน าแผนมาปฏิบติั หมายความว่า 6 

ผูท่ี้มีหน้าท่ีสอนและประเมิน คือโรงเรียนแพทยต่์างๆ ตอ้งดูจนมัน่ใจว่าบณัฑิตสามารถปฏิบติัไดจ้ริง โดยอยู่7 

ภายใตก้ารก ากบัของสถาบนั  8 

ศาสตราจารย์คลินิก พลตรี นายแพทย์อภิชัย  ลีละสิริ  ใหค้วามเห็นว่า ควรประเมินทักษะใน9 

สถานการณจ์ริง และประเมินตาม step ในการท าหตัถการ 10 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ใหค้วามเห็นว่า EPA เป็นทกัษะ ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือ 11 

แต่เป็นทักษะท่ีแพทย์เพ่ิมพูนทักษะต้องปฏิบัติ แพทย์ต้องท าได้ในภาวะฉุกเฉิน ดังท่ี สรุปการประชุม12 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยต์ามโครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ เมื่อวนัท่ี 14  13 

กุมภาพันธ์ 2563  ในดา้นปัญหาทางคลินิกท่ีเป็นภาวะฉุกเฉินและไดร้ับการทักทว้งจากท่ีประชุม เช่น 14 

Shoulder dystocia, postpartum hemorrhage ท่ีไม่ไดถู้กก าหนดเป็นหตัถการ แต่เป็นการ management 15 

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนแพทยส์ามารถจดัอยู่ในการเรียนการสอนในระดับคลินิกท่ีไม่ใช่หตัถการได้  ดังน้ัน16 

จึงสรุปไดว้า่ หตัถการบางอยา่ง แพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะตอ้งปฏิบติัในภาวะฉุกเฉินได ้ 17 

ประธานท่ีประชุม เสนอให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ น าความ18 

คิดเห็นทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภาในเดือนหนา้  19 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์ุธรรม  ป่ินเจริญ ใหค้วามเห็นว่า ค าว่า P คือ Professional 20 

แพทยจ์บใหมค่วรมี Professional คือวินิจฉยัเบ้ืองตน้ได ้ วินิจฉยัไดเ้ร็ว และควรมี call for help  21 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 22 

4.7 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 23 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์25 

รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ ไดน้ าเสนอ ประกาศแพทยสภาท่ี 12/2560 26 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรบัรองสถาบันผลิตแพทย ์27 

ดงัน้ี 28 

 องคป์ระกอบท่ี 9 :  การทบทวนและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ในฐานะท่ีสถาบนัมีความเป็นพลวตัและ29 

มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม สถาบนัตอ้ง 30 

ม 9.0.4  ด าเนินการพฒันาสถาบนัโดยใชเ้กณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 31 

(Education Criteria for Performance Excellence) (เฉพาะสถาบนัผลิตแพทยท่ี์มีแพทยส์ าเร็จการศึกษาแลว้) 32 

และตามขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยกระบวนวิธีพิจารณารบัรองหลกัสูตรและสถาบนัผลิตแพทย์33 

ตามหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2547  หมวด 3 การรบัรองมาตรฐานการศึกษา 34 

ขอ้ 10  ใหค้ณะกรรมการแพทยสภารับรององคป์ระกอบและเคร่ืองช้ีวดัของสถาบันผลิตแพทย ์35 

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี36 

แพทยสภาก าหนด 37 
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ขอ้ 11  ใหส้ถาบนัผลิตแพทยเ์สนอขอรับการประกันคุณภาพในปีการศึกษาน้ันๆ ต่อเลขาธิการ1 

แพทยสภา เพ่ือให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการท่ี2 

คณะกรรมการแพทยสภาก าหนดในขอ้ 10 3 

ขอ้ 12  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 4 

และรายงานผลต่อเลขาธิการแพทยสภา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา 5 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2551  6 

เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2551  วาระท่ี 4.3  ใหป้ระเมินรอบท่ี 3  โดยใชเ้กณฑก์ารตรวจประเมินตามแนวทาง7 

ของ TQA เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 - ธนัวาคม 2553  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่ม8 

สถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556  วาระท่ี 3.2  รบัการตรวจทุก 3 ปี และมติท่ีประชุม9 

คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2557  วาระท่ี 3.2  เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557  ใหร้อบ10 

เวลาของการตรวจประเมินเป็นทุก 5 ปี น้ัน  มีคณะแพทยศาสตรท่ี์ขอรบัการตรวจประเมินตามรอบเวลา ดงัน้ี 11 

                                                                          12 

สถาบนั สถานะการพฒันาสถาบนั

โดยใช ้EdPEx 
EdPExV  

ปีการศึกษา 

WFME 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น           EdPEx 300 (2562) 2558 2562-2567 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่              EdPEx 300 (2561), TQC 

2562 
2557 2558-2563 

วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้                  EdPEx กสพท 2560   2561-2566 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล     

EdPEx 300 (2561), TQC 
2562 

2557 2558-2563* 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      EdPEx กสพท 2559, EdPEx 
200 (2561), TQC 2561, 

grow project 

2558 2558-2563 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดล            

TQC 2559  2558-2563 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  EdPExV 2557 2560-2565 
วทิยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต        EdPExV 2559 2562-2567 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร          EdPEx 200 (2559) 2557 2562-2567 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ EdPEx 300 (2561) 2558 2558-2563 

2561-2566
(ป) 

ส านักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนารี 

EdPExV 2558 2562-2567 

ส านักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ EdPExV, EdPEx กสพท 
2559, 2562 

2558 2561-2566* 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ EdPExV, EdPEx กสพท 2560  2559 2560-2565* 
  13 
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สถาบนั สถานะการพฒันาสถาบนั

โดยใช ้EdPEx 
EdPExV  

ปีการศึกษา 

WFME 

คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

EdPExV 2559 2560-2565* 

วทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

EdPEx กสพท 2559  2561-2566* 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   on process 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา EdPEx 200 (2561) 2558 2562-2567 
คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

EdPExV, EdPEx กสพท 2560  2558  2562-2567 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา EdPExV 2560  
ส านักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง EdPExV 2563  condition 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม    
คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยเีจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

  condition 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลมหาราชนครนครราชสีมา 

  on process 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ 

  on process 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

  on process 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลราชบุรี 

   

คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข วทิยาลยั

วทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวทิยาลยั

จุฬาภรณ์ 

  2562-
2567(N) 

*หลกัสตูรปรบัปรุงรบัรองแบบมีเง่ือนไข 1 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดก้ล่าวเสริมว่า EdPEx เป็นระบบประกนั2 

คุณภาพท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) ใหม้ีการประกนัคุณภาพภายใน3 

สถาบนั โดยใชเ้กณฑ ์EdPEx  และ กสพท มีมติใหใ้ชเ้กณฑ ์EdPEx เป็นระบบประกนัคุณภาพของสถาบนัเพ่ือ4 

เป็นการพฒันาคุณภาพภายในและใชใ้นการรบัรองหลกัสตูร 5 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ได้ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่า สถาบันท่ีเพ่ิงเร่ิม6 

ด าเนินการตามเกณฑ ์EdPEx  ใหท้ าหนังสือไปยงัส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั7 

และนวตักรรม (สป.อว.) เพ่ือขึ้ นทะเบียนใหก้บัสถาบนัน้ันๆ ต่อไป 8 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

  10 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 3 

(ศรว.) 4 

เอกสารประกอบ : 5  ฉบบั  5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ผูอ้ านวยการศูนยป์ระเมินและ7 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า จากท่ีประชุม8 

กรรมการแพทยสภา มีมติใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการสอบของผูเ้ขา้สอบเป็นครั้งแรกของสถาบนัทั้งในประเทศและ9 

ต่างประเทศ  ศรว. ไดน้ าเร่ืองดังกล่าวเขา้ท่ีประชุมกรรมการบริหาร ศรว. เมื่อวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 10 

ท่ีประชุมมีมติว่า การเปิดเผยขอ้มูลการสอบของสถาบนัการแพทยท์ั้งรฐัและเอกชน อาจสรา้งความแตกแยก11 

และเกิดการแข่งขนัในประเทศมากขึ้ นกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และเป็นผลกระทบดา้นลบต่อการจดัการเรียน12 

การสอน เน่ืองจากเน้นเร่ืองการสอบมากกว่าการเรียนรูท่ี้แทจ้ริง ท่ีประชุมมีความเห็นว่าการเปิดเผยผลการ13 

สอบ ควรเป็นภาพรวมและควรสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูท่ี้จะน าผลสอบไปใช ้  ทั้งน้ีจะแจง้ขอ้ทว้งติงน้ีไปยงั14 

แพทยสภาเพ่ือพิจารณาทบทวนต่อไป   15 

หลังจากน้ัน ไดน้ าเสนอผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบ16 

วิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนท่ี 3 ครั้งท่ี 1-2/2563  และผลการสอบอตันัยประยุกต์ (Modified Essay Questions) 17 

ดว้ยขอ้สอบกลางของ ศรว. ครั้งท่ี 1/2563 ดงัน้ี 18 

1. การสอบขั้นตอนท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2563 วนัท่ี 5 มกราคม 2563 มีผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 837 19 

คน ในประเทศจ านวน 813 คน  สถาบนัการศึกษาต่างประเทศจ านวน 24 คน อตัราการสอบผ่านในประเทศ20 

คิดเป็นรอ้ยละ 100  อตัราการสอบผ่านสถาบนัการศึกษาต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 91.67 21 

2.  การสอบขัน้ตอนท่ี 3  ครั้งท่ี 2/2563 วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ ์2563 มีผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 840 22 

คน ในประเทศจ านวน 824 คน สถาบนัการศึกษาต่างประเทศจ านวน 16 คน อตัราการสอบผ่านในประเทศ23 

และสถาบนัการศึกษาต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 100  24 

ผลการประเมินการสอบ OSCE ทั้ง 2 รอบ พบว่า นักศึกษาท าทกัษะพ้ืนฐานดา้นการซกั25 

ประวติัและตรวจร่างกายไดดี้  เมื่อพิจารณาผลสอบรายขอ้นักศึกษาส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านเร่ืองการตรวจร่างกาย26 

โดยเฉพาะการตรวจระบบประสาท และเร่ือง well baby  27 

ศรว. ขอความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษารวบรวมผลการสอบ Manual skill ส่ง ศรว. 28 

ภายในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 เพ่ือจะไดด้ าเนินการรบัรองและส่งผลการสอบใหก้บัแพทยสภาต่อไป 29 

ผูอ้ านวยการ ศรว. แจง้ใหท้ราบว่า ศรว. จะเยี่ยมส ารวจสถาบนัในการสอบประเมินทกัษะ30 

หตัถการ (Manual skills) 15 ทกัษะ รวมถึงศูนยแ์พทยฯ์ ท่ีเป็นท่ีฝึกแพทยฝึ์กหดัดว้ย โดยมีกระบวนการเยี่ยม31 

ส ารวจ เร่ิมตั้งแต่มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 32 

3.  การสอบอตันัยประยุกต ์(Modified Essay Questions) ดว้ยขอ้สอบกลางของ ศรว. 33 

ครั้งท่ี 1/2563 วนัท่ี 12 มกราคม 2563  มีผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 2,652 คน จากผูส้มคัรสอบ 2,660 คน ขาดสอบ 8 34 

คน สอบผ่าน 2,543 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95.9  ในประเทศเขา้สอบทั้งหมด 2,606 คน สอบผ่าน 2,527 คน คิด35 

เป็นรอ้ยละ 97  สถาบนัการศึกษาต่างประเทศเขา้สอบทั้งหมด 46 คน สอบผ่าน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.8  36 
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การสอบ MEQ : ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป ผูมี้สิทธ์ิสอบจะตอ้งเป็นผูท่ี้สอบผ่าน 1 

NLE1 และ NLE2   2 

ก าหนดการสอบครั้งต่อไป วนัท่ี 22 มีนาคม 2563   3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 4 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 5 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี6 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยอ์ารยะ  ไข่มุกด ์ ผูอ้ านวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา7 

ชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ 8 

นายแพทยอ์ารยะ  ไข่มุกด ์ ไดข้อความเห็นจากท่ีประชุมเก่ียวกบัการปฐมนิเทศแพทย์จบ9 

ใหม ่ในวนัท่ี 14-15 พฤษภาคม 2563  ซ่ึงจะมีจ านวนคน 1,000-2,000 คน ในสถานการณท่ี์มีการแพร่ระบาด10 

ของ COVID-19 ควรมีแนวทางในการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 11 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์ ไดใ้หข้อ้มูลว่า นายแพทยช์วศักด์ิ กนก12 

กนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) ไดแ้จง้ในไลน์13 

กลุ่ม ใหทุ้กสถาบนัแจง้เตือนบณัฑิตแพทยท่ี์จะส าเร็จการศึกษาในปีน้ี หา้มเดินทางไปต่างประเทศก่อนวนัจบั14 

ฉลาก 14-15 พฤษภาคม 2563  เพราะหากโดนกกัตัว 14 วนั จะมีปัญหาต่อการจบัฉลาก การบรรจุ การ15 

ปฐมนิเทศตามเกณฑ ์ก.พ.  และท าใหเ้กิดความเส่ียงในวนัจับฉลากท่ีจะมีการมารวมกนัของคนจ านวนมาก  16 

แต่ทั้งน้ีเป็นเพียงการขอความร่วมมือ หากบณัฑิตแพทยย์งัคงเดินทางไปต่างประเทศตอ้งยอมรบัความเ ส่ียง17 

ดังกล่าวท่ีจะเกิดขึ้ นกบัตนเอง  และหากพบว่ามีบณัฑิตแพทยเ์ดินทางไปต่างประเทศแต่ปิดบังขอ้มูล ใหแ้จง้18 

สาธารณสุขจงัหวดัด าเนินการตาม พรบ. ควบคุมโรคติดต่อ ซ่ึงสามารถสัง่การใหก้กัตวัไดท้นัที 19 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 20 

5.1.3 โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์วิทยาลยั21 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2020 (IMRC 22 

2020)” 23 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม 25 

พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม ไดห้ารือท่ีประชุมเร่ืองการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติ26 

ดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์วิทยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student 27 

Research Conference 2020 (IMRC 2020)” ซ่ึงก าหนดจดัระหว่างวนัท่ี 13-15 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลยั28 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ขณะน้ีมีนักศึกษาส่งบทคดัย่อทั้งหมดจ านวน 90 กว่าเร่ือง ลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน29 

จากในประเทศจ านวน 74 คน มีนักศึกษาส่งบทคดัย่อจากต่างประเทศจ านวน 3 เร่ือง แต่ยงัไม่ไดล้งทะเบียน30 

หรือแจง้ความจ านงร่วมงาน นักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมงานแจง้ว่าไดจ้องตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกั ท่ีไม่สามารถ31 

เล่ือนหรือคืนเงินได ้ จากสถานการณแ์พร่ระบาดของ COVID-19  จึงขอความเห็นจากท่ีประชุม กสพท ซ่ึงเป็น32 

เจา้ภาพร่วมวา่ควรจดังานประชุมวิชาการในวนัดงักล่าวหรือไม่ หรือเล่ือนการจดังานไปก่อน 33 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบใหเ้ล่ือนการจดังานไปก่อน 34 

 35 
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5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  1 

5.2.1 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 2 

เอกสารประกอบ : - 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงความคืบหน้าใน5 

การขอความร่วมมือจากผูร้บัผิดชอบดา้นการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์/ส านักวิชาแพทยศาสตร์/วิทยาลยั6 

แพทยศาสตร/์ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกแต่ละแห่งใน สบพช. ตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online  ซ่ึง7 

มีสถาบนัตอบแบบสอบถามกลบัมา 15 สถาบนั และขณะน้ียงัคงเปิดรบัค าตอบอยู่  จากการตอบแบบสอบถาม8 

พบว่า โดยภาพรวมทุกสถาบนัมีการสอน Patient and Personal Safety อยู่แลว้ แต่ยงัมีหลายสถาบนัท่ียงั9 

ไม่ไดม้ีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมว่านักศึกษาไดค้วามรู ้ทักษะ และเจตคติตามท่ีตอ้งการหรือไม่ การ10 

ติดตามประเมินระหว่างปีมีผูร้บัผิดชอบหรือผูดู้แลหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ทั้งน้ีจะสรุปและรวบรวมผล11 

ส่งกลบัไปยงัสถาบนัท่ีส่งขอ้มลูอีกครั้งหน่ึง 12 

ส าหรบัในปีน้ียงัรอการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และมีแบบสอบถามเก่ียวกบั Patient 13 

and Personal Safety ส าหรบันักศึกษาท่ีก าลงัจะส าเร็จการศึกษาในปีน้ี  ทั้งน้ีจะส่งแบบสอบถามดงักล่าวไปให้14 

คุณอรญัญา หากสถาบนัใดสนใจท่ีจะสอบถาม Patient and Personal Safety กบันักศึกษาของตนเอง สามารถ15 

น าแบบสอบถามดงักล่าวไปใชไ้ด ้ 16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

5.2.2 Health Education England, Global Engagement Offer 18 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี19 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์20 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 21 

5.2.3 การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance 22 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี23 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์24 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 25 

5.2.4 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นที่ 21 26 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี27 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์28 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามท่ี29 

ไดม้ีก าหนดจดัอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นท่ี 21 ระหว่างวนัท่ี 19 พฤษภาคม – ปลายเดือนมิถุนายน 30 

มีผูส้มคัรเขา้ร่วมจ านวน 47 คน จากกลุ่ม กสพท 26 คน และสถาบนัร่วมผลิต 21 คน ส าหรบัการเดินทางไป31 

ต่างประเทศ (เยอรมนัและปราก) มีจ านวนทั้งส้ิน 40 คน กสพท 24 คน และสถาบนัร่วมผลิต 16 คน ซ่ึง32 

ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่ไดล้างานเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ แต่เน่ืองจากปัญหาในเร่ืองสถานการณแ์พร่ระบาด COVID-19 33 
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จึงขอปรึกษาท่ีประชุมในทางเลือกคือ 1) จัดอบรมในประเทศตามก าหนดเดิม แต่เล่ือนการเดินทางไป1 

ต่างประเทศ   2) เล่ือนการจดัอบรมออกไปทั้งหมด 2 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหจ้ดัอบรมในประเทศตามก าหนดเดิม แต่เล่ือนการเดินทาง3 

ไปต่างประเทศออกไปก่อน 4 

5.3 เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 5 

5.3.1 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 8 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า9 

มีก าหนดนัดประชุมในวนัท่ี 17 มีนาคม 2563  เวลา 09.00-11.30  ณ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ซ่ึง10 

จะรายงานความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 12 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 13 

 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 

4/2563 วนัศุกรท์ี่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 15 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์16 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 17 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี18 

ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ20 

บริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2563 วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ณ คณะ21 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และก าหนดประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ วนัศุกร์ท่ี 3 เมษายน 22 

2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  23 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 24 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.  25 

 26 

 27 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์) 28 

 สรุปผลการประชุม 29 

 30 

 31 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 32 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 33 

\\2563\Meet22020 34 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  1 

ครั้งวิสามญัที่ 1/2563   วนัพุธที่ 25 มีนาคม 2563  เวลา 11:00 – 12:00 น. 2 

ณ หอ้งประชุม 635  ตกึอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 3 

 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 4 

       5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

 1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 8 

 2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 9 

  (แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ) 10 

 3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 11 

 4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 12 

 5. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการ/กรรมการบริหาร 13 

 6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการ/เลขานุการ 14 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมระบบ online 15 

 1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ 16 

 2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 17 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ) 18 

 3. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 19 

      (แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ) 20 

 4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 21 

 (แทนรองศาสตราจารย ์นายแพทยท์รงศกัด์ิ  เกียรติชสูกุล กรรมการอ านวยการ) 22 

 5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 23 

 6. พลตรีหญิง ผูช้่วยศาสตราจารยจ์นัทราภา  ศรีสวสัด์ิ   อนุกรรมการสอบคดัเลือกฯ 24 

     (แทน พลตรี สุพษัชยั  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ กรรมการอ านวยการ) 25 

 6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 26 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 27 

 7. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 28 

 8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 29 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 30 

 9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 31 

10. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 32 

11. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 33 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 34 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ) 35 
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13. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร 1 

 (แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการอ านวยการ) 2 

14. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 3 

15. รองศาสตราจารย ์พลเอก ชุมพล  เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอ านวยการ 4 

16. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิง แพทยห์ญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร 5 

 (แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการอ านวยการ) 6 

17. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 7 

18. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ 8 

19. อาจารย ์นายสตัวแพทย ์ดร.พีรุทย ์เชียรวิชยั อาจารย ์9 

(แทน ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล กรรมการอ านวยการ) 10 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 11 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ 12 

 13 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 14 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร          กรรมการบริหาร 15 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศกัด์ิ  ไอรมณีรตัน์              อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ           16 

                            การจดัสอบคดัเลือกฯ  17 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร      กรรมการบริหาร 18 

  19 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งวิสามญัที่ 1/2563  วนัพุธที่ 25 มีนาคม 2563  เวลา 11:00 – 12:00 น. 2 

ณ หอ้งประชุม 635  ตกึอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 3 

 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 4 

       5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  11.00  น. 7 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 8 

มหาวิทยาลยัมหิดล ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 9 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 10 

1.0 การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 11 

 เน่ืองจากสถานการณโ์ลกปัจจุบนัมีจ านวนผูติ้ดเช้ือเพ่ิมมากขึ้ นเร่ือยๆ คาดว่าน่าจะยาวนานไปอีก12 

ประมาณมากกว่า 9 เดือน ดังน้ันรัฐบาลอาจจะมีมาตรการควบคุมโรคท่ีเขม้งวดเพ่ิมมากยิ่งขึ้ นเพ่ือหยุดการ13 

แพร่ระบาด ซ่ึงขณะน้ีโรงพยาบาลมีพ้ืนท่ีในการรองรับผู ้ป่วยไม่เพียงพออาจมีการขยายไปยังพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่14 

โรงพยาบาลซ่ึงเหมาะส าหรบัท่ีจะรองรบัหากมีผูติ้ดเช้ือจ านวนมากแต่ยงัคงติดปัญหาชุมชนโดยรอบมีความ15 

หวาดกลวักบัโรค ดงัน้ันคงตอ้งมีการเตรียมการรองรบัในเร่ืองดงักล่าว 16 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 17 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุม 18 

ไมม่ ี19 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 20 

3.1  การประมวลผลการสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2563 21 

                ตามท่ีกลุ่มสถาบนัฯ ไดจ้ดัสอบวิชาเฉพาะไปเมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 แลว้น้ัน พบว่าขอ้สอบวิชา22 

เฉพาะ มีความผิดพลาดคือ ฉบบัท่ี 1 มีขอ้สอบ 1 ขอ้ท่ีค าถามไมส่มบรูณ ์และ ฉบบัท่ี 3 รหสั C พบวา่เลขก ากบั23 

ขอ้ความ 08 ท่ีก าหนดมีซ ้ากนั 2 ขอ้ ดงัน้ัน เพ่ือความเท่าเทียมของผูเ้ขา้สอบในการแข่งขนั คณะอนุกรรมการ24 

จดัการสอบคดัเลือกฯ ไดพิ้จารณาตามมาตรฐานการประเมินผลแลว้เสนอใหต้ดัขอ้สอบท่ีเป็นปัญหาไม่น ามา25 

คิดคะแนนในทุกชุดขอ้สอบ (A,B,C,D) ของทุกคนท่ีเขา้สอบ แต่ยงัคงมีค่าน ้าหนักแต่ละฉบบั 100 คะแนนเท่า26 

เดิม ดงัน้ี 27 

1. ขอ้สอบ ฉบบัท่ี 1 ตดัขอ้ท่ีเป็นปัญหาออก 1 ขอ้ จาก 45 ขอ้ เหลือ 44 ขอ้ ท่ีน ามาคิดคะแนน 28 

2. ขอ้สอบ ฉบบัท่ี 3 ตดัขอ้ท่ีเป็นปัญหาออก 2 ขอ้ จาก 20 ขอ้ เหลือ 18 ขอ้ ท่ีน ามาคิดคะแนน 29 

                โดยเมื่อตดัขอ้สอบท่ีเป็นปัญหาออกตามขา้งตน้แลว้ ยงัคงเหลือขอ้สอบท่ีมีเน้ือหาท่ีจะประเมินได้30 

ครอบคลุมและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์มีความเท่ียงของคะแนนสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบ สามารถ31 

วดัและประเมินผลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ส าหรบัขอ้สอบฉบบัท่ี 3 เป็นการวดัความคิดเช่ือมโยง มีความเท่ียงมาก32 

พอ จากการวิเคราะหค์่าความเท่ียงตรงท่ีไดห้ลงัจากตดัขอ้สอบออกแลว้ไดค้่าเปล่ียนแปลงจากเดิมเล็กน้อยคือ33 



~ 4 ~ 
 

จาก 0.879 เป็น 0.866 ซ่ึงในทางสถิติถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีน้อยมาก และจะส่งผลต่อคะแนนสอบใน1 

ฉบบัท่ี 3 นอ้ยมาก 2 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบใหด้ าเนินการประมวลผลสอบวิชาเฉพาะฉบบัท่ี 1 และ ฉบบัท่ี 3 ตามท่ี3 

คณะอนุกรรมการสอบคดัเลือกฯ เสนอมาขา้งตน้  4 

3.2  ผูส้มคัรสอบวิชาเฉพาะปลอมแปลงเอกสาร (บตัรประจ าตวัสอบ) เพ่ือเขา้สอบวิชาเฉพาะ 5 

การจดัสอบวิชาเฉพาะ กสพท เมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 สนามสอบธรรมศาสตร ์แจง้ว่า นายพิชยั 6 

กรุดอินทร ์พรอ้มผูป้กครอง ไดไ้ปติดต่อกองอ านวยการ เน่ืองจาก เลขท่ีนัง่สอบ 1205140  เป็นช่ือของผูอ่ื้น 7 

ไม่ใช่ช่ือของตนเอง จากการตรวจสอบขอ้เท็จจริงพบว่า นายพิชยั กรุดอินทร ์เป็นผูม้ีสถานะการสมคัรสอบไม่8 

สมบรูณ ์จึงไมมี่สิทธ์ิเขา้สอบ แต่ในวนัสอบ นายพิชยั กรุดอินทร ์ไดท้ าบตัรสอบ กสพท.11 ปลอมขึ้ นมาเป็นช่ือ9 

ตนเองและจะมาเขา้สอบในเลขท่ีนัง่สอบ 1205140 ซ่ึงสนามสอบไดใ้ห ้นายพิชัย กรุดอินทร์ ลงนามยอมรับ10 

สภาพว่าไดป้ลอมแปลงเอกสารจริง ท่ีประชุมอนุกรรมการสอบคดัเลือกฯ ครั้งท่ี  1/2563 เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 11 

2563 เห็นวา่ควรด าเนินการทางกฏหมายตามประกาศ กสพท ฉบบัท่ี 1 ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562  ซ่ึงระบุไวทุ้ก12 

หน้าว่า “การใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 13 

ผูก้ระท าจะตอ้งถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด” 14 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหด้ าเนินการแจง้ความเน่ืองจากเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอาญา 15 

โดยมอบหมายใหคุ้ณประสพโชค  อยู่ส าราญ นิติกร ด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว และใหด้ าเนินการไม่ใหสิ้ทธิใน16 

การเขา้สอบวิชาเฉพาะในปีต่อๆ ไป ตามประกาศ กสพท ฉบบัท่ี 1 ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ท่ีระบุว่า “กสพท ขอ17 

สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่ใหสิ้ทธ์ิการสอบวิชาเฉพาะ สอบสมัภาษณแ์ละตรวจสุขภาพ หากพบว่าเป็นผูก้ระท า18 

ผิดหรือร่วมกระท าความผิดในการทุจริตใดๆ หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือความผิดอ่ืนๆ เพ่ือเขา้ศึกษาใน19 

สถาบนัอุดมศึกษาใดๆ  ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา” 20 

3.3  ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การประมวลคะแนนการสอบ21 

วิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2563 ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 3 22 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ได้น าเสนอ (ร่าง) ประกาศกลุ่มสถาบัน23 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 6  เร่ือง การประมวลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 24 

2563 ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 3  ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสอบคดัเลือกฯ มาแลว้ 25 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบโดยปรบัขอ้ความในประกาศเป็น “ตามท่ีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง26 

ประเทศไทย (กสพท)  ไดอ้อกประกาศ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 5  ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 27 

2563  เร่ือง แจง้การประมวลผลสอบวิชาเฉพาะ กสพท ไปแลว้น้ัน คณะอนุกรรมการจดัสอบฯ ไดต้รวจสอบความ28 

ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้ นพบวา่ ขอ้สอบฉบบัท่ี 1  มีขอ้สอบท่ีค าถามไม่สมบรูณ ์จ านวน 1 ขอ้ และ ขอ้สอบฉบบัท่ี 3  รหสั 29 

C เลขก ากบัขอ้ความ 08 ท่ีก าหนดซ ้ากนั 2 ขอ้ความ  30 

เพ่ือความเท่าเทียมของผูเ้ขา้สอบในการแข่งขนั คณะอนุกรรมการจดัการสอบคัดเลือกฯ โดยความ31 

เห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ กสพท ในการประชุมครั้งวิสามญั ท่ี 1/2563 วนัท่ี 25 มีนาคม 2563  มีมติ32 

ใหต้ัดขอ้สอบท่ีเป็นปัญหาโดยไม่น ามาคิดคะแนนในทุกชุดขอ้สอบ (A,B,C,D) ของทุกคนท่ีเขา้สอบ ทั้งน้ีค่า33 

น ้าหนักคะแนนแต่ละฉบบัยงัเท่ากบั 100 คะแนนเท่าเดิม ดงัน้ี 34 



~ 5 ~ 
 

1. ขอ้สอบ ฉบบัท่ี 1 ตดัขอ้ท่ีเป็นปัญหาออก 1 ขอ้ จาก 45 ขอ้ เหลือ 44 ขอ้ ท่ีน ามาคิดคะแนน 1 

2. ขอ้สอบ ฉบบัท่ี 3 ตดัขอ้ท่ีเป็นปัญหาออก 2 ขอ้ จาก 20 ขอ้ เหลือ 18 ขอ้ ท่ีน ามาคิดคะแนน 2 

โดยเมื่อตัดขอ้สอบท่ีเป็นปัญหาออกตามขา้งตน้แลว้ ยงัคงเหลือขอ้สอบท่ีมีเน้ือหาท่ีจะประเมินได้3 

ครอบคลุมและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์มีความเท่ียงของคะแนนสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบ สามารถวดั4 

และประเมินผลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 5 

อน่ึงเน่ืองจาก  กสพท  จะจดัท าประกาศฉบบัท่ี 6  เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองการประมวลผลสอบ6 

แลว้ จึงไมจ่ าเป็นตอ้งจดัแถลงขา่วหรือท าคลิปวีดีโอช้ีแจงอีกเพราะอาจเกิดความสบัสนในขอ้มลูท่ีแจง้ไป 7 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 8 

  ไมม่ ี9 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง  10 

  ไมม่ ี11 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 12 

 6.1 การเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา 2563 หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต: ก าหนดการใชทุ้น 13 

 เน่ืองดว้ยสถาบนัการศึกษาปิดท าการเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นเหตุใหปี้การศึกษา 14 

2562 มีผู ้ยังไม่ไดเ้ขา้สอบเพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่สามารถปฏิบัติงานชดใชทุ้นไดต้าม15 

ก าหนดเวลา และนักศึกษาชั้นปีท่ี 6/2563  อาจขึ้ นปฏิบติังานชา้ เน่ืองจากสถาบนัยงัอยูร่ะหวา่งปิดท าการ 16 

 ผู ้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เ พ่ิมเพ่ือชาวชนบท และเลขานุ การ17 

คณะกรรมการจดัสรรแพทยใ์ชทุ้น ใหข้อ้มลูว่า ส าหรบัปีการศึกษา 2562  ผูท่ี้ขึ้ นทะเบียนและไดร้บัใบอนุญาต18 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว้จะไดร้ับการจัดสรรไปปฏิบติังานชดใชทุ้น ผูท่ี้จบการศึกษาท่ียงัไม่ไดส้อบเพ่ือ19 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะไดร้บัการจดัสรรใหไ้ปปฏิบติังานท่ีศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ใน20 

ต าแหน่งนักวิชาการ  ทั้งน้ี สบพช.  มีความประสงคจ์ะทราบจ านวนผูท่ี้สอบเพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช21 

กรรมผ่านแลว้ทุกขัน้ตอน เน่ืองจากคาดวา่จะจบการศึกษาไดท้ั้งหมด เพ่ือไปจดัสรรจ านวนไวล้่วงหนา้ 22 

 ส าหรบัในปีการศึกษา 2563  หากสถาบนัเล่ือนเปิดภาคเรียน อนัเป็นเหตุใหจ้บการศึกษาชา้ลง23 

และไปปฏิบติังานชา้ออกไป หากเป็นการเล่ือนทั้งระบบรวมทั้งเล่ือนก าหนดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ไม่24 

น่าจะมีผลกระทบใดๆ ทั้งน้ีไดไ้ปปรึกษานิติกรแลว้ ไดร้บัแจง้ว่า สัญญาลาเรียน เขียนเร่ืองกรอบเวลาลาไว ้25 

คร่าวๆ จบชา้ไมม่ีปัญหารอสอบเสร็จแลว้จึงมารายงานตวัได ้26 

        ท่ีประชุมอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวางสรุปไดด้งัน้ี 27 

1. ปีการศึกษา 2562  ผูท่ี้จบการศึกษาท่ียงัไม่ไดส้อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม28 

เน่ืองจาก ศรว. เล่ือนการจัดสอบขั้นตอนท่ี 3 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2563  ขอใหแ้ต่ละสถาบันด าเนินการ29 

ประเมินโดยการปรบัรปูแบบท่ีเหมาะสม หากประเมินนักศึกษาแลว้ผ่านในทุกขั้นตอน เสนอใหไ้ด ้ license และ30 

เขา้สู่ระบบการชดใชทุ้นไดป้กติเพราะผู ้ท่ีจบการศึกษาแลว้จะสามารถออกไปปฏิบัติงานไดโ้ดยไม่ตอ้งเป็น31 

นักวิชาการ ทั้งน้ีขอให ้ศรว.ส่งรายช่ือผูท่ี้ยงัสอบไม่ผ่านใหก้บัสถาบนัเพ่ือด าเนินการประเมิน ส าหรบัผูท่ี้สอบ32 

ผ่านทุกขั้นตอนแลว้ และได ้ license แลว้ ศรว. จะรีบด าเนินการส่งขอ้มูลใหก้ับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ33 

วางแผนด าเนินการในเร่ืองการจัดสรรแพทยใ์ชทุ้น และเพ่ือการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของประเทศ 34 
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ส าหรบัผูท่ี้จบจากต่างประเทศยงัคงไมร่บัรอง เน่ืองจากอาจมีมาตรฐานกระบวนการเรียนการสอนการประเมิน1 

แตกต่างจากผูท่ี้จบมาจากสถาบนัในประเทศ 2 

2. ส าหรบัปีการศึกษา 2563  ท่ีประชุมเห็นว่า ควรคงเวลาเปิดภาคเรียนไวต้ามเดิมโดยปรบั3 

รปูแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ online ส าหรบัการขึ้ นปฏิบติังานในชั้นคลินิกของนิสิต/นักศึกษาแพทยช์ั้น4 

ปีท่ี 6  อาจพิจารณาใชร้ะบบความสมคัรใจในการขึ้ นปฏิบติังาน เน่ืองจากนักศึกษาแพทย์ extern มีความรูใ้น5 

การป้องกนัตนเองไดดี้กว่าบุคคลทัว่ไป และเป็นการฝึกปฏิบติังานในสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความ6 

เป็นจริงในปัจจุบัน ภายใตม้าตรการป้องกันการติดโรคอย่างจริงจังและสถาบันควรท าประกันชีวิตใหก้ับ7 

นักศึกษาท่ีขึ้ นปฏิบติังานทุกคน แต่หากนักศึกษายงัมีความกงัวลไม่พรอ้มท่ีจะขึ้ นฝึกปฏิบติังานจริง ก็อาจจะ8 

ตอ้งจบการศึกษาชา้ออกไปกวา่ก าหนด  9 

3. กระทรวงสาธารณสุขควรก าหนดวนัเร่ิมชดใชทุ้นเพ่ือใหทุ้กคณะฯ จะไดท้ราบระยะเวลาการ10 

จดัการเรียนการสอนท่ีชัดเจน การเล่ือนการชดใชทุ้นอาจมีผลกระทบในภาพรวมของประเทศซ่ึงก าลงัอยู่ใน11 

สถานการณท่ี์ตอ้งการแพทย ์12 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบและเห็นชอบ 13 

6.2 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง14 

ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 15 

 กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ขอแจง้งดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบั16 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2563  วนัท่ี 3 เมษายน 2563  เน่ืองจาก17 

สถานการณแ์พร่ระบาดของโรค COVID-19 และขอใหจ้ดัตั้งคณะท างานฯ เพ่ือการประชุมเฉพาะกิจผ่านระบบ 18 

online โดยคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล รบัเป็นผูป้ระสานงานในการจดัประชุม โดยมีสถาบนัท่ีแจง้ความ19 

ประสงคเ์ขา้ร่วม ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  คณะ20 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 21 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี  คณะ22 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ คณะ23 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  พรอ้มทั้งรองเลขาธิการ กสพท  และผูอ้ านวยการศูนยป์ระเมินและรบัรอง24 

ความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)  25 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 26 

 27 

 28 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ) 29 

 สรุปผลการประชุม 30 

 31 

 32 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 33 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 34 

\\2563\GBRDex12020(รศ.พญ.นันทนา) 35 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 2 

วนัพฤหสับดีที่ 16 เมษายน 2563  เวลา 14.00-16.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุม 204  ตกึศรีสวรินทิราชั้น 2 4 

คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 5 

       6 

 7 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการ/ประธานท่ีประชุม 9 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการ /เลขานุการ 10 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมระบบ online 11 

 1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กรรมการ 12 

 2.  ศาสตราจารยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการ 13 

 3. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการ 14 

 4. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการ 15 

 5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการ 16 

 6. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการ 17 

 7. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการ 18 

 8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการ 19 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 20 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์                                   กรรมการ 21 

รายนามผูร้บัเชิญ/ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 22 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ    กรรมการบริหาร กสพท 23 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค    กรรมการบริหาร กสพท 24 

3. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ    กรรมการบริหาร กสพท 25 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช    วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 26 

 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 27 

 28 

  29 
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สรุปผลการประชุมการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 2 

วนัพฤหสับดีที่ 16 เมษายน 2563  เวลา 14.00-16.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุม 204  ตกึศรีสวรินทิราชั้น 2 4 

คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 5 

       6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 8 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 9 

มหาวิทยาลยัมหิดล ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 10 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 11 

1.1 ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ท่ีประชุมทราบว่า กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์13 

แห่งประเทศไทย (กสพท) ไดม้ีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ กสพท เพ่ือปฏิบติังานแทนคณะกรรมการ14 

อ านวยการ กสพท ในระหวา่งสถานการณแ์พร่ระบาดของโรค COVID-19  15 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 16 

1.2 รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ กสพท ครั้งวิสามญัที่ 1/2563 17 

ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 18 

กสพท ครั้งวิสามญัท่ี 1/2563 ไปเมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 และไดด้ าเนินการส่งผลสรุปรายงานการประชุมให้19 

คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพิจารณารบัรองมาเรียบรอ้ยแลว้ 20 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 21 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุม 22 

ไมม่ ี23 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 24 

3.1  แนวทางการเปิดการเรียนการสอนนิสิตนกัศึกษาแพทยปี์การศึกษา 2563 25 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ส่งผลใหม้ีการปรบักระบวนการจดัการ26 

เรียนการสอน และอาจกระทบกบัการเปิดภาคการศึกษาของนิสิตนักศึกษาแพทย ์และเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบ27 

ต่อการจบของนิสิตนักศึกษา จึงท าใหโ้รงเรียนแพทยทุ์กแห่งตอ้งมีการปรบัช่วงการจดัการเรียนการสอนและ28 

การปฏิบติังานของนิสิตนักศึกษาแพทยใ์นชั้นคลินิก เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้งฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาล29 

ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลหลกัและโรงพยาบาลสมทบ เพ่ือใหม้ีทกัษะและประสบการณ์เป็นไปตามเกณฑก์าร30 

ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงในแต่ละแห่งได้วางแผนการจดัตารางการเรียนการสอน31 

ส าหรบันิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นคลินิก สรุปไดด้งัน้ี 32 
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1. คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  ส าหรบันักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-5  เร่ิมตน้ดว้ยการสอน1 

ระบบ online ก่อนประมาณ 2-3 เดือน ก่อนไปเรียนชั้นคลินิก  ส าหรบันักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 วางแผนว่าจะ2 

เปิดภาคเรียนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม โดยใน 2 สปัดาหแ์รก จะมีการเตรียมความพรอ้มในเร่ืองโรค 3 

COVID-19 และหตัถการบางส่วน  ในช่วงแรกจะเรียนอยู่ในคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล และจะส่งออก4 

ไปโรงพยาบาลสมทบประมาณช่วงเดือนกนัยายน 2563 5 

2. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  ส าหรบันักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-5 ช่วงแรกจะเรียน6 

ผ่านระบบ online  ส าหรบันักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ช่วงแรกจะเรียนแบบ online และ7 

จดั workshop เป็นกลุ่มเล็กๆ ฝึกหัตถการแบบง่ายๆ และใหเ้รียนรูเ้ก่ียวกบั COVID-19 เพ่ือเป็นการเตรียม8 

ความพรอ้มรบัสถานการณ์ COVID-19 ดว้ยในช่วงตน้ ประมาณ 8 สปัดาห ์จากน้ันจะส่งออกไปโรงพยาบาล9 

สมทบ และอีกส่วนก็จะอยูท่ี่โรงพยาบาลรามาธิบดี 10 

3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  นิสิตแพทยช์ั้นคลินิกจะมีการขึ้ นฝึกปฏิบติังาน11 

บนหอผูป่้วยอาคารภูมิสิริตามปกติ เน่ืองจากทางโรงพยาบาลกนัพ้ืนท่ีโดยไดแ้ยกหอผูป่้วยท่ีเป็นโรค COVID-12 

19  ไวค้นละแห่งกบัท่ีนิสิตจะขึ้ นฝึกปฏิบติังาน แต่จ านวนเคสผูป่้วยปกติก็ลดลงประมาณ 40%  13 

4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  จะเปิดภาคเรียนประมาณตน้เดือนพฤษภาคม 14 

2563  ส าหรบันักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-5 ปรบัการเรียนการสอนโดยเน้นใหนั้กศึกษาเรียนเน้ือหาผ่านระบบ 15 

online ก่อน และปรบัวิธีการปรบัการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความปลอดภยัของนักศึกษา โดยช่วงแรกจะอยู่16 

ในโรงพยาบาลหลกัไมส่่งไปโรงพยาบาลสมทบ แต่จะมีการเตรียมความพรอ้ม มีอุปกรณป้์องกนัใหก้บันักศึกษา17 

แพทยปี์ 4-6  และงด elective 3-6 เดือนแรก ทุกชั้นปี 18 

5. วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  มีการจดัการเรียนการ19 

สอนท่ีศูนยแ์พทยฯ์ สองแห่งคือ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์และ ศูนย์20 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  นักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-5  จะเปิดภาคเรียนประมาณ21 

ตน้เดือนพฤษภาคม 2563 และมีการกกัตวั 14 วนั ก่อนขึ้ นปฏิบติังานบนหอผูป่้วย ช่วงแรกจะเป็นการเตรียม22 

ความพรอ้ม มีมาตรการการควบคุมการระบาด และการระมดัระวงัป้องกนัตนเองจากโรค COVID-19 23 

6. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ส าหรบันักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-5 มีการเรียนการ24 

สอนระบบ online ในช่วง 6 เดือนแรก และจากน้ันจะขึ้ นปฏิบติังานบนหอผูป่้วย ส าหรบั extern มีการกกัตัว25 

ก่อน 14 วนั ก่อนขึ้ นปฏิบติังาน 26 

7. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  จะเปิดภาคเรียนประมาณวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ไดมี้27 

การเตรียมความพรอ้มของโรงพยาบาลท่ีจะส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบติังานเรียบรอ้ยแลว้ สามารถจดัการเรียน28 

การสอนใหนั้กศึกษาไดต้ามปกติเน่ืองจากมีจ านวนนักศึกษาประมาณ 40 คน ซ่ึงทางโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้29 

ไดจ้ดัชุดป้องกนั ใหเ้ทียบเท่ากบั Staff ของโรงพยาบาล 30 

มติที่ประชุม  :  หลงัจากท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอย่างกวา้งขวางแลว้ เห็นสมควรพิจารณาเปิด31 

ภาคเรียนตามเวลาปกติ เน่ืองจากไม่อาจมัน่ใจไดว้่าสถานการณ์ในช่วงต่อไปจะรุนแรงมากขึ้ นอีกระลอกหรือไม ่32 

โดยปรบัวิธีจัดการเรียนการสอนชั้นปีท่ี 4-5 ใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์  ส าหรบัชั้นปีท่ี 6 ขอใหพิ้จารณาฝึก33 

ปฏิบติัในหอผูป่้วยท่ีไมม่ีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ โดยความยินยอมของนิสิตนักศึกษาและผูป้กครอง ชะลอการส่ง34 

นิสิตนักศึกษาไปฝึกอบรมในโรงพยาบาลสมทบ (ส าหรบัโครงการปกติ)  ส่วนกลุ่ม CPIRD ใหไ้ปปฏิบัติงานท่ี35 

ศนูยแ์พทยฯ์ ตามปกติ และใหส้ถาบนัร่วมกนัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 36 
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1.1  ใหส้ถาบนัส ารวจความพรอ้มและความยินยอมของ extern ในการขึ้ นฝึกปฏิบติังานบนหอ1 

ผูป่้วย โดย กสพท จะยกร่างแบบฟอร์มใหค้วามยินยอม เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั ทั้งน้ีขอใหทุ้กสถาบัน2 

น าส่งแบบแสดงความยินยอม (ถา้มี) มาท่ี กสพท เพ่ือเป็นขอ้มลูในการยกร่าง ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 3 

1.2  การส่งนิสิตนักศึกษาแพทย์ ไปฝึกปฏิบัติงานยังโรงพยาบาลสมทบ ในกรณีท่ีทรัพยากร4 

ทางการศึกษาของโรงพยาบาลหลกัไม่เพียงพอ ขอใหช้ะลอไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 เน่ืองจากระหว่าง5 

ท่ี พรก. ฉุกเฉินประกาศใช ้จะมีขอ้จ ากดัในการเดินทาง ดงัน้ันขอใหทุ้กสถาบนัส ารวจว่ามีความจ าเป็นตอ้งส่งนิสิต6 

นักศึกษาไปโรงพยาบาลสมทบหรือไม่เพียงใด โดยขอใหแ้ต่ละสถาบนั ส ารวจความจ าเป็นและความพรอ้มของ7 

โรงพยาบาลสมทบ และส่งรายช่ือ โรงพยาบาลสมทบ/โรงพยาบาลจังหวดั (พรอ้มจ านวนนิสิตนักศึกษาและ8 

ช่วงเวลาโดยประมาณ) มายงั กสพท ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2563  เพ่ือ กสพท จะไดพิ้จารณาด าเนินการขอ9 

ผ่อนผนัไปยงัรฐับาลต่อไป 10 

1.3  เพ่ือใหนิ้สิตนักศึกษาชั้นปีท่ี 6 (extern) ไดข้ึ้ นปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภัย คณบดีคณะ11 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยความสนับสนุนของบริษัท CP จะจดัสรรหน้ากากอนามยัให ้extern 12 

ทุกสถาบนั จ านวนคนละ/วนัละ 1 ช้ิน ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมแจกจ่ายไดภ้ายในเดือนเมษายน 2563  ทั้งน้ีคาดว่าจะตอ้ง13 

จดัสรรหนา้กากอนามยัเดือนละประมาณแปดหมื่นช้ิน  14 

1.4 สถาบันจะร่วมมือกนัแลกเปล่ียน/แบ่งปันทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ือใชใ้นการศึกษา15 

หลกัสูตรแพทยศาสตรส์ าหรบันิสิตนักศึกษาร่วมกนั  โดยเร่ิมจากสถาบนัท่ีเป็นกรรมการเฉพาะกิจ กสพท จะ16 

น าส่งรายช่ือบทเรียนสถาบนัละ 10 บทเรียน มายงั กสพท ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 น้ี ทั้งน้ี ท่านคณบดี17 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะประสานงานกบั บริษัททรู เพ่ือพัฒนาระบบในการแบ่งปันการใช้18 

บทเรียนร่วมกนั และขยายผลไปยงัสถาบนัในกลุ่ม กสพท โดยทัว่กนัต่อไป 19 

3.2  การแต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 20 

2561-2570 (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570) 21 

        ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดด้ าเนินการจดัท าโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่ง22 

ประเทศไทย ในระยะท่ี 1  พ.ศ. 2561-2564  ไปแลว้น้ัน   เพ่ือใหก้ารด าเนินการในระยะท่ี 2  เป็นไปอย่างมี23 

ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการเสนอช่ือคณะท างานเพ่ือจดัท าโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ระยะท่ี 2  24 

(2565-2570) ไปเพ่ือใหค้ณะรฐัมนตรีแต่งตั้ง 25 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย26 

อุบลราชธานี และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นแกนน าในการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือน าเสนอ27 

คณะรฐัมนตรีแต่งตั้งต่อไป 28 

3.3 เรื่องหารือจาก ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม สืบเน่ืองจากมติ29 

คณะรฐัมนตรี วนัพุธที่ 15 เมษายน 2563 30 

ตามมติคณะรฐัมนตรี จากการประชุมเมื่อวนัท่ี 15 เมษายน 2563 ในเร่ือง การเพ่ิมอตัราขา้ราชการ31 

ใหม ่และมาตรการเพ่ิมสิทธิประโยชน์อ่ืนส าหรบับุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รองรบัภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์32 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  หรือโรคโควิด 19 (รายละเอียดตามท่ีเอกสารท่ีน าเสนอในท่ีประชุม) 33 

ส าหรบัในเร่ืองของการจดัสรรอตัราขา้ราชการตั้งใหม่เพ่ือบรรจุบุคลากรในสงักดักระทรวงสาธารณสุข (พนักงาน34 
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ราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  หรือลูกจา้งชัว่คราว) ท่ีปฏิบติังานหน้าด่านในสถานการณ์ระบาดของ1 

โรคโควิด 19  จ านวนรวมทั้งส้ิน 38,105 อตัรา น้ัน 2 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ กสพท เห็นว่าควรจะมีการจัดท าอัตราก าลังของบุคลากรทาง3 

การแพทยข์องทุกโรงเรียนแพทยเ์พ่ือเสนอขอรบัการจดัสรร  4 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบใหค้ณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม5 

จากปลดักระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม เพ่ือเตรียมขอ้มลูด าเนินการต่อไป โดยมอบหมาย6 

ใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล จดัท าตารางขอ้มลูอตัราก าลงั ส่งใหทุ้กโรงเรียนแพทย์7 

กรอกขอ้มลูในเบ้ืองตน้ 8 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 9 

  ไมม่ ี10 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง  11 

  ไมม่ ี12 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 13 

6.1 ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 14 

การเรียกเก็บค่าบ ารุงกลุ่มสถาบนัแพทยศาตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563  15 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบให ้กสพท เรียกเก็บค่าบ ารุงสถาบนัสมาชิกในอตัราสถาบนัละ 100,000.- 16 

บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) โดย กสพท จะจดัส่งหนังสือแจง้ไปยงัสมาชิกสถาบนัต่อไป 17 

6.2 การเพ่ิมอตัราการผลิตแพทยเ์ฉพาะทางเพ่ือรองรบัสถานการณโ์รค COVID-19 18 

คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี หารือท่ีประชุม เร่ืองการเพ่ิมอตัราการผลิตแพทย์19 

เฉพาะทางสาขาเวชบ าบัดวิกฤต  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  และอายุรศาสตร์โรคปอด  เพ่ือรองรับสถานการณ์โรค 20 

COVID-19  โดยอาจพิจารณาปรบัลดสดัส่วนคณาจารยป์ระจ าสาขาต่อจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  21 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบและเห็นสมควรใหเ้สนอเร่ืองผ่านอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะสาขา 22 

ราชวิทยาลยั และแพทยสภาต่อไป 23 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 24 

 25 

 26 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ) 27 

 สรุปผลการประชุม 28 

 29 

 30 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 31 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 32 

 33 
\\2563\สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ กสพท ครั้งท่ี 1/2563  16 เมย. 63 34 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2563 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563) 3 
วนัศุกรท์ี่ 17 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30-12.30 น. 4 

ณ หอ้งปรีดี พนมยงค ์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต 5 
          6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั ประธานท่ีประชุม 8 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 9 
3. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 10 
4. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 11 
5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ กรรมการอ านวยการ 12 
6. พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการบริหาร 13 

(แทน พลตรีสุพษัชยั  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ กรรมการอ านวยการ) 14 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 15 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 16 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 17 
10. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 18 
11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการอ านวยการ 19 

12. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 20 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 21 
14. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 22 
15. รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ ์ กรรมการอ านวยการ 23 
16. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการอ านวยการ 24 
17. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล กรรมการอ านวยการ 25 
18. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุววรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 26 
19. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 27 
20. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร (ประชุม online) 28 
21. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 29 
22. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 30 
23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 31 
24. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 32 
25.  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 33 
26. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล  กรรมการบริหาร 34 
27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 35 
28. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 36 
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29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด กรรมการบริหาร 1 
30. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท ์ กรรมการบริหาร 2 
31. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ ์ กรรมการบริหาร 3 
32.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 4 
33. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร (ประชุม online) 5 
34. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเยาวลกัษณ ์ สุขธนะ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 6 
35. อาจารย ์แพทยห์ญิงกิตติยา  ไทยธวชั กรรมการบริหาร (ประชุม online) 7 
36. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 8 
37. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 9 
38. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร ์ อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร (ประชุม online) 10 
39. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 11 
40. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 12 
41. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 13 
42. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการฯ/กรรมการและเลขานุการ 14 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 15 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ 16 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 17 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 18 
4. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 19 
5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชลธิดา เทพหินลพั กรรมการอ านวยการ 20 
6. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการอ านวยการ 21 
7. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ 22 
8. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 23 
9. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 24 

10. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 25 
11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 
12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์                                  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 28 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์ตตินัดถ ์ หะวานนท ์  ท่ีปรึกษา ผอก. รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 29 
(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 30 
 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 31 
 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHosNet) 32 

2. แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์ รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิม 33 
 เพ่ือชาวชนบท 34 
(แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์         ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิม 35 
                                                                                                   เพ่ือชาวชนบท)  36 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2563 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563) 3 
วนัศุกรท์ี่ 17 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30-12.30 น. 4 

ณ หอ้งปรีดี พนมยงค ์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต 5 
          6 

 7 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 8 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์9 
ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน10 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 11 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 12 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 13 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั ไดแ้นะน ากรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่ม14 

สถาบนัฯ ใหม ่ดงัน้ี 15 
กรรมการอ านวยการ 16 
1.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ภิชาติ  จิระวุฒิพงศ ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 17 
2.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 18 
3.  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ชลธิชา  เทพหินลัพ  รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร ์19 

มหาวิทยาลยัพะเยา 20 
4.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร  โรจนนินทร์ คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์21 

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 22 
5.  ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล  คณบดีคณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 23 

วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ ์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์24 
กรรมการบริหาร 25 
1. รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์26 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 27 
2. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปราการ  ทัตติยกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์28 

มหาวิทยาลยับรูพา 29 
3. อาจารย์ แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวชั รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 30 

มหาวิทยาลยัพะเยา 31 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ส านักวิชา32 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 33 
5. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร  อ้ึงตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา        34 

คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ ์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์35 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 36 
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1.1 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อการใชย้าอย่าง1 
สมเหตผุล ครั้งที่ 1/2563  วนัพฤหสับดีที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 2 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี  3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 4 
ไดเ้สนอรายงานท่ีประชุมเพ่ือทราบเก่ียวกับสรุปผลการประชุมคณะท างานฯ ทั้งหมด 4 ประเด็น 5 

ไดแ้ก่ 6 
1)   การทบทวนการด าเนินการตามขอ้ตกลงในส่วนของ กสพท คือ 7 

 การส่งเสริมการพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัของนักศึกษาสหวิชาชีพ 8 
 สนับสนุนใหส้ถาบนัการศึกษาแต่ละสาขาวิชาชีพสรา้งความเขา้ใจและพฒันาศักยภาพของ9 

อาจารยผ์ูส้อน 10 
 บรูณาการเน้ือหาวิชาเฉพาะการจดัประสบการณเ์รียนรูเ้ร่ืองการใชย้าอย่างสมเหตุผล ใหเ้ป็น11 

รปูธรรม 12 
 การพฒันาเร่ือง CPD แต่ละวิชาชีพ 13 

2)   การประเมินความรู ้เจตคติ สมรรถนะของการซ้ือยาอย่างสมเหตุผลของวิชาชีพดา้นสุขภาพ 14 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการสรา้งแบบสอบถามกลาง เมื่อด าเนินการเสร็จแลว้จะส่งแบบสอบถามไปยงัสถาบัน15 
ต่างๆ เพ่ือใหส้ถาบนัช่วยด าเนินการส่งใหก้บันิสิตนักศึกษาเป็นผูต้อบ 16 

3) การจดัประชุมประจ าปีการใชย้าอย่างสมเหตุผล แต่เน่ืองจากปีน้ีมีสถานการณ์แพร่ระบาดของ17 
โรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงตอ้งมีการยกเลิกและคาดวา่จะไปจดัในปีถดัไป 18 

4)   การทบทวน Module การเรียนการสอน ซ่ึงเมื่อด าเนินการไปแลว้ระยะหน่ึง จะมีการปรบัใหม้ี19 
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

1.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันานโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาต ิ22 
ครั้งที่ 1/2563  วนัจนัทรท์ี่ 2 มีนาคม 2563 23 

เอกสารประกอบ : จ านวน 1 ชุด 24 
ผูน้  าเสนอ            : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์25 
ท่ีประชุมไดส้รุปประเด็นส าคญัในการด าเนินงานขบัเคล่ือนยุทธศาสตรฯ์  2 ประเด็นหลกั คือ 1) 26 

ยุทธศาสตรด์า้นการควบคุมยา  2) ยุทธศาสตรด์า้นการเขา้ถึงยา และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ คือ ร่างนโยบายแห่งชาติ27 
ดา้นยาและแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2564  ในประเด็นน้ียงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจน 28 
โดยจะตอ้งมีการแกไ้ขในเก่ียวกบัเร่ืองนโยบายของยาและตัวช้ีวดัเพ่ิมเติม เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินจะน าเสนอให้29 
ทราบต่อไป 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 31 

1.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากร 32 
ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2561-2570) ครั้งที่ 1/2563 วนัองัคารที่ 17 มีนาคม 2563 33 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 34 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 35 

  36 
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ได้น าเสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ฯ ซ่ึงเป็น1 
คณะกรรมการท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง พ.ศ. 2561-2570  โดยคณะกรรมการฯ จะประชุมประมาณ 4 เดือนต่อ 2 
1 ครั้ง องคป์ระชุมจะประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายในประเทศ มี ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิจารณ ์ พานิช เป็น3 
ประธาน ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยจ์รสั  สุวรรณเวลา  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  4 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ แพทยห์ญิง คุณหญิงกอบจิตต ์ ลิมปพยอม 5 
เป็นท่ีปรึกษา  รวมทั้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นผูแ้ทนและกรรมการจากองคก์รนานาชาติ  ผูแ้ทนส่วนราชการระดบัสูงจาก6 
องค์กรต่างๆ ในประเทศ และประธานสภาวิชาชีพทางดา้นการแพทย์และสาธารณสุข ทั้ง 8 สาขา ร่วมเป็น7 
คณะกรรมการดว้ย  คณะกรรมการฯ มีหน้าท่ีในการประสานงานร่วมมือกนัระหว่างแต่ละองคก์รระดบัชาติ และ8 
การปฏิรปูระบบสาธารณสุข ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของระบบโดยมุ่งเน้นไปยงัระบบท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึ้ นใน9 
อนาคต มองทั้งยุทธศาสตรใ์นภาพรวม คุณสมบติัของบณัฑิตแต่ละคนในดา้นความรู ้ความสามารถ และเจตคติท่ี10 
เหมาะสมส าหรบัการท างานในอนาคตของประเทศ  และไดส้รุปรายงานความกา้วหนา้ทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร ์คือ 11 

1. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัระบบเครือข่าย DHSAs เน้นความร่วมมือระหว่าง12 
ผู ้ผลิตและผู ้ใชง้าน โดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนแพทย์กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขกับระบบผู ้13 
ใหบ้ริการ 14 

2. ยุทธศาสตรด์า้นการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ซ่ึงไดเ้ชิญทุกวิชาชีพเขา้ร่วมประชุมโดยเน้น15 
ความกา้วหนา้และความร่วมมือกนัในการพฒันาการศึกษา และไดด้ าเนินการไปแลว้ 6 ครั้ง 16 

3. ยุทธศาสตรด์า้นงานวิจยัร่วมกบัการพฒันา มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยหลายชุด และไดม้ี17 
ขอ้ตกลงร่วมมือกนัระหว่างคณะอนุกรรมการต่างๆ จดัใหม้ี e-journal ภายใตช่ื้อ “Health Workforce Education 18 
Journal”  โดยมี รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล   ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  19 
ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทักษ์  เป็นทีมผูร้บัผิดชอบในการด าเนินงาน ไดก้ าหนดไวจ้ะ20 
เผยแพร่ฉบบัแรกประมาณเดือนกรกฎาคม 2563  ซ่ึงจะเน้นในเร่ืองคุณภาพของบทความ มี Peer Review และ21 
เขา้เกณฑม์าตรฐาน Thai Journal ของ Scopus Databases  22 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 23 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการจดัท าขอ้เสนอการพฒันาระบบจดัสรรนักศึกษาแพทยผ์ูท้  า24 
สญัญาการเป็นนกัศึกษาแพทย ์วนัจนัทรท์ี่ 23 มีนาคม 2563 25 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั (ptt)  26 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ 27 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของผู ้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบจัดสรรนักศึกษาแพทย ์28 

กระทรวงสาธารณสุข จึงไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่เพ่ือด าเนินงานต่อ โดยมีผูแ้ทนจากกลุ่ม29 
สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 4 ท่าน เขา้เป็นอนุกรรมการดว้ย ไดแ้ก่ 1) ศาสตราจารย ์นาวาเอก 30 
นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ   2) ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์   3) อาจารย ์ดร. 31 
นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย   4) รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ  ซ่ึงคณะอนุกรรมการชุดน้ี32 
มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดท าระบบติดตามนักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ เขา้ปฏิบัติงานชดใชทุ้นท่ีส่วน33 
ราชการ/หน่วยงาน ตามสญัญา ไดส้รุปขอ้มลูน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบดงัน้ี 34 

 มีการติดตามบณัฑิตโดยเก็บรวบรวมขอ้มลูยอ้นหลงั 5 ปี  35 
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 มีการวางแผนในการติดตามและเก็บขอ้มลูทางออนไลน์ โดยไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจาก1 
แพทยสภา ในการด าเนินงาน 1,500,000.- บาท ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มีความกา้วหน้า เน่ืองจากติด2 
ปัญหาเร่ืองสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 

 การพิจารณาเก่ียวกบัการเพ่ิมค่าปรบันักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาการเป็นนักศึกษาแพทย ์กรณี4 
ผิดสญัญาแพทยศาสตร์ เดิมตอ้งชดใชทุ้น 400,000.- บาท ปรบัเพ่ิมเป็น 2,500,000.- บาท 5 
ส าหรบันักศึกษาแพทยท่ี์เรียนในโรงเรียนแพทยข์องรฐับาล โดยอยู่ในระหว่างการน าเสนอขอ6 
อนุมติัต่อคณะรฐัมนตรี เพ่ือด าเนินการ 7 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการลาออกของแพทยจ์ะอยู่ในช่วง 1-6 ปีแรก เพ่ือไปศึกษาต่อ ช่วง8 
ของการลาออกมี 3 ช่วง คือ 1) ช่วงหลงัการเพ่ิมพูนทักษะ โดยเฉพาะการฝึกขา้มเขต  2) ระหว่างชดใชทุ้นท่ี9 
โรงพยาบาลชุมชน และ 3) หลงัจากไดร้บัวุฒิบตัรแลว้ไมน่าน 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  11 

1.5 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกบัองคก์ารอนามัยโลก12 
ครั้งที่ 1/2563 วนัองัคารที่ 24 มีนาคม 2563 13 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี 14 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ 15 
การประชุมไดเ้ล่ือนไปโดยไมม่ีก าหนด จึงไมม่ีรายงานความกา้วหนา้ 16 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   17 

1.6 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง18 
ประเทศไทย (UHosNet)  19 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 
แจง้ท่ีประชุมทราบมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม 22 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  23 

1.7 รายงานผลการประชุมจาก UHosNet 24 
1.7.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ25 

กองทุน(วาระพิเศษ) วนัจนัทรท์ี่ 9 มีนาคม 2563  และสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์26 
การด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน ครั้งที่ 1/2563 วนัจนัทรท์ี่ 22 มิถุนายน 2563 27 

เอกสารประกอบ : ppt 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์ตตินัตถ ์ หะวานนท ์29 
ไดส้รุปการประชุมของคณะอนุกรรมการ ตามรายละเอียดดงัน้ี  30 
1. คณะกรรมการ สปสช. ไดต้ั้งคณะอนุกรรมการฯ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารกองทุน ซ่ึง31 

มีผูแ้ทนจากเลขาธิการ กสพท เขา้ไปร่วมเป็นอนุกรรมการดว้ย จากการประชุมคณะกรรมการ สปสช. เมื่อวนัท่ี 2 32 
มีนาคม 2563 (1/2) เป็นวาระพิเศษพิจารณาเก่ียวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 33 
(COVID-19)  ซ่ึงไดพิ้จารณาเก่ียวกบัการจ่ายค่าชดเชยค่าบริการส าหรบัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-34 
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19)  ซ่ึงพิจารณาจากเงินกองทุน ไดอ้นุมติัวงเงินจ านวนไม่เกิน 1,020 ลา้นบาท พรอ้มทั้งมีการประกาศเง่ือนไข1 
ต่างๆ เก่ียวกับการจ่ายเงินไวอ้ย่างชัดเจน เช่น ค่าใชจ้่ายทางหอ้งปฏิบัติการ  ค่ายาท่ีเป็นการรักษา  ค่า2 
หอ้งควบคุมและค่าอาหาร  ค่าอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล  ค่าพาหนะ เป็นตน้  โดยใหด้ าเนินการจ่ายเร่ิมตั้งแต่3 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2563  เป็นตน้ไป 4 

2. การประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 22 มิถุนายน 2563 สรุปประเด็นหลักท่ี5 
เปล่ียนแปลงการบริหารกองทุน ปี 2564 ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 6 

2.1 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 8  7 
เมษายน 2563 (1) เร่ืองการจ่ายยาใหก้ับคนไขเ้ก่าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  8 
(COVID-19) ทั้งผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วยจากไวรสัโคโรนา ในกรณีจ่ายยาทางไปรษณีย ์ใหเ้บิกค่าใชจ้่ายไดจ้ านวน 9 
50 บาทต่อครั้ง  และเพ่ิมการเขา้ถึงบริการดา้นยาพรอ้มทั้งลดความแออดัในโรงพยาบาล ไดม้ีการขยายจ านวน10 
ร้านยาในโครงการเพ่ิมขึ้ น ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามหลักการและเง่ือนไขท่ีก าหนด รวมทั้งการจ่ายเงินให้กับ11 
โรงพยาบาลภาคสนาม หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีร่วมใหบ้ริการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 12 
ท่ีขึ้ นทะเบียนเป็นหน่วยบริการท่ีรบัส่งต่อเฉพาะดา้นดว้ย 13 

2.2 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี 25  14 
พฤษภาคม 2563 (1) ไดท้ าร่างขอ้เสนอการของบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับปีงบประมาณ 2563-2564 กรอบ15 
วงเงินท่ีขอเพ่ิมเติม จ านวน 2,201.58 ลา้นบาท และเพ่ิมเติมประเภทขอบเขตบริการสาธารณสุข ในกลุ่มของการ16 
แพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ไดแ้ก่  การบริการ PP  การบริการส่งต่อผูป่้วยของหน่วย17 
บริการ และกลุ่มบริการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019  18 
(COVID-19) ไดแ้ก่ บริการ Telehealth  บริการสายด่วนสุขภาพจิต  การส ารองยาท่ีรา้นยาในชุมชน บริการ19 
ตรวจ lab  โดยเร่ืองดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการเสนอของบประมาณ แต่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร20 
งบประมาณไดไ้มถึ่งตามท่ีเสนอขอไป 21 

ส่วนหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน ปี 2564 จะบริหารจดัการ22 
คลา้ยกบัปี 2563 และเพ่ิมเติมเร่ืองของสิทธิประโยชน์ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้ น เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการ23 
รักษาระยะห่างทางสังคมและความแออัดในหน่วยบริการ โดยเน้นไปตามมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งการ24 
ก าหนดแนวทางการจ่ายค่าใชจ้่ายท่ีไมซ่บัซอ้น  25 

2.3 สรุปการรบัฟังความคิดเห็นกลุ่มต่างๆ และประเด็นท่ีน ามาปรบัปรุงในการพิจารณา26 
ของบประมาณจากขอ้เสนอของ UHosNet  และไดร้บัการด าเนินการในปี 2564  ใน 3 ประเด็น  คือ 1) สนับสนุน27 
การขอรับเงินเพ่ิมเติมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  2) ปรับระบบจ่าย28 
กรณีผูป่้วยท่ีเป็นผูพิ้การ   3) ขยาย ER คุณภาพไปหน่วยบริการนอกกระทรวงสาธารณสุข  29 

3. มติคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 7/2563 วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563  30 
เร่ืองการทุจริตในส่วนของคลินิกเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครบางคลินิก โดยหน่วยงาน สปสช. พบว่า มียอดการ31 
เบิกจ่ายค่าตรวจรกัษาพิเศษเพ่ิมขึ้ นมาก จึงไดเ้ขา้ไปตรวจสอบทั้งหมด 50 คลินิก พบว่า 18 คลินิก ไดเ้พ่ิมตวัเลข32 
ค่าตรวจรกัษาข้ึนมารวมทั้งหมดประมาณ 50 ลา้นบาท ซ่ึงไดเ้รียกเงินคืนทั้งหมดแลว้ และอยู่ระหว่างการฟ้องรอ้ง33 
ทั้งทางแพ่งและอาญา โดยท าการยกเลิกและยุติการเป็นหน่วยใหบ้ริการทั้งหมด   34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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1.7.2  สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
(UHosNet) ครั้งที่ 71 วันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ สวนพฤกษศาสตรท์วีชล อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวัด2 
เชียงใหม่  3 

ท่ีประชุมไดม้ีการอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 4 
1. PM 2.5  มีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตและคุณภาพ โดยตอ้งมีการปรบัปรุงคุณภาพอากาศ5 

ภายในอาคาร 3 วิธี  คือ  1) Source control   2) Ventilation   3) Cleaning 6 
2. ทิศทางในระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล กรมบญัชีกลาง ท่ีด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน 7 

คือ ในส่วนของการพฒันาสิทธิประโยชน์ และการพฒันาระบบการเบิกจ่ายค่ารกัษาพยาบาล 8 
3. แนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาล ทั้งความรุนแรงต่อ9 

ร่างกาย และ/หรือจิตใจ ซ่ึงมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้ นอย่างต่อเน่ือง  7 ปีท่ีผ่านมามีเหตุเกิดขึ้ นทั้งหมด 64 ครั้ง 10 
และบุคลากรเสียชีวิต 3 ราย จะหาแนวทางและวิธีการป้องกนัแกไ้ขอยา่งไร 11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 12 

1.7.3 สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 13 
(UHosNet) ครั้งที่ 72 วนัที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  14 

การจดัประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมระบบออนไลน์ ไดอ้ภิปรายเก่ียวประเด็นหลกัคือ 15 
1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในประเทศไทย และ16 

เปรียบเทียบอตัราการติดเช้ือต่อประชากรในกลุ่มของประเทศอาเซียน   17 
2. การใหบ้ริการทางการแพทยใ์นช่วงรอยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 18 

2019 (COVID-19) และในอนาคต 19 
3. Living with COVID-19 and New Normal life ของแต่ละโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบั20 

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ว่าไดด้ าเนินการอย่างไรบา้ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาล21 
จุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 22 

4. Innovation from COVID-19 มีสถานการณอ์ะไรเกิดขึ้ นบา้ง เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้23 
น าเสนอเก่ียวกับวิธีการเก็บน ้าลายเพ่ือตรวจวินิจฉัย COVID-19  โรงพยาบาลศิริราช  วชิรพยาบาล และ24 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  ไดน้ าเสนอเก่ียวกบัหนา้กากป้องกนัสารคดัหลัง่กระเด็นใส่บริเวณใบหน้า และโรงพยาบาล25 
พระมงกุฎเกลา้ น าเสนอเก่ียวกบั Negative Pressure Environment  26 

นอกจากน้ียงัไดร้ายงานถึงการด าเนินงานในปัจจุบนัของคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายฯ 27 
ไดด้ าเนินการอยู ่คือ 28 

1. เก่ียวกบัการจดัการตน้ทุนการรกัษาพยาบาล  UHosNet มีโรงพยาบาลน าร่องจ านวน 8 29 
โรงพยาบาล ในการด าเนินการคิดตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ใชร้ะยะเวลาทดลองอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 5 ปี30 
นับตั้งแต่น้ีไป ซ่ึงไดม้ีการประชุมร่วมกนัไปประมาณ 3 ครั้ง และจะมีการประชุมครั้งต่อไปท่ีเก่ียวกบัการช้ีแจงใน31 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี  32 

2. บริษัทยาท่ีใหย้าสนับสนุนส าหรบัผูป่้วยบางราย จะมีแนวทางและวิธีการอยา่งไรบา้ง 33 
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3. แนวทางการป้องกนัโรคติดต่อของบุคลากรท่ีมาฝึกอบรมหรือดูงานดา้นบริการผูป่้วย ณ 1 
โรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ว่า จะป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไป2 
ยงัผูป่้วยไดอ้ยา่งไร 3 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 4 

1.8 สรุปการประชุมเพื่อเตรียมความพรอ้ม (Reopen) ในการพัฒนาขีดความสามารถทางการ5 
แข่งขนัในดา้น Academic, Wellness และ Product ที่มีศกัยภาพสูง (Magnet) รองรบัมาตรการผ่อนปรน6 
จากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) วนัที่ 12 มิถุนายน 2563 7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 
ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบความคืบหน้าจากการประเมินสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคไวรสัโค10 

โรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไดม้ีการผ่อนปรนต่างๆ แลว้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มรองรับมาตรการผ่อน11 
ปรนโดยนอกจากจะมีการปรบัโครงสรา้งท่ีเป็น infrastructure ยงัตอ้งเตรียมวางแผนโอกาสในการพฒันาส่วนท่ี12 
เป็นยา medical device และ medical service ใหก้บัชาวต่างชาติ พรอ้มแนวทางการเตรียมความพรอ้ม ไดแ้ก่  13 

1. การประชาสมัพนัธเ์พ่ือสรา้งความเช่ือมัน่ 14 
2. การจัดท า package พิเศษส าหรับชาวไทย/ต่างชาติ ร่วมกนัสถานพยาบาลเอกชนและสถาน15 

ประกอบการ 16 
3. จดัท า model development รูปแบบใหม่ (Hotel/Resort ส าหรบัพกัระยะยาว เป็นเขต safety 17 

zone) 18 
4. ส่งเสริมพฒันาระบบ Telemedicine ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน 19 
5. พฒันาระบบอ านวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติ 20 
6. สรา้ง E-commerce Platform 21 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  22 

1.9 สรุปการประชุมคณะผูส้รรหาบุคคลเพ่ือเสนอใหร้ฐัมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ23 
ตามมาตรา 7(2) ในคณะกรรมการสถานพยาบาล ในวนัที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอ้ง24 
ประชุม 2 ชั้น 5 ส  านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง25 
สาธารณสุข 26 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 28 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ  ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 29 

ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผูส้รรหาบุคคลเพ่ือเสนอใหร้ัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึง30 
คณะกรรมการชุดน้ีจะก ากบัดแูลดา้นการรบัรกัษาผูป่้วยของโรงพยาบาลเอกชน 31 

ตามพระราชบญัญัติไดก้ าหนดใหผู้ท้รงคุณวุฒิตอ้งมาจากคณบดีจ านวน 1 ท่าน โดยท่ีประชุมขอให ้32 
กสพท เสนอรายช่ือไปทั้งหมด 3 ท่าน เพ่ือน าเสนอไปยงัรฐัมนตรีพิจารณา แต่ต่อมาไดร้บัแจง้ว่า มีรายช่ือผูท่ี้จะ33 
เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอยู่แลว้ 2 ท่าน ซ่ึงไม่ใช่รายช่ือท่ีทางคณะกรรมการผูส้รรหาฯ เสนอผูแ้ทนกลุ่มสถาบนั34 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จึงไดข้อถอนตวัออกจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ     35 
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มตทิี่ประชุม  :    รบัทราบ  1 

1.10 เรื่องแจง้ทาง email/ปณ. ลงทะเบียน 2 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 
1.10.1 หนงัสือจากแพทยสภา 5 

1.10.1.1 ราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ขอใหเ้พิ่มความส าคัญ6 
เก่ียวกับโรคทางประสาทศลัยศาสตรใ์นหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (กสพท ส่งหนังสือแจง้สถาบนัสมาชิก7 
(ส่ ง ผ่านกรรมการบริหาร กสพท) ผอก .สบพช.  และรักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา 8 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือท่ี กสพท 63/2563 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563 ทาง ปณ. ลงทะเบียน และแจง้9 
กรรมการบริหารทาง e-mail เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2563 แลว้ 10 

1.10.1.2 มติคณะกรรมการแพทยสภา เรื่องการพัฒนาระบบเพิ่มพูนทักษะบัณฑิต11 
แพทย ์ (กสพท ส่งหนังสือแจง้สถาบนัสมาชิก (ส่งผ่านกรรมการบริหาร กสพท) ผอก. สบพช. และรกัษาการ ลง12 
วนัท่ี 27 มีนาคม 2563  ทาง ปณ. ลงทะเบียน  และแจง้กรรมการบริหารทาง e-mail เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 13 
ไปแลว้) 14 

1.10.1.3 แนวปฏิบตัใินการพิจารณารบันกัศึกษาแพทยช์าวไทยจากสถาบนัผลิตแพทย์15 
ในต่างประเทศเขา้ศึกษาวิชาเลือก (elective) ในประเทศไทย  กสพท เวียนแจง้สถาบนัสมาชิกทาง e-mail 16 
เมื่อวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 ไปแลว้ ประเด็นหลกัคือการอนุมติัรบัรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตจากสถาบนั17 
ในต่างประเทศน้ัน  แพทยสภาจะรบัรองโดยระบุใหนั้กศึกษาตอ้งศึกษาจนครบทุกรายวิชาตามหลกัสูตรท่ีประเทศ18 
น้ันๆ  ทั้งน้ีจะกลบัมาขอศึกษาในประเทศไทยและนับหน่วยกิตไดเ้ฉพาะวิชาเลือกท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเท่าน้ัน 19 
ปัญหาท่ีพบคือนักศึกษาท่ีกลับมาขอศึกษาในประเทศไทยไม่ไดก้ลับมาศึกษาในรายวิชา ในรายวิชาเลือก  ผล20 
การศึกษาจึงไม่สามารถนับรวมในการส าเร็จการศึกษา ดังน้ันหากสถาบนัใดมีนักศึกษาไทยท่ีไปศึกษาแพทยใ์น21 
ต่างประเทศ แลว้มีความประสงคข์อกลบัมาศึกษาบางรายวิชาท่ีสถาบนัในประเทศไทย ขอใหส้ถาบนัตรวจสอบว่า22 
เป็นการขอกลบัมาศึกษารายวิชาเลือกท่ีบรรจุไวใ้นหลกัสูตรหรือไม่ การตรวจสอบอาจกระท าโดยใหส้ถานศึกษาท่ี23 
นักศึกษาผู ้น้ันไปเรียน ท าหนังสือรับรอง หรือตรวจสอบไปยังแพทยสภา เพราะมีรายละเอียดหลักสูตรของ24 
ต่างประเทศท่ีแพทยสภารบัรองอยูแ่ลว้ 25 

1.10.2 หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ26 
ครั้งที่ 12  (กสพท เวียนแจง้สถาบนัสมาชิก ส่งผ่านกรรมการบริหาร กสพท ทาง e-mail) เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 27 
2563 ไปแลว้ ในรายละเอียดมีมติ 4 เร่ือง ไดแ้ก่ 28 

1.10.2.1 มาตรการท าใหส้งัคมไทยไรแ้ร่ใยหิน 29 
1.10.2.2 วิถีเพศภาวะเสริมพลงัสุขภาวะครอบครวั 30 
1.10.2.3 รวมพลงัชุมชนตา้นมะเร็ง 31 
1.10.2.4 วิธีการจดัการเชิงระบบสู่ประเทศใชย้าอยา่งสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศนูยก์ลาง 32 

1.10.3 หนังสือจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  สธ 0203.01/6432  น าส่ ง33 
เอกสารรายงาน Mid-term Evaluation of the WHO Thailand Country Cooperation Strategy 2017-2021  34 
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กสพท แจง้กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร ทาง e-mail เมื่อวนัท่ี 13 เมษายน 2563  ใหค้ณะกรรมการฯ 1 
ทุกท่าน ไปศึกษารายละเอียดจากเอกสารท่ีส่งไปใหแ้ลว้ 2 

1.10.4 ค าสัง่ กสพท ที่ 7/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ กสพท  แจง้กรรมการ3 
อ านวยการ/กรรมการบริหาร ทาง e-mail เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ใหค้ณะกรรมการฯ ทุกท่าน ไปศึกษา4 
รายละเอียดจากเอกสารท่ีส่งไปใหแ้ลว้ 5 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ ท่านใดไม่ไดร้บัเอกสารทาง e-mail ใหแ้จง้มาไดจ้ะด าเนินการส่งไปใหอี้ก6 
ครั้ง 7 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 8 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุม 9 
2.1  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 10 

1/2563  เม่ือวันศุกรท์ี่ 17 มกราคม 2563  ณ หอ้งประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการชั้น 2  คณะแพทยศาสตร ์   11 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 12 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์14 
ไดเ้สนอท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณารบัรองรายงานการประชุมอ านวยการร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร15 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยครั้งท่ี 1/2563  วนัศุกรท่ี์ 17 มกราคม 2563  ส่วนใหญ่มีเร่ืองต่อเน่ืองท่ี16 
น ามารายงานและพิจารณาในการประชุมครั้งน้ี 17 

2.2  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้ง18 
วิสามัญที่  1/2563 วันพุธที่  25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 635 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะ19 
แพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล (รบัรองมติทาง email วนัที่ 15 เมษายน 2563) เป็นการ20 
ประชุมในระบบ onsite และ online เพ่ือพิจารณาเร่งด่วนเก่ียวกบัเร่ืองการประมวลผลสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 21 
2563 ท่ีพบว่ามีความผิดพลาดในฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 3 และไดด้ าเนินการแกไ้ขตามท่ีบันทึกไวใ้นรายงานการ22 
ประชุมดงักล่าว และคณะกรรมการไดร้บัรองรายงานการประชุมดว้ยแลว้ 23 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์25 
มตทิี่ประชุม  :   รบัรองสรุปผลการประชุม 26 

รบัทราบสรุปผลการประชุม 27 

2.3 สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2/2563 วนัศุกรท์ี่ 28 กุมภาพนัธ ์2563  28 
ณ หอ้งประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์รายละเอียด29 
ตามท่ีบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 30 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 31 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

2.4 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 
1/2563  วันพฤหสับดีที่ 16 เมษายน 2563  ณ หอ้งประชุม 204 ตึกศรีสวรินทิราชั้น 2 คณะแพทยศาสตร ์   34 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล (รบัรองมติทาง email วนัที่ 24 เมษายน 2563) โดยแต่งตั้งตามค าสัง่ท่ี 35 
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7/2563  เน่ืองจากว่าในช่วงสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ไม่สามารถประชุม1 
คณะกรรมการอ านวยการฯ ได ้ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้ นเพ่ือพิจารณาในเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็น 2 
ซ่ึงด าเนินการประชุมไป 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาเร่ืองการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 3 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 6 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 7 
3.1 การเรียนการสอนระหว่างสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 8 

3.1.1  สถานการณโ์รค/การตดิเช้ือ 9 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี10 
ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 11 
เก่ียวกบัควบคุมสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบนั12 

สถานการณ์ทัว่โลกมีการติดเช้ือเพ่ิมมากขึ้ น แต่อัตราการเสียชีวิตเมื่อ เทียบกับอัตราการติดเช้ือจะลดลง สรุป13 
สถานการณโ์ดยรวมของโรคขณะน้ีอยูใ่นช่วงขาขึ้ นยงัไม่คงท่ี และมีหลายๆ ประเทศท่ีแจง้ว่าสามารถควบคุมโรคได้14 
เร่ิมมีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือรายใหม ่เช่น ประเทศฮ่องกง  สิงคโปร ์ จีน  เกาหลี  ออสเตรเลีย ส่วนในประเทศไทยมี15 
โอกาสเกิดการระบาดรอบ 2 ได ้ ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบผูท่ี้เขา้มาประเทศไทยทางขอบชายแดนท่ีไม่ใช่16 
ด่านตรวจคนเขา้เมือง  รวมถึงการปนเป้ือนมากบัอาหารน าเขา้ในลกัษณะการแช่แข็งท่ีไมผ่่านระบบการฆ่าเช้ือ 17 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 18 

3.1.2 การจดัการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบตัิงานนิสิต/นักศึกษาแพทยเ์วชปฏิบตัิ หนังสือ 19 
สปอว ที่ 0226.5/5616 ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 (กสพท เวียนแจง้สถาบนัสมาชิกทาง e-mail เม่ือวนัที 7 20 
พฤษภาคม 2563 แลว้)  21 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี22 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 
ปัจจุบันหลายสถาบันไดเ้ปิดการเรียนการสอนแลว้ รวมทั้งการส่งนักศึกษาไปยังสถาบัน24 

สมทบ 25 
ส าหรบัการส่งนักศึกษาแพทยไ์ปเรียน elective ต่างสถาบนัภายในประเทศ อยู่ในระหว่าง26 

พิจารณาด าเนินการ 27 
มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบใหด้ าเนินการไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป โดยใหต้ระหนักถึงมาตรการ28 

การป้องกนัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 29 

3.1.3   การจดัสรรหนา้กากอนามยั 30 
เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี31 
ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 32 
แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมา ทางบริษัทซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 33 

ไดด้ าเนินการจดัสรรหน้ากากอนามยัใหก้ับ กสพท ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือ34 
แจกจ่ายใหก้บันิสิตนักศึกษาแพทย ์รวมทั้งไดจ้ดัสรรใหก้บัสภากาชาดไทยเพ่ือแจกจ่ายโรงพยาบาลต่างๆ โดยได้35 
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จดัสรรโดยผ่านคณะกรรมการ UHosNet  เน่ืองจากขณะน้ีสถานการณ์เร่ิมดีขึ้ น ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 1 
(มหาชน) จึงขอยุติการบริจาค เพราะจะตอ้งด าเนินการผลิตหนา้กากอนามยัส่งใหภ้าครฐั 2 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 3 

3.1.4 E-learning Platform “V Learn”  4 
เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  (ppt) 5 
ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ 6 
สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 2563 ท่ีประชุมไดม้ี7 

การเสนอควรจะมีการแชร์ E-Learning ระหว่างสถาบันของโรงเรียนแพทย ์โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร ์8 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ผูไ้ดร้บัมอบหมาย ไดป้ระสานงานกบัทาง บริษัททรู สามารถใชเ้ป็น Platform V-Learn ได ้9 
เพราะวา่มี Features หลายอยา่งคือ  10 

- Chats: ติดต่อพดูคุยไดท้ั้งแบบเด่ียวและกลุ่ม สามารถแชรไ์ฟลไ์ดไ้มห่มดอายุ 11 
- Vroom: วิธีโอคอนเฟอเรนซไ์ดไ้มจ่ ากดัเวลา 12 
- Library: รวมบทเรียนทางการแพทยโ์ดยคณาจารยจ์ากหลากหลายสถาบนั 13 
- Portal: เช่ือมต่อไปยงัเว็บไซตส์ าคญัหรือเว็บไซตแ์นะน าต่างๆ ได ้14 

ปัจจุบันน้ีมีทั้ งหมด 23 โรงเ รียนแพทย์ และ 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 15 
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดเ้ขา้ร่วม รวมมีสถาบนัท่ีสมคัรเขา้ใช ้Platform ทั้งหมด 25 สถาบนั (ยงัขาดอีก 2 สถาบนั) 16 
มี E-Learning sharing 18 รายวิชา 161 บทเรียน โดยแบ่งเป็นตามสาขาวิชา แต่บางสาขาวิชายงัมีบทเรียน17 
ค่อนขา้งนอ้ย ผูเ้ขา้ใชง้านมีทั้งอาจารยแ์ละนิสิตนักศึกษาจ านวนมากกว่า 13,000 คน มีการใชง้านประมาณ 300-18 
700 ครั้งต่อสัปดาห์ ซ่ึงถือว่ายงัค่อนขา้งน้อย ดังน้ันขอใหแ้ต่ละสถาบันน าไปประชาสัมพันธ์ใหอ้าจารย์ นิสิต19 
นักศึกษา เขา้ไปใชใ้หม้ากขึ้ น  ในกรณีท่ีอาจารย ์นิสิตนักศึกษาสถาบันใด ท่ีไม่สามารถสมคัรเขา้ไปใชไ้ด ้ให้20 
ประสานงานโดยตรงกบั ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ 21 

ในอนาคต ควรมีการพัฒนารวมทั้งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการในเร่ืองน้ีต่อเพ่ือใหเ้ป็น22 
ระบบและมีความยัง่ยืนตลอดไป โดยมอบหมายให้คณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา กสพท รับไป23 
ด าเนินการต่อ 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบและเห็นชอบ 25 

3.1.5 การจดัการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบตังิานนิสิต/นกัศึกษาแพทย ์ชั้นปีที่ 4-5 26 
เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี27 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 28 
การจดัการเรียนการสอนในชั้นปี 4-5  หลายสถาบนัส่วนใหญ่น่าจะจดัการเรียนการสอนบน29 

ระบบ online อยู ่คาดวา่เดือนสิงหาคม 2563 น่าจะด าเนินการ rotation ได ้ 30 
          รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดเ้สนอท่ีประชุมเก่ียวกบัขอ้ก าหนดฉบบัท่ี 31 

9 และ 10 ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ว่าเมื่อ32 
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ไดม้ีการผ่อนปรนในบางมาตรการลงแลว้ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษา ท าใหก้าร33 
จดัการเรียนการสอนหรือการสอบแต่ละชั้นปีสามารถด าเนินการไดง้่ายมากขึ้ น  34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และใหแ้ต่ละสถาบนัน าไปปรบัใชต้ามความเหมาะสม 35 
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3.1.6 มาตรการอื่นที่เก่ียวขอ้ง 1 
3.1.6.1 ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริการ2 

ราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที่ 9) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 126 ง วนัที่ 3 
29  พฤษภาคม 2563  ซ่ึงมีเรื่องเก่ียวขอ้งกบั กสพท ของขอ้ก าหนด ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ4 
บริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 9) ขอ้ 2 (2) การใชส้ถานที่ของโรงเรียนหรือ5 
สถาบนัการศึกษาเพื่อการประชุมฯ ใหแ้ต่ละสถาบนัเขา้ไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสาร 6 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั (ptt) 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

3.1.6.2  ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริการ10 
ราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที่ 10) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 126 ง วนัที่ 11 
12  มิถุนายน 2563 ในขอ้ 2  การผ่อนผนัการใชอ้าคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาฯ ไดมี้การ12 
ผ่อนปรนมากข้ึน  ใหแ้ต่ละสถาบนัไปศึกษารายละเอียดและน าไปปรบัใชก้บัการจดัการเรียนการสอนของแต่ละ13 
สถาบนั 14 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  (ppt) 15 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์16 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

3.1.6.3  คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปี18 
การศึกษา 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  โดยไดแ้จง้ไวใ้นกลุ่มไลน์ของ19 
คณะกรรมการแลว้ ใหไ้ปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม 20 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  (ppt) 21 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์22 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 23 

3.1.6.4  ขอ้เสนอแนะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยต่อการจัดการ24 
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตามหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ในสถานการณก์ารแพร่ระบาด25 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กสพท เวียนแจง้ไปยงัสถาบันสมาชิกโดยส่งผ่านไปยงัคณะ26 
กรรมการบริหาร กสพท ทาง e-mail  เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 แลว้ ใหไ้ปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม 27 

เอกสารประกอบ :  ppt 28 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์29 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 30 

3.1.6.5  The New Normal Medical Student Care” การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์31 
เครือข่ายกิจกรรมนิสิตนกัศึกษา วนัที่ 12 มิถุนายน 2563   32 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 33 
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ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์1 
เครือข่ายกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ไดจ้ดักิจกรรม online โดยสรุป 3 ประเด็น คือ 1) 2 

การพฒันาศักยภาพนิสิตนักศึกษาขณะท่ีอยู่ในมาตรการการแพร่ระบาดไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  2) 3 
ดา้นสุขภาพกาย สุขภาพใจ  3) ดา้นสวสัดิการ หอพัก และทุน เสนอใหแ้ต่ละสถาบันไปประชุมหารือกับฝ่าย4 
กิจการนักศึกษาเพ่ือหาแนวทางมาตรการป้องกนัร่วมกนั 5 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 6 

3.2 การแต่งตั้งคณะท างานในการจดัท าโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-7 
2570 (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570) เพ่ือเสนอคณะรฐัมนตรี  8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 10 
น าเสนอร่างค าสัง่แต่งตั้ งคณะท างานเพ่ือการจัดโครงการผลิตแพทย์เ พ่ิมของกลุ่มสถาบัน11 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   โดยมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานกรรมการ  มี12 
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และนายกแพทยสภา เป็นท่ีปรึกษา รองคณบดีฝ่าย13 
การศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ  รวมทั้งรายช่ือ14 
คณะกรรมการ ตามเอกสารประกอบการประชุม  โดยคณะกรรมการชุดน้ี มีหน้าท่ี ท าการศึกษาวิจยัเชิงลึกและ15 
รูปแบบการผลิตแพทย์ระยะยาวทุกประเด็นปัญหา  การศึกษาตน้ทุนการผลิต  จัดท าโครงการเพ่ือขอจัดตั้ง16 
งบประมาณในระยะท่ี 2 พ.ศ. 2565-2570  เพ่ือเสนอของบประมาณจากรฐับาล 17 

อาจารย์ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 18 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดเ้สนอท่ีประชุม เร่ืองการจัดตั้งงบประมาณซ่ึงจะมีขอ้มูลเช่ือมโยงกับการเสนอขอ19 
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขท่ีท าการจดัตั้งงบประมาณเช่นเดียวกนั  จึงเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการ20 
ชุดน้ี ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงาน กพ. สภาพฒัน์  รวมทั้งส านัก21 
งบประมาณ  เพ่ือท าการหารือเร่ืองการจดัตั้งงบประมาณท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกนัดว้ย  22 

ได้มีการทบทวนองค์ประกอบของคณะท างานฯ ตามร่างค าสัง่ และเห็นชอบใหเ้พ่ิมผู ้แทนจาก23 
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 24 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ และใหด้ าเนินการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 25 

3.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 26 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 28 
สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัย29 

นราธิวาสราชนครินทร ์ไดร้่วมกนัเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 30 
21  ซ่ึงจากการประชุมเก่ียวกบัการด าเนินการจดัประชุมครั้งล่าสุดเมื่อประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ ตกลงว่าจะ31 
จดัเป็น International Conference เน่ืองจากว่าทีมวิทยากรท่ีติดต่อไวเ้ป็นศิษยเ์ก่าและเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น32 
แพทยศาสตรศึกษา ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ท่ีไดท้ างานอยู่ประเทศสหรฐัอเมริกา และมีความเต็มใจท่ี33 
จะมาช่วยเป็นวิทยากร โดยก าหนดการจัดประชุมในระหว่าง วนัท่ี 14-15 ธันวาคม 2563  แต่เน่ืองจากเกิด34 
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงขอเล่ือนการจัดประชุมออกไปเป็นประมาณ35 
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เดือนมิถุนายน หรือตุลาคม 2564  ซ่ึงในปี 2563 น้ี จะขอจดัประชุมเป็นเฉพาะภายในประเทศไปก่อน  ส่วนเร่ือง1 
ประเด็นการประชุมและทีมวิทยากร จะตอ้งเปล่ียนใหมท่ั้งหมด  อยากจะขอความเห็นจากท่ีประชุมในครั้งน้ีดว้ยจะ2 
ใหข้อ้เสนอแนะอยา่งไร ท่ีประชุมไดท้ าการอภิปรายหลากหลายโดยสรุปใหม้ีการจดัประชุมต่อ 3 

มติที่ประชุม :  มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย และผู ้ช่วย4 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ เป็นผู ้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดประชุม  โดยท่ี กสพท เป็น5 
เจา้ภาพ แต่ในการด าเนินการจดัอาจจะไมเ่ต็มรปูแบบเหมือนทุกครั้งท่ีผ่านมา ขอไปประชุมกบัคณะท างานก่อนว่า 6 
วนั เวลา สถานท่ี และรปูแบบการจดัจะเป็นอยา่งไร จะน าเสนอท่ีประชุมในครั้งต่อไป 7 

3.4 เจา้ภาพจดัการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 และ 23 8 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์10 
ไดน้ าเสนอท่ีประชุมเก่ียวกบัสถิติการเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง11 

ประเทศไทย ทุกครั้งท่ีผ่านมาว่า มีสถาบนัใดเป็นเจา้ภาพเมื่อไร และก่ีครั้ง ขอความคิดเห็นจากท่ีประชุมเพ่ือหา12 
เจา้ภาพในการจดัประชุมครั้งท่ี 22  คือ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นเจา้ภาพร่วมกบั13 
ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ โดย14 
เล่ือนจากครั้งท่ี 21 เป็นครั้งท่ี 22 แทน ก าหนดการจัดปี พ.ศ. 2564  ส่วนครั้งท่ี 23  คณะแพทยศาสตร ์15 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์รบัเป็นเจา้ภาพจดัประชุม ก าหนดการจดัปี พ.ศ. 2565 16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  17 

3.5 ขอ้เสนอเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 18 
2563-2564 19 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 20 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 
สืบเน่ืองจากเร่ืองแจง้เพ่ือทราบในวาระท่ี 1.10.2  หนังสือแจง้จากส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ22 

แห่งชาติ ขอส่งมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 12  ให ้กสพท ทั้งหมด 4 ประเด็น และวาระการประชุมสมชัชา23 
สุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 13 พ.ศ. 2563  ไดก้ าหนดประเด็นหลกั “พลงัพลเมืองต่ืนรู.้..สูว้ิกฤตสุขภาพ” ให ้กสพท 24 
เสนอหวัขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกัเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม เมื่อเสนอไปแลว้ใหผู้แ้ทนเขา้ไปช้ีแจงเพ่ือให้25 
กรรมการสมชัชาฯ รบัไปเพื่อพิจารณา  ท่ีประชุมไดส้รุปเสนอ 2 ประเด็นคือ 1) การใชย้าอย่างสมเหตุผล โดยตอ้ง26 
ท าการส่ือสารใหป้ระชาชนไดร้บัรูว้า่การใชย้าอยา่งสมเหตุผลเป็นอยา่งไร  2) สุขภาวะของผูส้งูอายุ 27 

มติที่ประชุม  :  มอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เป็นผูด้ าเนินการ28 
โดยใหป้ระสานงานรายละเอียดต่างๆ กับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธ์ิ  วฒันาภา  ศาสตราจารย์29 
นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล และรองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล  ส่วนประเด็นสุขภาวะผูสู้งอายุ 30 
ใหป้ระสานงานกบั รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 31 
  32 
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วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 
4.1 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต2 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบ์ณัฑิต ระบบรบัตรง 3 
(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทสไทย ปีการศึกษา 2563 4 

4.1.1 ขอ้มูลจ  านวนรบัและรายช่ือนิสิตนกัศึกษาปีการศึกษา 2563 5 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์7 
น าเสนอรายงานความกา้วหน้าในการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร8 

บณัฑิต โดยสรุป  9 
1.  สถิติจากระบบการรบัรอบท่ี 3  สรุปจ านวนรบัเขา้ จ านวนผูส้มคัรทั้งหมด ยืนยนัในระบบ 10 

และจ านวนผูส้ละสิทธ์ิ  จ านวนสรุปสุดทา้ยท่ียืนสิทธ์ิเขา้ศึกษา รวมทั้งอตัราการแข่งขนั ของแต่ละสถาบนั ซ่ึงไดท้ า11 
การตรวจสอบความถูกตอ้งกับหน่วยงานท่ีรับผิดของระบบ TCAS เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดตามเอกสาร12 
ประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.1-A  13 

2.  สรุปรายงานความคืบหน้าของคดีท่ีฟ้อง กสพท ในการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตร14 
แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ในการจัดสอบวิชาเฉพาะเมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 มีผูเ้ขา้สอบท าการ15 
ฟ้องศาลปกครองทั้งหมด 2 คดี 16 

2.1 คดียื่นฟ้องศาลปกครองเมื่อวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 จ านวน 1 ราย ขอใหศ้าลมีค าสัง่17 
ทุเลาชัว่คราวให ้นายณทัฐพงศ ์ ชยณฐัพงษ์ มีสิทธิเขา้สอบในวนัท่ี 7 มีนาคม 2563  และเพิกถอนการฟ้องตดัสิทธ์ิ18 
ในการเขา้สอบเพราะเอกสารประกอบการสมคัรไม่สมบูรณ์ เมื่อศาลด าเนินการไต่สวนแลว้มีค าสัง่ยกค าขอท่ีให้19 
ทุเลาเขา้สอบ เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 เวลา 18.25 น. แต่ผูร้อ้งยงัยื่นฟ้องอยู ่20 

2.2  คดีฟ้องศาลปกครองเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563  ขอใหศ้าลมีค าสัง่ทุเลาชัว่คราว 21 
กสพท ตรวจให้คะแนนข้อสอบฉบับท่ี 1 และรวมคะแนน 3 ฉบับ เพ่ือน าไปยื่น TCAS เน่ืองจากว่า22 
คณะอนุกรรมการจดัสอบไม่ตรวจและประกาศคะแนนในฉบบัท่ี 1 เพราะผูเ้ขา้สอบใส่หฟัูง (Air Pod) เขา้ไปใน23 
หอ้งสอบ  โดยไมม่ีเจตนาทุจริตและเป็นความบกพร่องของกรรมการคุมสอบท่ีไม่ไดท้กัทว้งตอนตรวจก่อนเขา้หอ้ง24 
สอบ เมื่อศาลไต่สวนแลว้จึงไดม้ีค าสัง่ทุเลาการบงัคบัให ้กสพท ตรวจและรวมคะแนนให ้ผูร้อ้งจึงผ่านการคดัเลือก25 
เขา้ศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ซ่ึงขณะน้ีทาง กสพท ไดด้ าเ นินการยื่นอุทธรณ์ต่อไปแลว้ 26 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.1.1-B 27 

2.3  สรุปจ านวนการรบัเขา้ศึกษาแต่ละสถาบนัและจ านวนท่ีแพทยสภาอนุมติั ซ่ึง กสพท 28 
จะตอ้งสรุปและน าส่งรายงานใหแ้พทยสภาทราบ  ขอใหทุ้กสถาบนัตรวจสอบความถูกตอ้งพรอ้มการยืนยนัตาม29 
เอกสารหมายเลข 4.1.1-C 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  31 

4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 32 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 33 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์34 

  35 
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4.2.1 รายงานการด าเนินการ 1 
          รายงานท่ีประชุมเก่ียวกบัรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 2 

4.2.1.1 สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมินและ3 
ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อน site visit มี 1 สถาบนั คือ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล4 
มหาราชนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัมหิดล  5 

4.2.1.2 สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน อยู่6 
ระหว่างการด าเนินการหลงั site visit  มีทั้งหมด 3 สถาบนั คือ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลา นครินทร ์ 7 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 8 

4.2.1.3 การส่งรายงานประจ าปีท่ีครบก าหนดรับรองมาตรฐาน  มีทั้งการส่งรายงาน9 
ความกา้วหน้าและส่งรายงานการปรับปรุงแกไ้ข ขอใหด้ าเนินการภายในก าหนดเวลา รายช่ือตามเอกสาร10 
ประกอบการประชุมหมายเลข 4.2.1 11 

4.2.1.4 สถาบนัท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์3 สถาบนั ไดร้ายงาน12 
แพทยสภาทราบ และไดร้บัการตอบรบัแลว้ 13 

4.2.1.5 สถาบนัท่ีไดร้บัการปรบัสถานะการรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ จาก14 
เดิมไดร้บัรองอยา่งมีเง่ือนไข และไดท้ าการปรบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ 15 

4.2.1.6 การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (TMC.WFME.BME. 16 
standards) เน่ืองจากในปีน้ีทาง WFME ไดท้ าการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ โดยปรับจาก 9 หมวด ใหเ้หลือ17 
เพียง 8 หมวด  และน าหมวดท่ี 9 ไปบูรณาการไวใ้น 8 หมวดท่ีเหลือ  ไดส้่งมาขอความคิดเห็นจาก สมพ. ซ่ึง18 
ขณะน้ีทาง สมพ. ไดด้ าเนินการท าร่าง WFME BME. Standards 2020 และรอด าเนินการประชาพิจารณ ์และจะ19 
น าเขา้รบัรองจากแพทยสภา ประมาณเดือนธนัวาคม 2563 20 

4.2.1.7 สถาบันท่ีจะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตร21 
แพทยศาสตรบัณฑิต  การขอเพ่ิมศักยภาพ  การขอเพ่ิมสถาบันร่วมผลิต  ใหด้ าเนินการตามรายละเอียดใน22 
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2.1 ขอ้ 7 23 

4.2.1.8 เ น่ืองจากคณะกรรมการ สมพ. ( IMEAc) ได้ครบวาระแล้ว โดยต้องมีการ24 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือด าเนินการต่อไป ซ่ึงจะท าเป็นหนังสือแจง้ไปยงัคณะกรรมการ กสพท 25 
เพ่ือท าการเสนอช่ือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหมต่่อไป 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

4.2.2 หลกัสูตรที่ข้ึนทะเบียน TQR (Thai Qualifications Register) 28 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์30 
ในกรณีหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน และได้ด าเนินการใชห้ลักสูตรครบตาม31 

ระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ ส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา จะด าเนินการประกาศขึ้ นทะเบียน  TQR  32 
ดังน้ัน เมื่อสถาบันได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก สมพ. และแพทยสภาแลว้ ใหแ้ต่ละสถาบันแจง้ไปยัง 33 
ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สป.อว.) เพ่ือขอขึ้ นทะเบียนและเผยแพร่34 
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หลกัสูตรได ้ ซ่ึงจากการตรวจสอบใน website ของ สป.อว. พบว่า หลกัสูตรแพทยศาสตรอี์กหลายสถาบนัท่ียงัไม่1 
ปรากฏอยูใ่นน้ี ใหด้ าเนินการตรวจสอบและท าการแจง้ดว้ย 2 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 3 

4.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 4 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 
จากการตรวจประเมินทุกคณะแพทยศาสตร์ท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอนดา้นแพทยศาสตร ์7 

พบวา่มีจ านวน 20 สถาบนั มีหลกัฐานไดน้ าเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใชใ้นการพฒันา8 
สถาบนั ยงัมีอีก 3 สถาบนั ท่ียงัไมพ่บหลกัฐานการน าเกณฑ ์EdPEx มาใชใ้นการพฒันาสถาบนั ทั้งน้ีในเกฑณก์าร9 
ตรวจประเมินของ WFME ไดบ้รูณาเกณฑ ์EdPEx เขา้ไปดว้ย ถา้สถาบนัใดไม่ไดด้ าเนินการใชเ้กณฑ ์EdPEx จะมี10 
ผลกระทบต่อการตรวจประเมินตามเกณฑ ์WFME ดว้ย 11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  12 

4.4 โครงการนกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 13 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 
เป็นโครงการท่ี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต  วาทีสาธกกิจ และ กสพท ได้ส่ง 16 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล เขา้ไปร่วมเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินโครงการ เป็นเร่ืองท่ีน่าเป็น17 
ห่วง อยากใหอ้าจารยแ์ละนักศึกษาปลอดบุหร่ีจริงๆ  ซ่ึงอาจจะตอ้งน าขอ้มูลเร่ืองน้ีเขา้ไปประกอบค าถามในการ18 
สอบสมัภาษณเ์ขา้ศึกษาดว้ย เพ่ือเป็นมาตรการเบ้ืองตน้ในการหาทางช่วยเหลือในการลดเลิกสูบบุหร่ี โดยเน้น 3 19 
ประเด็นหลกั ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4  ในกรณีท่ีมีความกา้วหน้าเพ่ิมเติมจากการด าเนิน20 
โครงการ จะน ามาเสนอรายงานในการประชุมต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  22 

4.5 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 23 
4.5.1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 24 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี25 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 26 
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณะท างานได้27 

ด าเนินการประชุมไปประมาณ 3 ครั้ง โดยการประชุมแบบออนไลน์ มีความล่าชา้ไปเน่ืองจากไม่สามารถ28 
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนได ้ ช่วงสปัดาหท่ี์ผ่านมาไดป้ระสานงานกบัเลขานุการปลดักระทรวงการอุดมศึกษาฯ 29 
ไดม้ีการประชุมเพ่ิมเติมในการวางแผนก าหนดประเด็นการประชุมท่ีไดก้ าหนดไวก้่อนหน้าน้ี เก่ียวกับเร่ือง  30 
disruption information เมื่อมีความกา้วหนา้จะน าเรียนท่ีประชุมใหท้ราบอีกครั้ง 31 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 32 
  33 
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4.5.2  การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิประจ  าปี พ.ศ. 2563 1 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี2 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 3 
เร่ืองน้ีได้ด าเนินการท าหนังสือแจง้ไปยังสถาบันต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ โดยใหส้่งรายช่ือ4 

กลบัมาภายในเดือนกรกฎาคม 2563  ทางคณะท างานฝ่ายวิชาการฯ จะด าเนินการคดัเลือกอีกครั้ง และขอหารือท่ี5 
ประชุมในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุม หรือหากเล่ือนก าหนดการประชุมออกไป จะมีแนวทาง6 
ด าเนินการอยา่งไร 7 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  8 

4.5.3  เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 9 
          ไดด้ าเนินการแนวทางของการจดัการเรียนการสอนระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค10 

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยไดแ้จง้ไปทุกสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 11 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  12 

4.6 การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 13 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ 15 
ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับความกา้วหน้าในเร่ืองน้ีว่า ไดป้ระกาศโดยแพทยสภาตั้งแต่วนัท่ี 22 16 

มีนาคม 2563  โดยระดบัของหตัถการเป็นหตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ เป็นหตัถการท่ี17 
ทุกโรงเรียนแพทย์ต้องสอนและประเมิน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ในส่วนของ ศรว. 18 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดแ้จง้ว่า ในปี 2563  ในส่วนของการสอบ manual skill 19 
ยงัคงตอ้งประเมินเหมือนท่ีผ่านมาคือ 15 ทักษะ ส าหรบัประกาศของแพทยสภาท่ีใหป้ระเมินทั้งหมด 30  ทกัษะ20 
น้ัน จะตอ้งแจง้ใหนั้กศึกษาทราบตั้งแต่ชั้นปี 4  ปี 2563  เพ่ือเตรียมพรอ้มรบัการประเมิน โดย ศรว. จะด าเนินการ21 
ประเมินตามประกาศของแพทยสภาฉบบัใหม่ ส่วนรูปแบบการประเมินจะประชุมหารือและแจง้ใหส้ถาบนัทราบ22 
ต่อไป 23 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  24 

4.7 โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ25 
นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570) 26 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 28 
ในขณะน้ีก าลงัด าเนินการติดตามอยู่ระหว่างการขอรายช่ือแพทยใ์ชทุ้นของทุกสถาบนัตั้งแต่ปี 2557 29 

เป็นตน้มา โดยไดม้ีครบถว้นทุกสถาบนั และไดป้ระสานงานกบั นายแพทยช์วศักด์ิ กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการ 30 
สบพช. ด าเนินการรวบรวมรายช่ือในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขใหด้ว้ยแลว้ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 31 
เช่น สภากาชาด และกรมราชทณัฑ ์เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ในการติดตามบณัฑิตแพทย ์32 

ส่วนเร่ืองการติดตามบณัฑิตแพทยโ์ดยใชร้ะบบออนไลน์ท าการเช่ือมโยงกบัราชวิทยาลยั หรือช่วงท่ี33 
แพทยใ์ชทุ้นกลบัมาเรียนต่อเฉพาะทาง ยงัไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร โดยท่ีรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศของคณะ34 
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แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซ่ึงท าหน้าท่ีอยู่ในแพทยสภาดว้ย  แนวทางปฏิบัติคิดว่าจะใหแ้พทยสภาเป็น1 
ผูด้ าเนินการเร่ืองน้ีและอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 2 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  3 

4.8 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 4 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 6 
ตามเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวนัองัคารท่ี 17 มีนาคม 2563 ไดม้ีการประชุมคณะท างานเพ่ือ7 

การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  นายแพทย์ฑิณกร  โนรี  จาก8 
กระทรวงสาธารณสุข ได ้สรุปขอ้มูลของการผลิตแพทย์ในอนาคต  การผลิตแพทย์ของประเทศไทยถา้คงอยู่ใน9 
อตัราเดิมปัจจุบนัน้ีไม่น่าจะมีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนแพทย์  แต่ถา้ผลิตในอตัราเดิม ใน 20 ปีขา้งหน้า อาจเกิน10 
ความตอ้งการได ้ ในอนาคตควรมีการพิจารณาอตัราการผลิตแพทย ์Community physician, Physician for 11 
advanced care และ Academic physician ควรมีอตัราส่วนเท่าไร ยงัไม่มีความชดัเจน  ขอ้สรุปท่ีประชุมของ12 
คณะท างานฯ เสนอวา่ ในขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการของบประมาณโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย13 
ระยะท่ี 2 (ปี 2565-2570)  ควรจะน ามาพิจารณาว่า จ านวนตัวเลขท่ีน าเสนอไปตั้งแต่ระยะท่ี 1 จะยังคงเดิม14 
หรือไม่ หรือว่าแต่ละสถาบันควรทบทวนจ านวนการผลิตลดลงบา้งหรือไม่ เช่น คณะแพทยศาสตร์ท่ีอยู่ใน15 
มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ท่ีก่อตั้งมานานแลว้ ควรลดจ านวนการผลิตลงหรือไม่ และไปเพ่ิมในส่วนของสถาบนัท่ีท า16 
การผลิตแพทย ์Community physician หรือไม่ ซ่ึงเร่ืองน้ียงัไม่ไดส้รุป แต่ขอใหน้ ามาพิจารณาต่อในการประชุม17 
คณะกรรมการฯ กสพท 18 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดเ้สนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม แพทยสภาควรมอง19 
ในภาพรวมของการผลิตทั้งประเทศ ในเร่ืองของการก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวนแพทย ์20 
และประเภทของแพทย ์อาจจะตอ้งประเมินดจูากรปูแบบของการใหบ้ริการดา้นสุขภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม21 
สถานการณ์ปัจจุบนั เห็นว่าควรเสนอใหแ้พทยสภาตั้งคณะท างานเพ่ือประเมินสดัส่วนท่ีน่าจะเป็นระหว่างแพทย ์22 
Community physician, Physician for advanced care และ Academic physician 23 

มติที่ประชุม  : ใหค้ณะท างานเพ่ือการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาฯ สรุปรายละเอียดผ่านเลขาธิการ24 
กลุ่ม กสพท เพ่ือท าหนังสือแจง้ไปยงัแพทยสภาต่อไป 25 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 26 
5.1 เพ่ือทราบ 27 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 28 
(ศรว.)  29 

เอกสารประกอบ : 5 ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์31 
ไดร้ายงานการด าเนินการสอบ ดงัน้ี 32 
1.  การสอบอัตนัยประยุกต์ ปีการศึกษา 2562  ครั้งท่ี 3  วันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 ได้33 

ด าเนินการส่งขอ้สอบ รายช่ือผูส้มคัรสอบ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไปยงัสนามสอบแต่ละสนามเรียบรอ้ย34 
แลว้ ขอความร่วมมืออาจารย์ผู ้ตรวจขอ้สอบแต่ละสถาบัน ด าเนินการตรวจขอ้และบันทึกรายละเอียดลงใน35 
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แบบฟอรม์ท่ีส่งไปให ้ทั้งน้ีจะส่งค าเฉลยขอ้สอบไปใหใ้นวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. และส่งผลการ1 
ตรวจกลบัไปยงั ศรว. ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 2 

2. การสอบขัน้ตอนท่ี 1-2  ซ่ึงจะใหสิ้ทธ์ิส าหรบัผูท่ี้เรียนชั้นปี 6 และจบการศึกษาไปแลว้ท่ียงั3 
สอบไม่ผ่าน รวมทั้งนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศสอบก่อน เป็นกลุ่มท่ีเล่ือนการสอบมาจากเดือน4 
เมษายน 2563  รวมแต่ละขั้นตอนประมาณ 500-600 คน  โดยก าหนดการสอบขั้นตอนท่ี 1 วนัท่ี 12 กนัยายน 5 
2563  และขั้นตอนท่ี 2 วนัท่ี 13 กันยายน 2563   รายละเอียดและรายช่ือผูเ้ขา้สอบแต่ละสนามจะแจง้ไปยงั6 
สถาบนัท่ีเป็นสนามสอบช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2563  เพ่ือใหด้ าเนินการต่อไป   7 

3.  ประกาศศนูยป์ระเมินรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)  8 
เร่ืองการลงทะเบียนของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3 เพ่ือสิทธ์ิในการสอบประเมินฯ ระหว่างวนัท่ี 13-31 กรกฎาคม 9 
2563  ช่วยประชาสมัพนัธใ์หนั้กศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเขา้ไปลงทะเบียนได ้และใหเ้จา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบของ10 
แต่ละสถาบนั เขา้ไปท าการตรวจสอบในระบบวา่นักศึกษาลงทะเบียนถูกตอ้งครบถว้นหรือไม ่ 11 

4. ก าหนดการจดัสอบเพ่ือขอรบัการประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถฯ ยงัคงยืนยนั12 
ตามก าหนด วนั เวลา ตามประกาศ เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม 2563 13 

5. สรุปจ านวนผูส้อบผ่านทุกขั้นตอน ปี พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) ของแต่ละสถาบัน 14 
เป็นการประกาศรับรองถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  รายละเอียดจ านวนท่ีสอบผ่านตามเอกสารประกอบการ15 
ประชุมหมายเลข 5.1.1-C 16 

6.  ในส่วนของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศยงัติดปัญหาเร่ืองการสอบ long case  17 
ขอความร่วมมือแต่ละสถาบนัช่วยพิจารณาในกรณีท่ีผูท่ี้สอบผ่านทุกขั้นตอนแลว้ยงัเหลือเพียง long case อย่าง18 
เดียว ควรพิจารณาใหก้ลุ่มน้ีเป็นผูท่ี้มีสิทธ์ิสอบในล าดบัตน้ๆ ดว้ย 19 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 20 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 21 
ไมม่ ี22 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 23 

5.2 เรื่องที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ 24 
5.2.1 ขอ้ตกลงความร่วมมือในการด าเนินการโครงการร่วมผลิตแพทยร์ะหว่างกระทรวง25 

สาธารณสุขและกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 26 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์ รอง ผอก. สบพช. 28 

(แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ผอก. สบพช.) 29 
ผูแ้ทน นายแพทยช์วศักด์ิ  กนกกันฑพงษ์ แจง้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับเร่ืองการท า MOU 30 

ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับกระทรวงสาธารณสุข ใหด้ าเนินการตามขั้นตอนในเอกสารประกอบการประชุม31 
หมายเลข 5.2.1-A  ในกรณีท่ีมี MOU เดิมอยู่แลว้ ใหใ้ชข้องเดิมท่ีเคยท าไวไ้ด ้ ถา้ใชไ้ม่ไดแ้ลว้ ใหด้ าเนินการท า32 
ร่างขึ้ นมาแลว้ส่งไปท่ี สบพช. จะด าเนินการส่งใหฝ่้ายกฎหมายของกระทรวงพิจารณาและจะขอความยินยอมจาก33 
โรงพยาบาลคู่ความร่วมมือ ในเร่ืองของการลงนามทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอ านาจใหผู้อ้ านวยการ 34 
สบพช. สามารถลงนามแทนได ้และคณบดีลงนามแทนอธิการบดีได ้35 
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ในกรณีคณะแพทยศาสตร์นอกโครงการ หรือมหาวิทยาลยัเอกชน หลกัสูตร Inter เสนอให้1 
คณะกรรมการแพทยน์อกโครงการเป็นผูพิ้จารณา  2 

ในกรณีท่ีส่งนักศึกษาไปเรียนรายวิชา Community medicine เป็นการดูงานหรือฝึก3 
ภาคปฏิบัติ กับโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงเป็นการส่งไประยะสั้น ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสามารถลงนามคู่ความ4 
ร่วมมือกบัทางคณะไดโ้ดยตรง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2.1-B 5 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 6 

5.2.2 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 7 
ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 8 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  9 

5.2.3 ASEAN Medical Education Alliance  10 
เอกสารประกอบ : ppt 11 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 12 
แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ไดด้ าเนินการจดัประชุม และวางแผนวา่จะด าเนินการจดักิจกรรมต่างๆ 13 

แต่เน่ืองจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่เน่ืองในโอกาสท่ีคณะ14 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะไดร้่วมเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมร่วมกบั QS ระหว่างวนัท่ี 4-6 15 
สิงหาคม 2563  เป็นแบบ Virtual Platform  จึงไดเ้ชิญวิทยากรจาก IMU, Malaysia ซ่ึงเป็นคณะกรรมการใน 16 
ASEAN Medical Education Alliance มาร่วมการประชุมดว้ย อาจารยแ์ละผูส้นใจสามารถลงทะเบียนร่วมประชุม17 
ได ้ สามารถเขา้ไปดรูายละเอียดไดท่ี้ google โดยเขา้ไปท่ี MEETYOO  รายละเอียดการประชุมสามารถเขา้ไปดูได้18 
ใน website  19 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 20 

5.2.4 Health Education England, Global Engagement Offer 21 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั (ppt) 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 23 
เสนอท่ีประชุม ไดด้ าเนินโครงการแลกเปล่ียนแพทย์ระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ ได้24 

ด าเนินการประชุมทาง Teleconference มาอยา่งต่อเน่ือง สรุปวางแผนไวท่ี้จะด าเนินการท า MOU ประมาณเดือน25 
กรกฎาคม หรือสิงหาคม 2563  และจะส่งแพทยไ์ปไดป้ระมาณเดือนกนัยายน 2564  ส่วนรายละเอียดในการท า26 
สัญญาคู่ความร่วมมือไดท้ าการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของแต่ละสถาบัน  โดย27 
ขอ้ความในสญัญาเป็นการบอกรายละเอียดแบบกวา้งๆ ภาพรวมทั้งหมด ถึงการแลกเปล่ียนระหว่างแพทยไ์ทยกบั28 
องักฤษ ไมไ่ดล้งลึกในรายละเอียดดา้นใดด้า้นหน่ึง ประเด็นครั้งแรกก าหนดเวลาสญัญาคู่ความร่วมมือไว ้1 ปี และ29 
ต่อมาไดข้อขยายเวลาเพ่ิมเป็นระยะเวลา 3 ปี ทางสถาบนัคู่ความร่วมมือเห็นชอบเร่ืองการขอขยายระยะเวลา ส่วน30 
การลงนามจะเป็นการลงนามแบบออนไลน์ โดยผู ้แทนจาก กสพท และขอเรียนเชิญคณะกรรมการท่ีเป็น31 
อนุกรรมการในชุดน้ีเพ่ือร่วมเป็นพยานในการลงนามในครั้งน้ีดว้ย 32 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 33 
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5.2.5 โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทยข์องวิทยาลยั1 
แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student research Conference  2020 (IMCR 2020)” 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม 4 
แจง้ท่ีประชุม สืบเน่ืองจากโครงการประชุม IMRC 2020 ไดเ้ล่ือนจากวนัท่ี 13 มีนาคม 2563  5 

เล่ือนเป็นวนัท่ี 12-13 ธนัวาคม 2563  สถานท่ีวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ รูปแบบการจดัมีทั้งระบบ 6 
onsite และ online รายละเอียดก าหนดการตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2.5  ทั้งน้ีจะขอความ7 
ร่วมมืออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบดา้นกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบนัเขา้ร่วมในกลุ่ม line IMRC ซ่ึงไดเ้ชิญไป8 
แลว้ โดยตอ้งด าเนินการประชุมระบบออนไลน์ ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563  เป็นการประชุมหารือรูปแบบการจดั9 
ประชุมทั้งหมดก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ ในการประชุมขอเชิญชวนอาจารยทุ์กสถาบนัเขา้ร่วมเป็นกรรมการ10 
ตดัสินผลการประกวดการน าเสนอทั้ง Oral Presentation และ Poster Presentation ซ่ึงรางวลัชนะเลิศ จะเป็นถว้ย11 
รางวลัพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  ถา้มีรายละเอียดเพ่ิมเติม12 
จะแจง้ท่ีประชุมทราบครั้งต่อไป 13 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 14 

5.2.6 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นที่ 21 15 
เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี16 
ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจน์วงศ ์17 
ได้แจ้งท่ีประชุมทราบในปีน้ีขอยกเลิกโครงการอบรม แต่ขอเล่ือนไปเป็นปี พ.ศ. 2564 18 

ก าหนดเวลาคาดวา่น่าจะเป็นเหมือนเดิม 19 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ        20 

5.3 เรื่องยงัไม่มีความกา้วหนา้ 21 
ไมม่ ี22 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 23 
6.1 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งที่ 3/2563 (การประชุมครั้งที่ 4/2563 เดิม) วนัศุกร์24 

ที่ 16 ตลุาคม 2563 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 25 
ประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมครั้งที่  6/2563 เดิม) วันศุกร์ที่  28  26 

สิงหาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 27 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 
แจง้ท่ีประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งต่อไป วนัศุกรท่ี์ 16  ตุลาคม 30 

2563  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  และก าหนดการประชุมกรรมการบริหาร วันศุกร์ท่ี 28  31 
สิงหาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  เร่ิมประชุมประมาณ 10.00 น. 32 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 33 
  34 
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6.2  ความคืบหนา้ของ TCAS 2564 1 
เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  (ppt) 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
แจง้ท่ีประชุมทราบความคืบหน้าของ TCAS ซ่ึงรูปแบบการคดัเลือกมี 5 แบบ ใหแ้ต่ละสถาบนัไป4 

ทบทวนในแต่ละรอบน้ันเป็นอย่างไร เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 5 
ท าใหม้ีการปรบัเปล่ียนเวลา ขยายเวลาการเปิดเทอม ปิดเทอม จบการศึกษา ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาล่าชา้6 
ออกไป โดยนโยบายของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะไม่มีการสอบจนกว่านักเรียนจะส้ินสุดการศึกษา7 
ในชั้นเรียน  การสอบวิชาเฉพาะของ กสพท เดิมด าเนินการในช่วงระหว่างปลายเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม ตอ้ง8 
ปรับเป็น ปลายเดือนมีนาคม-เมษายน ทุกขั้นตอนตอ้งเล่ือนเวลาออกไปประมาณ 1 เดือน โดยแนวคิดของ 9 
TCAS64 จะเป็นการรวมรอบ 3 และ รอบ 4 ด าเนินการพรอ้มกนั นักเรียนมีสิทธ์ิเลือกสมคัรได ้10 ล าดบั คือ 6 10 
ล าดับเดิมจากของ TCAS รอบท่ี 3 ใชค้ะแนนของ TCAS ในรอบท่ี 3  ถา้นักเรียนสมคัรในรอบท่ี 4 เลือกได ้4 11 
ล าดบัเดิมจากของ TCAS รอบท่ี 4  ในส่วนของคณะแพทยศาสตรจ์ะไม่มีผลกระทบเพราะใชค้ะแนนชุดเดียวกนัทั้ง12 
รอบท่ี 3 และรอบท่ี 4 และจะมีการเรียงคะแนน 2 ครั้ง อาจท าใหล้ าดับเปล่ียนไป  ซ่ึงท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง13 
ประเทศไทยไม่เห็นด้วย เพราะอาจท าใหนั้กเรียนสับสน อยากใหเ้หมือนเดิมทุกอย่าง แต่ถ้ากระบวนการ14 
เหมือนเดิมเวลาจะตอ้งเล่ือนออกไปอีกประมาณ 1 เดือน ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือ มีความคืบหน้า15 
อยา่งไรจะน าเสนอท่ีประชุมทราบต่อไป 16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 18 
 19 
 20 
 21 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์คณิตทรพัย)์ 22 
 สรุปผลการประชุม 23 
 24 
 25 
 26 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 27 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
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 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  17 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงศิรินาถ  ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษา 18 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  19 

4. รองศาสตราจารย ์ดร. ชยัสิทธ์ิ  สิทธิเวช ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 20 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 21 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์ฐั  สอนสุภาพ ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 22 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 23 

 24 

  25 
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สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 4/2563  วนัศุกรท์ี่ 28 สิงหาคม 2563  เวลา 11.00-15.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุม ME2-0701  ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร ์หลงัที่ 2 3 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 4 

(และการเขา้ร่วมประชุมแบบออนไลน ์ดว้ยระบบ Google Meeting) 5 

___________________________________________ 6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 8 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยเ์ทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย9 

มหาสารคาม ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง10 

ประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 11 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 13 

กรรมการบริหาร 14 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร ์15 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์16 

(มอบหมาย ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาภรณ ์ ดิสนีเวทย ์ ผูช้่วยคณบดี เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม17 

แทน) 18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 

1.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาขอ้เสนอการจดัสรรเพื่อนักศึกษาแพทยผ์ูท้  าสญัญาการ20 

เป็นนกัศึกษาแพทย ์ครั้งที่ 1/2563  วนัที่ 23 มีนาคม 2563 21 

เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ (ประชุม online) 23 

ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ  ไดน้ าเสนอว่า กองบริหารทรพัยากรบุคคล24 

ไดส้่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขอ้เสนอการจัดสรรเพ่ือนักศึกษาแพทย์ผูท้ าสัญญาการเป็น25 

นักศึกษาแพทย ์ครั้งท่ี 1/2563 วนัท่ี 23 มีนาคม 2563  มีมติโดยสรุปดงัน้ี 26 

1.1  มอบทีมเลขานุการฯ ยกร่างแกไ้ขสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ โดย27 

ก าหนดใหก้ารปฏิบติังานชดใชทุ้นควรจะเร่ิมเม่ือจบแพทยศาสตรบณัฑิต และไดใ้บประกอบวิชาชีพฯ เท่าน้ัน 28 

1.2 มอบทีมเลขานุการฯ ยกร่างแกไ้ขสัญญาฯ โดยขอเพ่ิมค่าปรับของนักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ 29 

จากเดิม 400,000 บาท เป็น 2,500,000 บาท และระยะเวลาชดใชทุ้น 3 ปีคงเดิม ต่อคณะรฐัมนตรี และใหส้อบถาม30 

ความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีสถาบันภาครัฐท่ีมีโครงการผลิตนักศึกษาแพทย์แบบพิเศษหรือ31 

นานาชาติ ในประเด็นการแกไ้ขสญัญาและการขอเพ่ิมค่าปรบักรณีผิดสญัญาชดใชทุ้น จากเดิม 400,000 บาท เป็น 32 

2,500,000 บาท (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม) 33 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 34 
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1.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันานโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาติ ครั้ง1 

ที่ 2/2563  วนัองัคารที ่14 กรกฎาคม 2563 2 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  (ประชุม online) 4 

เล่ือนการประชุมครั้งที่ 3/2563 5 

น าเสนอสรุปการประชุมครั้งที่ 2/2653 6 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  ไดน้ าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันานโยบาย7 

และยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2563  วนัองัคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563  ดงัน้ี   8 

ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ ไดจ้ดัท า (ร่าง)นโยบายแห่งชาติดา้นยาและแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบ9 

ยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565  โดยมียุทธศาสตรร์วม 5 ดา้น และมี 12 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 10 

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร และชีววัตถุ เพ่ือความมัน่คงทางยา และเพ่ิมขีด11 

ความสามารถในการแขง่ขนั 12 

2. พฒันาระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการเขา้ถึงยาจ าเป็นของประชาชน 13 

3. พฒันาระบบและกลไกเพ่ือใหเ้กิดการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 14 

4. พฒันาระบบควบคุมยาใหม้ีประสิทธิภาพระดบัสากล 15 

5. สรา้งเสริมกลไกการประสานงานเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาติ เพ่ือให้16 

ประเทศมีความมัน่คงทางดา้นยา สามารถผลิตและจดัหายาจ าเป็นไวใ้ชอ้ย่างต่อเน่ืองทันท่วงที ทั้งในภาวะปกติและ17 

ฉุกเฉิน 18 

(ร่าง)นโยบายฯ ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ท่ีมีรัฐมนตรีว่าการ19 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ในการประชุมวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 โดยใหเ้ป็นแผนระดับ 3  ท่ีอยู่ภายใต้20 

ยุทธศาสตรช์าติ(หลกั ) คือดา้นท่ี 2 การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั  ล าดับรอง คือดา้นท่ี 3 การพฒันาและ21 

เสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์และดา้นท่ี 6 การปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั โดยเสนอให้22 

ปรบัปรุงรายละเอียดบางส่วนของ(ร่าง) และน ามาพิจารณาในท่ีประชุม สรุปดงัน้ี 23 

- ระบุประเด็นส าคัญในนโยบายให้ชัดเจน โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ปัญหา24 

สาธารณสุขท่ีส าคญั และรบัมือกบัโรคติดต่ออุบติัใหม่ 25 

- ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือบรรลุเป้าหมายดา้นราคายา ใหส้อดคลอ้งกับค่าครองชีพและส่งเสริม26 

อุตสาหกรรมในประเทศ และสรา้งความเช่ือมัน่ต่อการส่งเสริมการใชย้าสามญัผลิตในประเทศ 27 

- สรา้งกลไกการบรูณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือควบคุมยาราคาแพงท่ีผูกขาดจากสิทธิบตัร 28 

และส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ 29 

- ส่งเสริมการวิจยัพฒันา และคิดคน้นวตักรรมของภาคอุตสาหกรรมยาในประเทศ 30 

- สนับสนุนแนวทางการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และคิดคน้นวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมยาใน31 

ประเทศ ทั้งส่งเสริมการส่งออกขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ 32 

 ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการฯ ไดเ้ห็นชอบในหลักการของการปรบัปรุง(ร่าง) หลังจากเสร็จส้ิน โดยใหฝ่้าย33 

เลขานุการรับความเห็นในรายละเอียดจากการประชุมไปแก้ไข(ร่าง) และเพ่ือน าไปจัดท ากิจกรรม/โครงการ 34 

ประกอบการเสนอคณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบต่อไป (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม) 35 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 36 
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1.3 เรื่องจาก UHosNet 1 

1.3.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563  2 

วนัจนัทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 3 

เล่ือนไปในการประชุมครั้งตอ่ไป 4 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  5 

1.4 แนวคิดยุทธศาสตรใ์นการด าเนินงานขับเคล่ือนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ6 

นวตักรรม 7 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ไดน้ าเสนอแนวคิดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน10 

ขบัเคล่ือนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม โดย ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  11 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  บทสรุปคือ แนวคิดยุทธศาสตรน้ี์ตอ้งการ12 

เน้นความส าคญัของเป้าหมายและความทา้ทายท่ีบงัคบัใหก้ระทรวงตอ้งด าเนินการอย่างเร่งด่วน ซ่ึงไดก้ าหนดแนว13 

ทางการด าเนินการไว ้2 แนวทาง ไดแ้ก่  14 

1. แนวทางแกปั้ญหาเร่งด่วนท่ีสามารถด าเนินการใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิภายใน 1 ปี (Quick wins) 15 

2. แนวทางการวางรากฐานท่ีก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในระยะยาว (Foundation) 16 

นอกจากน้ัน ยงัมีกลยุทธใ์นการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรไ์ดแ้ก่  1) การส่ือสารท่ีแม่นย า   2) ปรบัปรุงแกไ้ข17 

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา อววน.   3) การบริหารจดัการกองทุนดา้น ววน. ท่ีใหเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทุนอ่ืนได ้  18 

4) การพฒันาทศันคติในการบริหารจดัการ   5) การตอบสนองต่อผลการด าเนินการ โดยจดัท าฉากทัศน์และนโยบาย19 

ทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ ์ 20 

ประเด็นท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัในล าดบัแรกคือ การร่วมแกปั้ญหาจากวิกฤติ Covid-19 ส าหรบัการใหค้วาม21 

ช่วยเหลือผู ้ว่างงาน/ตกงาน ท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน และสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล22 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม) 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

1.5 การประชุม ASEAN Medical School Network Virtual Conference ครั้งที่ 9 ระหว่างวนัที่ 11-12 25 

กนัยายน 2563 26 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ (ประชุม online) 28 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ไดน้ าเสนอว่า จะมีการจัดประชุม ASEAN 29 

Medical School Network Virtual Conference  ครั้งท่ี 9  ขึ้ น ในระหว่างวนัท่ี 11-12 กนัยายน 2563  ณ คณะ30 

แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  หวัขอ้ “COVID-19: Challenge & Lesson Learned with a focus on Education” โดย31 

กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาแพทย ์และอาจารยทุ์กสถาบนั  ทั้งน้ีสามารถเขา้ร่วมไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย  ลงทะเบียนได้32 

ทาง www.sirirajlive.com (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม) 33 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 34 

 35 

http://www.sirirajlive.com/
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้ง1 

ที่ 2/2562  วันศุกรท์ี่ 28 กุมภาพันธ ์2563  ณ หอ้งประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะ2 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ3 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2/2563 วนัศุกรท์ี่ 17 กรกฎาคม 2563  ณ 4 

หอ้งประชุมปรีดี พนมยงค ์อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต 5 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 

มตทิี่ประชุม :   ท่ีประชุมรบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง9 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2562  วนัศุกรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2563  โดยไมม่ีการแกไ้ข 10 

ท่ีประชุมรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร11 

กลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2563  วนัศุกรท่ี์ 17 กรกฎาคม 2563  12 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 13 

3.1  การเสนอช่ือกรรมการบริหาร ศรว. 2563-2567  ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการประเมิน14 

และรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือรับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาต15 

ใหแ้ก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2559 (กรรมการชุดปัจจุบนัสิ้ นสุดวาระ 4 ธนัวาคม 2563) 16 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอเร่ือง การเสนอช่ือกรรมการบริหาร ศรว. 2563 19 

- 2567 ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 20 

เพ่ือรบัขึ้ นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2559  ซ่ึงกรรมการชุดปัจจุบนัจะ21 

ส้ินสุดวาระวนัท่ี 4 ธันวาคม 2563  น้ัน  จึงเห็นควรใหก้รรมการแต่ละสถาบนัเสนอรายช่ือกรรมการชุดใหม่  ซ่ึงตาม22 

ประกาศแพทยสภา ท่ี 94/2559  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถใน23 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม วาระ 2559 - 2563  ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 จะแบ่งกรรมการออกเป็น 5 ขอ้ โดยใน24 

ขอ้ 8(1) กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกในกลุ่มของกรรมการแพทยสภา จ านวน 3 คน  ในส่วนของกลุ่มดังกล่าว 25 

แพทยสภาจะเป็นผูส้่งรายช่ือเอง   ขอ้ 8(2) ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 3 คน   ขอ้ 8(3) 26 

ผูแ้ทนสถาบนัผลิตแพทย ์จ านวน 3 คน   ขอ้ 8(4) ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน  ใน 3 กลุ่มหลงัน้ี ขอใหแ้ต่ละสถาบนั27 

เสนอรายช่ือทั้งหมดไม่เกิน 10 รายช่ือ  ซ่ึงควรมาจากหลากหลายสถาบัน และยงัไม่ตอ้งระบุว่าเป็นกรรมการชุดใด   28 

โดยเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ จะรวบรวมรายช่ือและเรียงล าดับเพ่ือน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ29 

ร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 วนัศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ต่อไป  ส าหรับขอ้ 8(5)     30 

ผูอ้ านวยการฯ  ใหแ้ต่ละสถาบนัเสนอ 1 รายช่ือ  ทั้งน้ี กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จะส่งหนังสือแจง้31 

แต่ละสถาบนัอีกครั้ง (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม) 32 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบ 33 
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3.2 การสรรหาและเสนอช่ือกรรมการบริหาร สมพ. 2564-2567 ตามข้อบังคับกลุ่มสถาบัน1 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2559 2 

(กรรมการชุดปัจจุบนัสิ้ นสุดวาระ วนัที่ 19 มกราคม 2564) 3 

เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอเร่ือง การสรรหาและเสนอช่ือกรรมการบริหาร 6 

สมพ. 2564 - 2567 ตามขอ้บงัคบักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐาน7 

การศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2559 ซ่ึงกรรมการชุดปัจจุบนัจะส้ินสุดวาระ วนัท่ี 19 มกราคม 2564  น้ัน  จึงเห็นควรให้8 

กรรมการแต่ละสถาบนัเสนอรายช่ือกรรมการชุดใหม ่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 9 

กรรมการประเภทผูแ้ทนหน่วยงาน ตามขอ้ 7(1)(2) และ (3) 10 

1. ผูแ้ทนแพทยสภา      11 

2. ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   12 

3. ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (2 คน)  13 

และกรรมการประเภทผูท้รงคุณวุฒิ 7(4) จ านวนไมเ่กิน 5 คน 14 

ตามขอ้บงัคบัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย แต่งตั้ง15 

กรรมการสรรหากรรมการประเภทผูท้รงคุณวุฒิ ขอ้ 7(4) จากกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง16 

ประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและด าเนินการ สรรหาฯ 17 

จึงสมควรใหแ้ต่ละสถาบนัเสนอช่ือกรรมการอ านวยการฯ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีกรรมการสรรหาฯ18 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2563 วนัศุกรท่ี์ 16 ตุลาคม 2563  19 

ต่อไป  20 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบ 21 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 22 

4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร23 

บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง  (Direct 24 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 25 

เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์(ประชุม online) 27 

  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ (ประชุม online) 28 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดน้ าเสนอในท่ีประชุม ดงัน้ี 29 

1.  แนวปฏิบัติการบริหารจดัการในระบบการคดัเลือกกลางบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา30 

ประจ าปีการศึกษา 2564  ซ่ึงมีรายละเอียดการรบัสมัครกลางบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในหลกัสูตร31 

ทัว่ไปใหมี้ 5 รูปแบบ ดงัน้ี 32 

รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ไม่มีการสอบขอ้เขียนหรือสอบปฏิบัติ  ยกเวน้กลุ่ม33 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง การละคร นาฏศิลป์ นาฏยศิลป์ 34 
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นาฏกรรมไทย ศิลปะการแสดงประยุกต์ และนาฏศิลป์การละคร สามารถจัดการทดสอบการแสดง (Audition) ได ้1 

ส าหรบัผูส้มคัรทัว่ไป ผูส้มคัรท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูส้มคัรโควตา ผูส้มคัรเครือข่าย ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาประกาศ2 

เกณฑก์ารคดัเลือก ใหผู้ส้มคัรยื่นสมคัรโดยตรงกบัทางสถาบนัอุดมศึกษาหรือตามท่ีสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง3 

ประเทศไทยก าหนด 4 

รูปแบบที่ 2  โควตา (Quota) มีการสอบขอ้เขียนหรือขอ้ปฏิบัติ ผูส้มคัรอยู่ในเขตพ้ืนท่ีหรือภาค 5 

โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และผู ้สมัครทัว่ไปในโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ โครงการของส านักงาน6 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก ใหผู้ส้มคัรยื่นสมคัรโดยตรงกับ7 

สถาบนัอุดมศึกษาหรือตามท่ีสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนด 8 

รูปแบบที่ 3  แบบรบัตรงร่วมกัน (Admission 1) ส าหรบัผูส้มคัรในโครงการกลุ่มสถาบนัผลิต9 

แพทยแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) โครงการอ่ืนๆ และผูส้มคัรทัว่ไป ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาก าหนดเกณฑก์ารรบั ท่ีเป็น10 

อิสระของตนเอง   11 

รูปแบบที่ 4  รบักลางร่วมกนั (Admission 2) ส าหรบัผูส้มคัรทัว่ไปใหส้มาคมท่ีประชุมอธิการบดี12 

แห่งประเทศไทย ก าหนดเกณฑค์่าน ้าหนัก 10 กลุ่มสาขาวิชา และประกาศล่วงหนา้ 13 

รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ส าหรับผู ้สมัครทัว่ไปท่ียังไม่มีท่ีเรียน ให้14 

สถาบนัอุดมศึกษารบัสมคัรโดยตรง ดว้ยวิธีการของสถาบนัอุดมศึกษา 15 

โดยรอบของการสมคัรแบ่งออกเป็น 4 รอบ ดงัน้ี 16 

รอบท่ี 1  รบัสมคัรและคดัเลือกรปูแบบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน portfolio โดยสถาบนัอุดมศึกษา 17 

รอบท่ี 2  รบัสมคัรและคดัเลือกในรปูแบบท่ี 2 โควตา โดยสถาบนัอุดมศึกษา  18 

รอบท่ี 3  รบัสมคัรคดัเลือกและบริหารจดัการร่วมกนั (Admission) ในรูปแบบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 19 

(Admission 1) และรบักลางร่วมกนั (Admission 2) รบัสมคัรท่ีระบบการคดัเลือกกลาง โดยผูส้มคัรสามารถเลือก20 

สมคัรและคดัเลือกไดไ้มเ่กิน 10 อนัดบั แบบเรียงล าดบั  โดยสถาบนัอุดมศึกษาจะเป็นผูค้ดัเลือกผูส้มคัรในรูปแบบท่ี 3 21 

โดยเรียงล าดับตามเกณฑ์ และระบบการคัดเลือกกลางเป็นผูค้ัดเลือกผูส้มัครในรูปแบบท่ี 4  โดยเรียงล าดับตาม22 

คะแนน ซ่ึงระบบการคดัเลือกกลางจะท าการประมวลผลในรอบท่ี 3  จ านวน 2 ครั้ง  23 

รอบท่ี 4  รบัสมคัรและคัดเลือกในรูปแบบท่ี 5 รับตรงอิสระ Direct Admission โดยสถาบัน 24 

อุดมศึกษา (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม) 25 

2.  ก าหนดการระยะเวลาการรบัสมคัรของแตล่ะรอบ 26 

รอบท่ี 1  แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเป็นผูร้บัผิดชอบก าหนดวนัเปิดระบบ27 

การรับสมคัรตามความเหมาะสมเอง ซ่ึงใหม้ีระยะเวลาด าเนินการในกระบวนการต่างๆ ใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 27 28 

กุมภาพนัธ ์2564 29 

รอบท่ี 2  โควตา (Quota)  ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเป็นผูร้บัผิดชอบก าหนดวนัเปิดระบบการรบัสมคัร30 

ตามความเหมาะสมเอง ซ่ึงใหม้ีระยะเวลาด าเนินการในกระบวนการต่างๆ ใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564 31 

รอบท่ี 3  แบบรบัตรงร่วมกนั (Admission 1) มีระยะเวลาด าเนินการในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่32 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 - วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564  33 

รอบท่ี 4  แบบรบัตรงอิสระ (Direct Admission) มีระยะเวลาด าเนินการในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่34 

วนัท่ี 3 - 15 มิถุนายน 2564  (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม) 35 
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3. ร่างปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต1 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบัน2 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม) ซ่ึงก าหนดการ3 

ดงักล่าวน้ีอาจเปล่ียนแปลงตามเหมาะสมและใชเ้ฉพาะอนุกรรมการฯ เท่านั้น  ขอ้มูล ณ วนัที่ 19 สิงหาคม 2563 4 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 5 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 6 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอการด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐาน 9 

การศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ดงัน้ี 10 

สรุปรายงานของการด าเนินงานของ สมพ. 11 

1.  สถาบนัที่ขอรบัการตรวจประเมินและอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมินที่อยู่ระหว่าง12 

การด าเนินการก่อน site visit  13 

1.1 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร14 

แพทยศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ขอเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมสถาบันร่วมผลิต ก าหนดวนัตรวจ15 

ประเมินวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563  16 

2. สถาบนัที่ขอรบัการตรวจประเมินและอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมินที่อยู่ระหว่าง17 

การด าเนินการหลงั site visit  18 

 2.1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้ นคลิ นิก  โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช 19 

มหาวิทยาลยัมหิดล ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 ตรวจ20 

ประเมินวนัท่ี 3 - 5 สิงหาคม 2563  21 

3.  รายงานประจ าปี (*=เลยก าหนดระยะเวลา) 22 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งที่ 2  ปี 2563) 23 

1.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(หลกัสตูรปฏิรปูฯ) (วนัท่ี 19 สิงหาคม 2563) 24 

2. วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ (วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563)  25 

ขอใหส้ถาบนัท่ีส่งรายงานประจ าปีใชแ้บบฟอรม์ Template for Annual Progress Report (ส าหรบั26 

สถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหน้าประจ าปี) หรือแบบฟอรม์ Template for Corrective Action Report (ส าหรบั27 

สถาบนัท่ีตอ้งส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข) ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์ www.imeac.org  โปรดศึกษา28 

คู่มือการเขียนรายงานและวิธีการส่ง ไดจ้ากเอกสาร Template  29 

4.  สถาบันที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการบริหาร 30 

สมพ. วนัที่ 17 สิงหาคม 2563  31 

1.  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 32 

พ.ศ. 2563  รบัรองจนถึงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2569  33 

http://www.imeac.org/
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2.  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร1 

ปรบัปรุง 2558  ขยายระยะเวลารบัรองจนถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2565  2 

3.  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต3 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2552  ปรบัสถานะจากรบัรองแบบมีเง่ือนไข เป็นรบัรองจนถึงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2567 4 

5. ระยะเวลารบัรองมาตรฐาน   5 

เพ่ือใหร้ะยะเวลาการรับรองมาตรฐานของ สมพ. สอดคลอ้งกับประกาศกระทรวง เร่ืองเกณฑ์6 

มาตรฐานอุดมศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2558  กอปรกบัการพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรตอ้งใชร้ะยะเวลาด าเนินการ7 

พอสมควร คณะกรรมการบริหาร สมพ. ในการประชุมเมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563  จึงมีมติใหร้ะยะเวลาการรบัรอง8 

มาตรฐานหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต มีระยะเวลา 6 ปี นับจากวนัท่ีรบัรอง รายละเอียดการด าเนินการตาม9 

เอกสารแนบ 10 

6. การปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐาน  11 

  สมพ. ก าลังด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับ12 

สถานการณปั์จจุบนั ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือประชาพิจารณ ์ก าหนดวนัประชาพิจารณเ์ป็นวนัที่ 15 13 

ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ท่ีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยใหม้ีการเขา้ร่วม14 

แบบออนไลน์ดว้ย รายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 15 

7. สถาบนัที่จะขอรบัการตรวจประเมินการขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตร16 

บัณฑิต การขอเพ่ิมศักยภาพ การขอเพ่ิมสถาบันร่วมผลิต จากน้ีไปตอ้งใช้เกณฑ์ TMC.WFME.BME. 17 

Standard 2017 หรือหลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิต18 

แพทย ์(ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่) แลว้แต่กรณี สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์มาตรฐานเอกสารท่ีใช้19 

ส าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org  20 

โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทย ์ด าเนินการดงัน้ี  21 

7.1  ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมินถึงแพทยสภา  22 

7.2 ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงดังกล่าว พรอ้มทั้งใบสมัครขอตรวจ และเล่มรายงานการ23 

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) จ านวน 1 เล่ม  หลกัสูตร 1 เล่ม และ Flash Drive (ประกอบดว้ย 24 

ไฟล ์PDF ของ SAR และไฟลเ์อกสารหลกัฐาน) จ านวน 1 ชุด ถึง ผูอ้ านวยการสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษา25 

แพทยศาสตร ์(สมพ.)  สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.)  ฝ่ายวิชาการชั้น 4  ตึกอานันท26 

มหิดล  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330  27 

7.3  ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์TMC.WFME.BME. Standard 2017 หรือหลกัเกณฑก์ารขอ28 

เปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการใหม่) 29 

แลว้แต่กรณี โดยใช ้template ของ สมพ.  ตวัอกัษร TH Sarabun New  ขนาด 16 30 

7.4  การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีเก็บใน Flash Drive  ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี  31 

-  เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปูแบบ PDF file โดยระบุหนา้และ highlight ส่วนท่ีอา้งอิง  32 

-  ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้เช่น 1.1.1-1 , ม 1.1.1-2 เป็นตน้ 33 

- เก็บเป็น folder – subfolder ตามองคป์ระกอบ-องคป์ระกอบยอ่ย 34 

-  ท า hyperlink จากเล่ม SAR  35 
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7.5  ช าระค่าธรรมเนียมการขอรบัการตรวจประเมิน เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท หลงัจากท่ีช าระ1 

เงินแลว้ เงินจ านวนน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนแมว้่าภายหลังพบว่าสถาบันไม่2 

พรอ้มและไมเ่กิดการตรวจขึ้ นจริง  3 

หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการตดิตอ่สอบถามไดด้งัน้ี 4 

- เจา้หนา้ท่ีส านักงาน สมพ.  นายธรรมสาร  ประธรรมสาร  Email: contact@imeac.org 5 

- เจา้หนา้ท่ีประสานงานตรวจประเมิน นางสาวณฏัฐสุ์ดา  ด าคง  Email: accredit@imeac.org 6 

- ผูอ้ านวยการ สมพ.  ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  Email: 7 

pongsak@imeac.org 8 

ประกาศที่ 10/2563  นโยบายและแนวปฏิบตัเิรื่องระยะเวลาการรบัรองมาตรฐานการศึกษา 9 

ตามท่ีสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ไดด้ าเนินการรับรองมาตรฐาน10 

การศึกษาแพทยศาสตร ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  โดยก าหนดระยะเวลาการรบัรองมาตรฐานไว ้5 ปี น้ัน เพ่ือใหก้าร11 

รบัรองมาตรฐานสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาปริญญาตรี 2558  12 

ขอ้ 16  ท่ีใหม้ีการพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะของหลกัสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี แต่13 

เน่ืองจากหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตปัจจุบัน มีระยะเวลาของหลกัสูตร 6 ปี หรือ 7 ปี กอปรกบัการพฒันา14 

ปรบัปรุงหลักสูตร ตอ้งใชร้ะยะเวลาด าเนินการมากพอสมควร ดังน้ัน เพ่ือใหร้ะยะเวลาการรบัรองมาตรฐานของ15 

สมพ. เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และใหส้ถาบนัผลิตแพทยม์ีเวลาในการปรบัพฒันาปรบัปรุงหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ16 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สมพ.  เห็นสมควรใหม้ีการปรับระยะเวลาการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและแนว17 

ปฏิบติัในการด าเนินการดงัน้ี 18 

1. ระยะเวลาการรบัรองมาตรฐานหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตโดย สมพ. มีระยะเวลา 6 ปี นับจาก19 

วนัท่ีรบัรอง 20 

2. ใหส้ถาบนัผลิตแพทยแ์จง้ความคืบหน้าในการพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรแก่ สมพ. อย่างชา้ในปีท่ี 5 21 

เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าสถาบนัผลิตแพทยจ์ะปรับปรุงหลักสูตร และไดร้ับการรบัรองในรอบเวลาการรบัรอง แต่เมื่อครบ22 

ก าหนดระยะเวลาการรบัรอง สถาบนัผลิตแพทยไ์มไ่ดส้่งหลกัสตูรปรบัปรุงเพ่ือขอรบัรอง (6 ปี หลงัจากการรบัรอง) 23 

สถานะการรบัรองจะถูกปรบัเป็นรบัรองแบบมีเง่ือนไขไป 1 ปี (ปีท่ี 7) และหากสถาบนัผลิตแพทยไ์ม่ไดส้่งหลกัสูตร24 

ปรบัปรุงมาขอรบัรองภายในระยะเวลาตามเง่ือนไข (ปีท่ี 7) ใหป้รบัสถานะเป็นไมร่บัรอง 25 

3. ในกรณีท่ีสถาบนัผลิตแพทยไ์ม่มีความคืบหน้าของแผนการพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตร ภายในปีท่ี 5 26 

หรือไมป่รากฏในรายงานความกา้วหนา้ Annual progress Report ตามรอบเวลา ให ้สมพ. จดัใหม้ีการเยี่ยมส ารวจ27 

สถาบนัผลิตแพทยน้ั์น เพ่ือประเมินคุณภาพการด าเนินการหลกัสตูร 28 

4. ผลการเยี่ยมตรวจประเมินตามขอ้ท่ี 3  มีได ้3 แบบ คือ 29 

4.1 กรณีท่ีสถาบนัผลิตแพทยย์งัด าเนินการไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน โดยเกณฑข์อ้ ม  ผ่านทุกขอ้  30 

ใหร้บัรองต่อตามระยะเวลาท่ีเคยอนุมติั แต่ถา้หลกัสูตรไม่มีการปรบัปรุงภายใน 6 ปี (ตามระยะเวลาท่ีเคยไดร้บั31 

อนุมติั) จะปรบัสถานะเป็นรบัรองแบบมีเง่ือนไขไป 1 ปี และถา้ไม่มีการปรบัปรุงหลกัสูตร ภายในระยะเวลาท่ีไดร้บั32 

เง่ือนไข ใหป้รบัสถานะเป็นไมร่บัรอง 33 

4.2 กรณีท่ีสถาบนัผลิตแพทยด์ าเนินการไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน โดยเกณฑข์อ้ ม ผ่านไม่ครบ34 

ทุกขอ้ แต่ขอ้ท่ีไม่ผ่านไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ใหร้บัรองแบบมีเง่ือนไข 1 ปี และถา้หลกัสูตรไม่มีการ35 

ปรบัปรุงใหไ้ดร้บัการรบัรองภายในระยะเวลาท่ีไดร้บัเง่ือนไข ใหป้รบัสถานะเป็นไมร่บัรอง 36 

mailto:contact@imeac.org
mailto:accredit@imeac.org
mailto:pongsak@imeac.org
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4.3 กรณีท่ีสถาบนัผลิตแพทยไ์ม่สามารถด ารงคุณภาพการจดัการศึกษาไวไ้ด ้ โดยมีขอ้ ม ผ่านไม่1 

ครบทุกขอ้ และขอ้ท่ีไมผ่่านมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาใหป้รบัสถานะเป็นไมร่บัรอง 2 

ประกาศ ณ วนัที่ 17 สิงหาคม 2563   3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

4.3 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 5 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์7 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ไดน้ าเสนอติดตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากท่ี8 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 4/2563  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 28 สิงหาคม 2563  ดงัน้ี 9 

4.3.1  ผลการส ารวจความตอ้งการต่อการปฏิบัติงานของคณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตร10 

ศึกษา) กสพท 11 

ตามท่ี กสพท ไดอ้อกหนังสือเพ่ือส ารวจความตอ้งการต่อการปฏิบติังานของคณะท างานวิชาการ 12 

(แพทยศาสตรศึกษา) จากคณะกรรมการ กสพท  ไดห้วัขอ้ความตอ้งการ 4 อนัดบัแรก ดงัน้ี 13 

อนัดบัท่ี 1  การวิจยัเพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมดา้นการพฒันาหลกัสตูร 14 

อนัดบัท่ี 2  การวิจยัเพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมดา้นการประเมินผล 15 

อนัดบัท่ี 3  การพฒันาสมรรถนะอาจารย ์16 

อนัดบัท่ี 4  การพฒันากระบวนการประเมินผลสมัฤทธ์ิปลายทาง 17 

คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กสพท ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 17 18 

สิงหาคม 2563  ไดพิ้จารณาผลการส ารวจและมีมติ ดงัน้ี 19 

1. เร่ืองการวิจยัเพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมดา้นการพฒันาหลกัสูตร มีหวัขอ้ท่ีไดร้บัการ20 

พิจารณาด าเนินการไดแ้ก่  21 

1.1 Dual degree program in medical education 22 

1.2  Medical competency/ leaning outcomes in undergraduate medical education 23 

2.  การวิจยัเพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมดา้นการประเมินผล มีหวัขอ้ท่ีไดร้บัการพิจารณา 24 

ด าเนินการไดแ้ก่ 25 

2.1 Online assessment 26 

2.2 Entrustable Professional Activities (EPAs) in undergraduate medical education 27 

3. เร่ืองการพฒันาคณาจารย ์เห็นควรจดัเป็นรูปแบบผสมแบบ online course  ท าเป็น VDO-on-28 

demand ร่วมกบั on-site workshop (รูปแบบสญัจร)  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้น29 

คลินิกจะไดร้บัประโยชน์หากมาร่วมดว้ย 30 

4. เร่ืองการพฒันากระบวนการประเมินผลสมัฤทธ์ิปลายทาง (Exit-Examination) เห็นควรเสนอ31 

ต่อ ศรว. เพ่ือพิจาณาด าเนินการ  32 

  33 
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4.3.2  ความกา้วหน้าในการคัดเลือกรายช่ือเพื่อรับการเสนอให้รับรางวัลครูแพทยแ์ห่งชาติ1 

ประจ าปี 2563   2 

ขณะน้ีส้ินสุดเวลาการเสนอช่ือ และอยู่ระหว่างการคัดเลือกรายช่ือ คาดว่าจะเสนอช่ือให้3 

คณะกรรมการอ านวยการ กสพท ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563  วนัท่ี 16 ตุลาคม 2563  ตามปฏิทินการด าเนินการ 4 

4.3.3  การพฒันาระบบบทเรียนออนไลนข์อง V Learning platform 5 

ตามมติการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ กสพท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 17 กรกฎาคม 6 

2563  เห็นชอบใหม้อบหมายคณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กสพท ประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์7 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการบริหารระบบบทเรียนออนไลน์ของ V Learning platform ท่ีด าเนินการร่วมกบักลุ่มทรู ให้8 

เกิดความยัง่ยืน  9 

ท่ีประชุมคณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กสพท ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวนั10 

จนัทรท่ี์ 17 สิงหาคม 2563  มีความเห็นว่า V Learning platform เป็นงานท่ีตอ้งมีทรพัยากร ก าลงัคน ผูดู้แลบริหาร11 

จดัการ platform  รวมถึง Content Experts อย่างหลากหลาย  ซ่ึงทางคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกบั12 

กลุ่มทรู ไดด้ าเนินการอย่างดีแลว้ มีการประสานงาน (และอาจมีการท าขอ้ตกลง) อยู่ก่อนแลว้ ดังน้ันงานน้ีอยู่13 

นอกเหนือขอบขา่ยคณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) จึงขอเสนอเร่ืองคืน กสพท 14 

4.3.4 การจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21  15 

ตามมติคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 17  16 

กรกฎาคม 2563  เห็นชอบใหม้อบหมายคณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กสพท ด าเนินการจดัประชุมน้ัน 17 

ท่ีประชุมคณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กสพท  ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวนั18 

จนัทรท่ี์ 17 สิงหาคม 2563  มีความเห็นว่า รูปแบบการจดัเป็น Online seminar โดยจดัแยกเป็น Series การประชุม19 

แยกเป็นรายวนั เช่นเดือนละ 1-2 วนั เพ่ือครอบคลุมเน้ือหาท่ีจดัประชุม On-site ตามปกติ เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายนไป20 

จนถึงส้ินปี 2563  รวมทั้งการมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ  อย่างไรก็ตามเจา้ภาพจดัประชุมครั้งท่ี 21 ยงัคงเดิม คือ21 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ22 

แพทยศาสตรม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ โดยก าหนดรูปแบบประชุมและวนัประชุมเตรียมความพรอ้มของ23 

สถาบนัเจา้ภาพ และคณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กสพท  ยินดีใหค้วามช่วยเหลือดา้นวิชาการ เช่น การ24 

วาง Theme การประชุม ช่วยก าหนดหวัขอ้การประชุม และ/หรือวิทยากร หากไดร้บัมอบหมายจากท่ีประชุม กสพท                 25 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า ในเร่ืองของงานวิจยัและ26 

เร่ืองการติดตามดา้นการพฒันาหลกัสูตร มีหลายเร่ืองท่ีผ่านการประชุมแพทยศาสตรศึกษา แต่ยงัไม่มีการติดตาม27 

เท่าท่ีควร  ดงัน้ันจึงอยากใหม้ีการติดตามและช่วยด าเนินการประสานต่อ 28 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์  คณิตทรัพย์ ใหค้วามเห็นเร่ืองการปรับ Exit-29 

Examination  มีความเก่ียวขอ้งกันหรือไม่  จึงขอฝากคณะกรรมการวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กสพท ช่วย30 

ด าเนินการติดตาม 31 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม เร่ืองการปรับเกณฑ์32 

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพฯ ซ่ึงไดด้ าเนินการปรึกษาหารือกนัมาหลายวาระแลว้ และก็ไดด้ าเนินการปรบัปรุงแลว้33 

ในเร่ืองทกัษะหตัถการ โดยถา้ดรูอบของการปรบัเกณฑ ์จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 10 ปี  (ตั้งแต่เกณฑปี์ พ.ศ. 2545 - ปี 34 

พ.ศ. 2555)  กระบวนการปรับเกณฑ์ค่อนขา้งใชร้ะยะเวลานาน ซ่ึงถา้คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) 35 
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กสพท  เห็นว่าสมควรด าเนินการปรบัเกณฑ ์ก็ใหเ้ร่งด าเนินการต่อไป เน่ืองจากตอ้งใชค้ณะท างานท่ีเป็นทีมใหญ่ หรือ1 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ ทั้งน้ีรองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 2 

ได้เสริมว่า แพทยสภา ได้เคยมอบหมายให้ กสพท ช่วยดูแลในประเด็นน้ีอยู่แลว้ ดังน้ันจะด าเนินการจัดกลุ่ม3 

คณะท างานเพ่ือด าเนินการต่อไป 4 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ            5 

4.4  คณะท างาน โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 6 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี7 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล (ประชุม online) 8 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  ไดน้ าเสนอความกา้วหน้าคณะท างานโครงการ: นักศึกษา9 

แพทยป์ลอดบุหร่ี  ขณะน้ีทางคณะท างานไดด้ าเนินการส่งเร่ืองนโยบายเก่ียวกบัแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคลินิกปลอดบุหร่ี10 

ไปตามสถาบนัต่างๆ แลว้ในเบ้ืองตน้ 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ            12 

4.5  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ13 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570) – การตดิตามบณัฑิตแพทย ์14 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ (ประชุม online) 16 

  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดน้ าเสนอว่า กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแห่ง17 

ประเทศไทย ไดม้ีค าสัง่ท่ี 10/2563  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจดัท าโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์18 

แห่งประเทศไทย เรียบรอ้ยแลว้  โดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไป 19 

1.  ท าการศึกษาวิจัยเชิงลึก วางแผนและรูปแบบการผลิตแพทยใ์นระยะยาวทุกประเด็นปัญหา เช่น 20 

จ านวนการผลิตแพทยท่ี์เหมาะสม การคดัเลือกแพทยท่ี์มีพ้ืนท่ีทบัซอ้นในระหว่างโรงเรียนแพทย ์การติดตามบณัฑิต21 

แพทยก์ารกระจายของแพทย ์การชดใชทุ้น ฯลฯ              22 

2.  ศึกษาหาตน้ทุนการผลิตแพทย ์ 23 

3.  จดัท าโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทยระยะท่ี 2 (2565–2570) เพ่ือเสนอของบประมาณ 24 

จากรฐับาล  25 

4.  เสนอใหม้ีการแต่งตั้งคณะท างานย่อยอ่ืนๆ ไดต้ามความเหมาะสม  โดยจะนัดหมายประชุมหารือ26 

ครั้งแรกในวนัจนัทรท่ี์ 21 กนัยายน 2563 และน าเสนอความคืบหน้าในท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ กสพท 27 

ครั้งท่ี 3/2563 ในวนัศุกรท่ี์ 16 ตุลาคม 2563 ต่อไป             28 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 

  30 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 3 

(ศรว.) 4 

เอกสารประกอบ  :   5  ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ  :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์(ประชุม online) 6 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์   ผูอ้ านวยการศูนยป์ระเมินและรบัรอง7 

ความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ไดน้ าเสนอ 8 

1.  สรุปผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นท่ี 1  9 

(ทั้งหมด) รหสัการจดัสอบ 1-63-1 สอบวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2563  ดงัน้ี 10 

สถาบนั เขา้สอบ ผ่าน %ผ่าน Max Min Avr S.D 
00 - ทัว่ประเทศ 487 89 18.3 212 65 133.3 27.7 
     สถาบนัการศึกษาในประเทศ 126 27 21.4 194 104 144.6 18.7 
     สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 361 62 17.2 212 65 129.4 29.3 

2.  สรุปผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นท่ี 2 11 

(ทั้งหมด) รหสัการจดัสอบ 2-63-1 สอบวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2563  ดงัน้ี 12 

สถาบนั เขา้สอบ ผ่าน %ผ่าน Max Min Avr S.D 
00 - ทัว่ประเทศ 568 259 45.6 223 67 150.9 31.5 
     สถาบนัการศึกษาในประเทศ 171 125 73.1 217 130 169.3 19.4 
31-00-  สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 397 133 33.5 223 67 143.0 32.4 

3.  สรุปผลคะแนนการสอบอตันัยประยุกต ์(Modified Essay Questions) ดว้ยขอ้สอบกลางของ 13 

ศรว. ครั้งท่ี 3  สอบวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2563  โดยมีผูส้มคัรสอบ/เขา้สอบทั้งหมด 205 คน เป็นผูส้อบสถาบันใน14 

ประเทศ จ านวน 59 คน สถาบนัต่างประเทศ จ านวน 146 คน 15 

 จ านวน Mean S.D. Min Max MPL 
ฉบบัท่ี 1  205 53.5 15.5 15 85 62 
ฉบบัท่ี 1 205 50.9 9.9 22 71 60 
ฉบบัท่ี 1 205 46.7 15.2 8 93 56 
ฉบบัท่ี 1 205 64.9 9.8 36 85 60 
ฉบบัท่ี 1 205 44.7 9.2 21 69 57 
ฉบบัท่ี 1 205 52.9 9.8 26 76 57 
คะแนนรวม 205 313.6 43.0 174.0 415.0 352 

 * สถาบนัในประเทศ    46/59 = 78.0% 16 

    สถาบนัต่างประเทศ  65/146 = 44.5% 17 
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4.  การสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3  1 

การสอบอตันัยประยุกต ์(Modified Essay Questions) (ปรบัปรุง) โดยมีหลกัการของการปรบัขอ้สอบ ดงัน้ี 2 

4.1 เพ่ิมความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ใหเ้น้ือหาครอบคลุมมากขึ้ น 3 

4.2  เพ่ิมความเท่ียงตรง (Reliability) 4 

4.3  บรูณาการลกัษณะส าคญั (Key Feature) ของเร่ืองน้ัน เขา้ไปในขอ้สอบแต่ละขอ้ 5 

4.4  ไมเ่พ่ิมเวลาในการสอบ 6 

แนวคิดการปรบัขอ้สอบ ดงัน้ี 7 

ประเด็น เดิม ใหม่ 
จ านวนขอ้ใหญ่ 6 ขอ้ 8 ขอ้ 

เวลาต่อขอ้/เวลารวม (นาที) 30/180 22/176 
จ านวนข้อย่อยต่อข้อ/จ านวนข้อย่อย

ทั้งหมด 
7-9/48-50 6-7/48-50 

บริบทของโจทยผ์ูป่้วย ฉุกเฉิน 2 ข ้อ (Trauma 
1, Non-(Trauma 1) 
ผูป่้วยนอก 2 ขอ้ 
ผูป่้วยใน 2 ขอ้ 

ฉุกเฉิน 2 ข ้อ (Trauma 
1, Non-(Trauma 1) 
ผูป่้วยนอก 2 ขอ้ 
ผูป่้วยใน 2 ขอ้ 

5.  สรุปจ านวนผูเ้ขา้สอบ เพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้น8 

ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2  ประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 1/2  ในระหวา่งวนัท่ี 12-13 กนัยายน 2563 9 

ล าดบั สนามสอบ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 
1 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 330 311 
2 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณว์ิทยาลยั 386 328 
3 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 340 256 
4 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 241 103 
5 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 381 274 
6 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 257 180 
7 วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 224 154 
8 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 236 177 
9 วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 184 106 
10 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 389 197 
11 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 270 190 
12 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 241 230 
13 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ 128 90 
14 คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 98 86 

รวมผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบ 3705 2682 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 10 
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5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 1 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี2 

ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงเบญจมาศ  ดวงค านอ้ย 3 

ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม 4 

แทน  ผูอ้ านวยการ สบพช. 5 

แพทยห์ญิงเบญจมาศ  ดวงค านอ้ย ไดน้ าเสนอช้ีแจงกรณีเร่ืองข่าวเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2563 ซ่ึง6 

มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอ็ด แจง้ว่าจะมีการเปิดคณะแพทยศาสตรร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข น้ัน โดยข่าวดงักล่าว7 

น้ันไมเ่ป็นความจริง เพราะขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขไมม่ีนโยบายใหโ้รงพยาบาลเป็นศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาเพ่ิม ซ่ึง8 

ตอนน้ีกระทรวงสาธารณสุขไดร้่วมหารือกบัอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอ็ด แลว้เป็นความใจผิด และกระทรวง9 

สาธารณสุขไดร้ายงานไปท่ีรองปลดักระทรวง ซ่ึงเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลดา้นบริหารงานบุคคลเรียบรอ้ยแลว้ 10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

5.1.3 โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจัยของนักศึกษาแพทย ์ วิทยาลัย 12 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2020 (IMRC 2020)” 13 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี14 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม (ประชุม online) 15 

พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม ไดน้ าเสนอ การจัดโครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 16 

ดา้นการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student 17 

Research Conference 2020 (IMRC 2020)  โดยมีหวัขอ้ในการจดังาน คือ Moving  forward together in data  18 

Science ซ่ึงมีรปูแบบในการจดังาน ดงัน้ี 19 

1. On-site 20 

2.  Online 21 

3.  Oral presentation 22 

4.  Poster presentation 23 

วตัถุประสงคใ์นการจดัประชุมคือ เพ่ือเป็นเวทีส าหรบันิสิตนักศึกษาแพทย ์ไดม้ีโอกาสน าเสนอ24 

ผลงานของตวัเองในระดบันานาชาติ 25 

ทั้งน้ีจึงขอเชิญชวนคณะกรรมการช่วยประชาสมัพนัธ์ โดยสามารถส่งบทความงานวิจยัไดต้ั้งแต่26 

เดือนสิงหาคม 2563  ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 29 

5.2.1  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 30 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี31 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล (ประชุม online) 32 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ 33 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  34 
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5.2.2 Health Education England, Global Engagement Offer 1 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์(ประชุม online) 3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอ(แทน) ในการประชุมคณะกรรมการ4 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารฯ ครั้งท่ีผ่านมา ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงษ์  วชัรสินธุ  ผูป้ระสานงานหลกั 5 

ไดน้ าเรียนในท่ีประชุม ว่าจะมีการลงนาม MOU ระหว่าง Health Education England, Global Engagement Offer 6 

ประเทศไทย กบั Health Education England, Global Engagement Offer ประเทศองักฤษ โดยจะท าการลงนามแบบ7 

ประชุมทางไกล On Zoom  ในวนัพุธท่ี 2 กนัยายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป ซ่ึง MOU ดงักล่าว มีอายุ 3 ปี 8 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 9 

5.2.3 การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance 10 

เอกสารประกอบ :  11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์(ประชุม online) 12 

รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์  น าเสนอ(แทน) ตามท่ีมีสถานการณ์โรค13 

ระบาดโควิด-19  ท าใหก้ารจดัประชุมแบบ Face to Face ไม่ได ้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมท่ีเกิดขึ้ นท่ีผ่านมา  14 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ  ไดช้กัชวนไปลงทะเบียน Qs ranking และไดโ้อกาสจดักิจกรรมท่ีเป็น15 

เร่ือง ASEAN Medical Education Alliance เขา้มาดว้ย โดยไดเ้ชิญวิทยากรท่ีเป็นสมาชิกของ Alliance คือ 16 

Professor Vishna Devi Nadarajah, International Medical University, Malaysia มาร่วมบรรยายดว้ย 17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

5.2.4 E-learning Platform "V Learn" 19 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ (ประชุม online) 21 

ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ   น าเสนอ E-learning Platform "V 22 

Learn" โดยกลุ่มทรู จับมือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดึงแฟลตฟอร์ม  VLearn เปิดคอมมิวนิต้ี23 

ออนไลน์ใหม่ ตอบโจทยห์มอยุค 4.0 เช่ือมต่อเคร่ืองข่ายนิสิต นักศึกษาแพทยท์ัว่ประเทศ รวมแบ่งปัน เขา้ถึงคลงั24 

ความรูท้างการแพทยแ์บบไรจ้ ากดั 25 

ขั้นตอนลงทะเบียนผูใ้ชง้าน สามารถลงทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง ดงัน้ี  26 

1.  ลงทะเบียนสมคัร True Virtual World โดยเขา้จากลิงก ์ 27 

http://accounts.truevirtualworld.com/sso/regiter 28 

2.  เมื่อกรอกขอ้มลูลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ใหท้ าการยืนยนัตวัตนผ่านอีเมลท่ีลงทะเบียนไว ้ 29 

3. เ ร่ิมต้นการใช้งานโดยเข้า ท่ี เว็บไซต์ http:/ /truevirtualworld.com ห รือแอปพลิเคชั ่น  30 

True VWorld  จากน้ันเลือกใชง้าน VLearn                            31 

4. คลิกปุ่ม “Join and existing workspace” แลว้กรอกช่ือโดยพิมพค์ าว่า Workspace ID 32 

โดยพิมพค์ าวา่ “cotme”                           33 

5.  กรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านตามท่ีลงทะเบียนไวเ้พ่ือเขา้ใชง้าน 34 
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ประเด็นจากที่ประชุมครั้งก่อน คือ คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กสพท  รบัไป1 

เพ่ือพิจารณาพฒันาใหเ้กิดความยัง่ยืนและเกิดประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา และคณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตร2 

ศึกษา) กสพท  ไดม้ีการประชุมยินดีเขา้ร่วมจดัการแต่ยงัไมไ่ดม้ีก าหนดการแผนการด าเนินการ  3 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ ไดแ้สดงความคิดเห็น เน่ืองจากมีความกงัวลใจ4 

ในเร่ืองประเด็นท่ีตกลงกนัไว ้ดงัน้ันจึงขอน าเร่ืองดงักล่าวไปปรึกษาหารือกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอีกครั้ง 5 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 6 

5.2.5  การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 7 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี8 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาภรณ ์ ดิสนีเวทย ์9 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์) 10 

แพทย์หญิงสุภาภรณ์  ดิสนีเวทย์ น าเสนอ การจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง11 

ประเทศไทยครั้งท่ี 21  โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์มีก าหนดการเป็นเจา้ภาพจัดประชุม12 

ดงักล่าวในช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2563  แต่เน่ืองจากสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19  ท าใหไ้ม่สามารถจดัประชุม13 

ตามระยะท่ีก าหนดในเบ้ืองตน้ได ้ ดงัน้ัน จึงเล่ือนก าหนดการจดัประชุมเป็นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  ซ่ึงเบ้ืองตน้ได้14 

ประสานวิทยากรจากต่างประเทศและไดแ้จง้ก าหนดการประชุมใหม่เรียบรอ้ยแลว้ ซ่ึงถา้มีขอ้สรุปจะน าเรียนในท่ี15 

ประชุมใหร้บัทราบอีกครั้ง 16 

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  น าเสนอ ในการจัดประชุมวิชาการ17 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เป็นเจา้ภาพ ใหจ้ดัประชุม18 

เป็นครั้งท่ี 22  19 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 20 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 21 

5.3.1    การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 22 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี23 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์24 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ 25 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 26 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 27 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป วันศุกรท์ี่ 4 ธนัวาคม 2563 (การประชุมครั้งที่ 8/2563 เดิม) ณ 28 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 29 

(ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งที่ 3/2563 (การประชุมครั้งที่ 4/2563 เดิม) วนัศุกรท์ี่ 16 30 

ตลุาคม 2563 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต) 31 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี32 

ผูน้  าเสนอ          :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์33 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 6/2563 (การประชุมครั้งท่ี 8/2563 เดิม) ในวนัศุกรท่ี์ 4 ธนัวาคม 2 

2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา และก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งท่ี 3/2563 3 

(การประชุมครั้งท่ี 4/2563 เดิม) ในวนัศุกรท่ี์ 16 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 4 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  5 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 6 

 7 

 8 

 9 

 (ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท)์ 10 

 สรุปผลการประชุม 11 

 12 

 13 

 14 

     (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 15 

      ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2563 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563) 3 
วนัศุกรท์ี่ 16 ตลุาคม 2563  เวลา 09.30-13.00 น. 4 

ณ หอ้งประชุมราชวิถี ชั้น 11  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี 5 
และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Google Meeting 6 

          7 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

1. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์ ประธานท่ีประชุม 9 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 10 
3. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 11 
4. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 12 
5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร (ประชุม online) 13 

(แทน  ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ) 14 
6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์รืองศกัด์ิ  ลีธนาภรณ ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 15 
7. พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการบริหาร 16 

(แทน  พลตรีสุรศกัด์ิ  ถนัดศีลธรรม กรรมการอ านวยการ) 17 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 18 
9. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 19 

(แทน  รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ) 20 
10. ศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 21 
11. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 22 
12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการอ านวยการ 23 
13. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 24 
14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ 25 
15. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 26 
16. รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ ์ กรรมการอ านวยการ 27 
17. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร 28 

(แทน  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการอ านวยการ) 29 
18. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการอ านวยการ 30 
19. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ 31 
20. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล กรรมการอ านวยการ 32 
21. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุววรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 33 
22. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 34 
23. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 35 
24. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 36 
25. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 37 
26. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 38 
27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล  กรรมการบริหาร 39 
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28. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 1 
29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 2 
30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด กรรมการบริหาร 3 
31. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 4 
32. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ ์ กรรมการบริหาร 5 
33.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร 6 
34. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร (ประชุม online) 7 
35. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท ์ กรรมการบริหาร 8 
36. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 9 
37. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 10 
38. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 11 
39. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 12 
40. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 13 
41. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 14 
42. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 15 
43. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 16 
44. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการฯ/กรรมการและเลขานุการ 17 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 18 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 19 
2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ กรรมการอ านวยการ 20 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 21 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชลธิดา เทพหินลพั กรรมการอ านวยการ 22 
5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร  อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร 23 
6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 24 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 25 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 26 
1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ   ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 27 

 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 28 
 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHosNet (ประชุม online) 29 

2. แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์ รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 30 
 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 31 
(แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์         ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 32 
 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 33 

3. ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระกิต  วาทีสาธกิจ ประธานมลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไมส่บูบุหร่ี 34 
 ผูท้รงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑย์าสบูแห่งชาติ 35 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริไชย  หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  36 
 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 37 

5. นายแพทยส์ฤษด์ิเดช  เจริญไทย รองผูอ้ านวยการส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 38 
 ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 39 
 40 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563) 3 
วนัศุกรท์ี่ 16 ตลุาคม 2563  เวลา 09.30-13.00 น. 4 

ณ หอ้งประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี 5 
และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Google Meeting 6 

          7 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 8 

ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์ คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 9 
ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน10 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 11 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 12 
1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 13 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์  เตชธุวานันท์  ได้แนะน ากรรมการอ านวยการและ14 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ใหม ่ ดงัน้ี 15 

กรรมการอ านวยการ 16 
1.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์รืองศักด์ิ  ลีธนาภรณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลา 17 

นครินทร ์18 
2.  พลตรีสุรศกัด์ิ  ถนัดศีลธรรม  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 19 
กรรมการบริหาร 20 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา ช านิประศาสน์  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร ์21 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์22 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ์  ชีรานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาส23 

ราชนครินทร ์24 
3. อาจารย์ นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี  รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะ25 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 26 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

1.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาขอ้เสนอการจดัสรรเพื่อนักศึกษาแพทยผ์ูท้  าสญัญาการ28 
เป็นนกัศึกษาแพทยศาสตร ์ครั้งที่ 2/2563  วนัพฤหสับดีที่ 27 สิงหาคม 2563 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ (ประชุม Online) 31 
ไดน้ าเสนอสรุปประเด็นคณะอนุกรรมการพฒันาขอ้เสนอการจดัสรรเพ่ือนักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญา32 

การเป็นนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2563 ประเด็นหลักเก่ียวกับเกณฑ์ในการจัดสรร 33 
นักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ ในเอกสารประกอบจะไฮไลทใ์หเ้ห็นท่ีแกไ้ข ตามขอ้ ก  ข  และ ง  ตามล าดบั 34 
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ก. จดัสรรใหส้่วนสาขาปรีคลินิก ไดเ้พ่ิม เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม  เวชศาสตรชุ์มชน 1 
ข.  จดัสรรใหห้น่วยงานท่ีเป็นโรงเรียนแพทยเ์ปิดใหม่ทางคลินิก มี 2 ประเด็น (1) ปรบัรูปแบบค า 2 

โดยแกไ้ขค าว่า เช่น  เป็น ไดแ้ก่  และเพ่ิมคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร3 
ลาดกระบงั แห่งละไม่เกิน 10 คน/ปี  (2) นิยามของแพทยเ์ปิดใหม่เร่ืองก าหนดระยะเวลา มีการหารือกนัแลว้ 4 
สรุปยงัคงเดิม 5 

ค.  คงเดิม 6 
ง. 12% ของท่ีเหลือจาก ก  และ ข  จดัสรรใหค้ณะแพทยศาสตร ์ใน ม.ภูมิภาค  มข.  มช.  มธ.  มน.  7 

มศว.  มอ.  ถา้เหลือให ้สธ. 8 
จ.  ขอตัด โครงการทดแทนเกษียณอายุราชการกรณีขาดแคลนอาจารย ์ ส่วนโครงการอ่ืนๆ ยงัคงไว ้9 

ตามเง่ือนไขท่ีไดร้บัรองตามก าหนดเวลา และหลงัจากน้ันจะไม่มี  แต่โครงการพฒันาเฉพาะดา้นอาจารยส์าขาขาด10 
แคลนความเป็นเลิศทางวิชาการ  หน่วยงานท่ีมีความจ าเป็นสามารถเสนอได ้ 11 

สุดทา้ยประเด็นการแกไ้ขสญัญานักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ พิจารณาแลว้ยงัคงเดิม 12 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 13 

1.2 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อการใชย้าอย่าง14 
สมเหตผุล ครั้งที ่2/2563  วนัจนัทรท์ี่ 31 สิงหาคม 2563 15 

เอกสารประกอบ : - 16 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 17 
รายงานจากการประชุมการพฒันาก าลงัคนฯ ท่ีผ่านมา มเีร่ืองส าคญัคือ  18 
1. มีการทบทวนแนวทางการด าเนินการ ทุก 3 ปี  โดยสรุปจะมี 2 ส่วน ท่ีไดล้งนามขอ้ตกลงกนัไว ้ 19 
  (1) ส่วนสภาวิชาชีพต่างๆ มี 3 เร่ืองใหญ่ๆ คือ (1.1) การก าหนดให ้RDU เป็นสมรรถนะของ20 

บณัฑิต  (1.2) จดัใหม้ีขอ้สอบการใชย้าอย่างสมเหตุผล เป็นส่วนหน่ึงของการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม    21 
(1.3) สนับสนุนใหก้ารใชย้าอยา่งสมเหตุผลเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาต่อเน่ือง 22 

 (2) ส่วนของเครือข่ายการศึกษารวมทั้งกลุ่มสถาบนัแพทยฯ์ มี 3 เร่ือง คือ (2.1) ส่งเสริมการ23 
พฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัระหว่างวิชาชีพ  (2.2) สนับสนุนใหส้ถาบนัการศึกษาสรา้งความเขา้ใจกบัผูส้อน  24 
เร่ือง RDU ใหช้ดัเจนมากขึ้ น  (2.3) การบูรณาการเน้ือหาของการจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้การประเมินผล               25 
ในแต่ละหลกัสตูร แต่ละสถาบนั ใหส้อดคลอ้งกนั  26 

2. มีการจดัการพฒันาวิชาชีพของอาจารยผ์ูส้อน ทุกวิชาชีพ 27 
รายงานจากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล (ชุดใหญ่) มีขอ้สรุปคือ 28 
1.  ใหร้วมแพทยแ์ผนไทยเขา้มามีส่วนร่วม รวมเป็น 6 วิชาชีพ 29 
2. จดัใหม้ี RDU Webinar Series เป้าหมายอยูใ่นภาคสงัคมและภาคประชาชน 30 
3. RDU ไดถู้กผลกัเขา้ไปอยู่ในสมชัชาสุขภาพแห่งชาติแลว้ เร่ือง RDU Country โดย ศาสตราจารย ์31 

ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา เป็นประธาน  32 
ส าหรบัแผนงานในปี พ.ศ. 2563 ท่ีจะด าเนินการต่อไป คือ (1) การติดตามบณัฑิตท่ีจบแลว้  (2) มี33 

งบประมาณสนับสนุนจาก อย. จะน ามาใชใ้นเร่ืองการพัฒนาอาจารย์ และการท าส่ือการศึกษา เพ่ือท่ีจะได้34 
แลกเปล่ียนขอ้มลูร่วมกนั  35 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล เสนอแนวทางในการท าแบบสอบถามแพทยจ์บใหม่ ควร1 
ท าเป็น Package วา่อยากทราบเร่ืองอะไรบา้ง และมอบหมายใหมี้ผูร้บัผิดชอบ ส่งแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม2 
ขอ้มลูไวเ้ป็นส่วนกลาง แลว้จึงแจกจ่ายใหแ้ต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจะไดข้อ้มลูท่ีหน่วยงานอยากได ้รวมทั้ง กสพท  3 
ดว้ย  ควรเป็นแผนท่ีจะด าเนินการต่อไป  4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล แจง้เตือนทุกสถาบนัฯ เร่ือง RDU ใหท้ราบถึง5 
ความส าคญั แต่ยงัไมช่ดัเจนในการด าเนินงาน เมื่อเทียบกบั 4 วิชาชีพ ท่ีไปไกลกว่ามาก  ยกตวัอย่างเร่ืองการสอน6 
จริยธรรม ท่ีขาดผูร้บัผิดชอบ  เห็นควรเขียนใหช้ดัเจนวา่มีเน้ือหาอยา่งไร  สอนอย่างไร  อยู่ตรงไหน  จากคู่มือการ7 
สอนท่ีเคยเผยแพร่ไปแลว้ เป้าหมายควรน ามาเขียนใหม่ ว่าหลังจากท่ีใชแ้ลว้ มี ปัญหาอะไรบา้ง การพัฒนา 8 
ปรบัปรุง อะไรบา้ง เป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการต่อไป            9 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 10 

1.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันานโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาต ิ11 
ครั้งที่ 3/2563 วนัองัคารที่ 1 กนัยายน 2563 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 14 
แจง้ความคืบหนา้ 2 เร่ือง 15 
(1)  เร่ืองนโยบายแห่งชาติดา้นยา และยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาติ ไดผ่้านอนุกรรมการ16 

และคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติแลว้ มีการแกไ้ขเล็กน้อย  หลงัจาก17 
โควิด-19 ระบาด  นโยบายดา้นน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยา เนน้พฒันาระบบยาใหม้ีขีดความสามารถในการแกไ้ข18 
ปัญหา และรองรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่  ในท่ีประชุมไดร้ับรอง (ร่าง) นโยบายดังกล่าวแลว้ ขณะน้ีอยู่19 
ระหวา่งการเสนอสภาพฒัน์ฯ พิจารณากลัน่กรอง และจะน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป หากกรรมการฯ 20 
ตอ้งการอ่านนโยบายดงักล่าว  สามารถอ่านได ้จากลิงคท่ี์แจง้ไวน้ี้ 21 
(https://drive.google.com/file/d/1AD8dD9jkeqYcZ7dvlO9UCoYKC7bt7pWc/view?usp=drivesdk) 22 

(2)  ทาง อย. มีแนวทางการพัฒนารหัสยามาตรฐานของประเทศขึ้ นใหม่  จากเดิมมีใชอ้ยู่ 4 แบบ 23 
การมีรหสัยาหลายรูปแบบท าใหไ้ม่สะดวกในการด าเนินการ จึงเสนอใหม้ีการบรูณาการเหลือเพียงรหสัเดียว โดย24 
รูปแบบจะน ามาตรฐาน (Identification of medicinal products, IDMP) มาใชใ้นประเทศไทย (รายละเอียดตาม25 
เอกสารท่ีแจกในหอ้งประชุม) แนวทางขบัเคล่ือน IDMP อาจใชเ้วลาถึง 4 ปี โดยตอ้งติดตามผลต่อไป  26 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 27 

1.4 สรุปการประชุมปรึกษาหารือการด าเนินการพฒันาฐานขอ้มูลนักศึกษาแพทยค์ู่สญัญา วนัที่  10 28 
กนัยายน 2563 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ (ประชุม Online) 31 
ในการประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกบัการปรบัปรุงฐานขอ้มูล หรือ MD Student E-Service  มีผูแ้ทน32 

เขา้ร่วมการประชุมฯ ดงัน้ี (1) นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ (ผอก. สบพช.)  (2) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 33 
แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ (ผอก. ศรว.)  (3) ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ 34 
(ผูแ้ทน กสพท)  (4) นายแพทยภ์าสกร  วนัชยัจิระบุญ (แพทยสภา)  (5) ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยอ์ดุลย ์35 

https://drive.google.com/file/d/1AD8dD9jkeqYcZ7dvlO9UCoYKC7bt7pWc/view?usp=drivesdk
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รตันวิจิตราศิลป์ (แพทยสภา)  ผูน้ าเสนอหลักจะเป็น นายแพทย์ชวศักด์ิ  กนกกันฑพงษ์ (ผอก. สบพช.) และ 1 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุลย ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (แพทยสภา) ขอ้สรุปในการประชุมฯ จะแบ่งเป็น 3 2 
Phase คือ 3 

- Phase 1  ส าหรบั ปี 1-6  ท า MDStudent E-Service 4 
- Phase 2  Program การจดัสรรแพทยจ์บใหม ่5 
- Phase 3  การติดตามแพทย ์การคงอยู ่ภายในประเทศ 6 

โดยจะบรูณาการจากระบบต่างๆ ท่ีมีอยู่เดิม โดยใหล้งทะเบียนตั้งแต่เขา้เรียนปี 1 เพ่ือเป็นฐานขอ้มลู 7 
และในชั้นปีท่ี 2 เพ่ือติดตามความกา้วหน้า จนถึงชั้นปีท่ี 3  โดย ศรว. จะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาสิทธ์ิสอบ 8 
NL1  โดยคณะจะตอ้งลงเลขบตัรประชาชน 13 หลกั ช่ือ นามสกุล โครงการต่างๆ  นศพ. ลงขอ้มลูเหมือนกบัของ9 
คณะ แลว้สรา้ง password  พอขึ้ นปีท่ี 2 จะมีการตรวจสอบขอ้มลูเพ่ิมเติม โดยคณะ approved ขอ้มลูว่าถูกตอ้ง10 
หรือไม่  ขึ้ นปี 3 หลกัการเหมือนเดิม จนขึ้ นศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ปี 4, 5  ขึ้ นปี 6  จะมีการเพ่ิมเติม11 
ขอ้มูลเป็นล าดับ เมื่อมีการสอบผ่าน ทาง ศรว. จะส่งรายช่ือต่อไปยังแพทยสภา และจะเขา้สู่ระบบแพทยผ์ูท้ า12 
สญัญา และจะมีการอพัเดทขอ้มลูต่อไปว่า แพทยผ์ูท้ าสญัญาไปท างานท่ีไหน  ในการประชุมผูแ้ทนจากแพทยสภา 13 
ศรว. และ กสพท เห็นว่าควรเช่ือมต่อขอ้มลูร่วมกนั หลงัจากประชุมกระทรวงฯ มีหนังสือถึงนายกแพทยสภา เร่ือง14 
การขอใชฐ้านขอ้มูล สบพช.  ปัจจุบนัรอหนังสือตอบกลบัจากแพทยสภาเพ่ือจะด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งการสรา้ง15 
โปรแกรมต่อไป 16 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ขอสนับสนุนโครงการ17 
น้ี ซ่ึงเป็นฐานขอ้มลูท่ีจะใชใ้นการบริหารระบบแพทยข์องประเทศ และเสนอใหพิ้จารณาฐานขอ้มลูท่ีผลิตแพทยใ์น18 
ภาพรวมของทั้งประเทศ ไมใ่ช่เพียงกระทรวงสาธารณสุขอยา่งเดียว เพราะแพทยต่์างก็ท างานในประเทศ ขอใหม้อง19 
คุณค่าของการผลิตแพทย ์20 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย  ์สอบถามขอ้สงสัย ว่า นศพ. เอกชน หรือผูท่ี้ไป21 
เรียนท่ีฟิลิปปินส ์ต่างประเทศ ตอ้งลงทะเบียนในฐานขอ้มลู MDStudent E-Service หรือไม ่ 22 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ตอบค าถามว่า นศพ. ท่ีตอ้งสอบ NL ตอ้ง23 
ลงทะเบียนในฐานขอ้มลูทั้งหมด และในส่วนท่ีแพทยสภาดูแลขอ้มลูทั้งหมดจะมาเช่ือมโยงกนัตามขัน้ตอน  24 

ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต์  โฆษิตเศรษฐ ช้ีแจงว่า ขอ้มูลขาเขา้จะเป็นฐานในการ25 
เช่ือมโยง จน นศพ. สอบผ่านไปปฏิบติังานฯ ในระบบ  อนุกรรมการแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ ตอ้งอพัเดทขอ้มลูต่อไป            26 
ปีต่อปี ตลอด 3 ปี  หากมีการลาออก ก็ยากท่ีจะติดตาม 27 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุววรณ เสนอใหพิ้จารณาควบคู่ไปกับการสรา้ง28 
แรงจงูใจใหแ้พทยท่ี์เขา้มาในระบบด าเนินการต่อในการเพ่ิมเติมขอ้มลู    29 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 30 

1.5 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางบริการวิชาการ  31 
(Academic Hub) ครั้งที่ 2/2563  วนัพุธที่ 16 กนัยายน 2563 32 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 33 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 34 
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แจง้ท่ีประชุมในฐานะตัวแทน  กสพท   ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ  Academic Hub 1 
ภายใตน้โยบาย Medical Hub โดยมีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียว2 
และกีฬา เป็นประธานร่วมกัน ต่อเน่ืองมาหลายรัฐบาลแล้ว ในการประชุมท่ีผ่านมา ได้รับผลกระทบจาก3 
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการอ านวยการไดก้ าหนดมาตรการ การ4 
บรรเทาปัญหาเพ่ือแกปั้ญหาของ COVID-19  โดยใหช้าวต่างชาติและผูติ้ดตามท่ีไม่ป่วย เขา้มาใชบ้ริการรกัษาใน5 
ประเทศได ้โดยจดัท า  (1) ระบบ Hospital Quarantine และ Alternative Hospital Quarantine มีภาคเอกชนน าร่อง 6 
โดยการคัดกรองชาวต่างชาติท่ีเป็นคนไขเ้ก่าและมีญาติมาดว้ย ก าหนดใหม้ีประกันสุขภาพคนละ 2 ลา้นบาท ใน7 
ปัจจุบนัมีผูป่้วยและผูติ้ดตาม ท่ีเขา้ระบบ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) กว่า 600 ราย ผูป่้วยและผูติ้ดตาม8 
ท่ีเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยเพ่ือเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลพรอ้มการกกักนัตวั ตอ้งปฏิบติั9 
ตามหลกัเกณฑอ์ย่างเคร่งครดั  (2) ระบบ Wellness Quarantine กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดน้ าเสนอแนว10 
ทางการพฒันาสถานกกักนัในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine : WQ) โดยท่ีประชุม ศบค. เห็นชอบใน11 
หลกัการ และใหด้ าเนินการจดัการอบรมทีม Liaison เพ่ือติดตาม/ escort กบัชาวต่างชาติ ท่ีจะเขา้มา ใน WQ 12 
เร่ืองอ่ืนๆ แต่ติดขดัสถานการณโ์รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)    13 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดเ้สนอพิจารณา สืบเน่ืองเร่ืองโรงพยาบาลเอกชน 14 
พร้อมยกตัวอย่างโรงพยาบาลของคณะแพทย์ท่ีให้บริการลักษณะเหมือนเอกชน เช่น โรงพยาบาลศิริราช                 15 
ปิยมหาราชการุณย ์หรือท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ฯลฯ   ขอใหเ้ปิดเป็นสถานพยาบาลรองรบัการเป็นสถานกกักนั16 
ในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ใหช้าวต่างชาติเขา้มารกัษาได ้17 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ แจง้ว่า ทางคณะอนุกรรมการ Academic Hub ขอ18 
เชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีเช่นกนั 19 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 20 

1.6 สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้น21 
สุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2561-2570) ครั้งที่ 3/2563 และประชุมคณะกรรมการก ากับทิศทาง22 
โครงการพัฒนากลไกการจัดการและขับเคล่ือนเครือข่ายภายใตแ้นวคิดการพัฒนาบุคลากรสุขภาพใน23 
ศตวรรษที ่21” ครั้งที่ 1/2563 วนัพฤหสับดีที่ 1 ตลุาคม 2563 24 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 26 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะท างานการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์พัฒนา27 

การศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 มี ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิจารณ์  พานิช เป็นประธาน 28 
และ ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวณิชา  ช่ืนกองแกว้ เป็นเลขานุการ  วิธีการท างานจะเน้นเร่ือง Research  และ 29 
Research ตน้แบบท่ีดีน ามาศึกษาและขยายผล ต่อยอดเครือข่าย District Health System Academy เป็นโครงการ30 
เน้นการใช้ชุมชนเป็นฐานพัฒนาและการเรียนรู ้ มี 2 ฐาน คือฐานในการรักษา และฐานในการเรียนรู ้31 
(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก)  32 

และน าเสนอความกา้วหน้า 2 โครงการ คือ PPPPs and CEHPE Research โครงการ PPPP อยู่33 
ในช่วงของการสงัเคราะหข์อ้มลูเพ่ือจดัท า model ความร่วมมือฯ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละบริบทพ้ืนท่ี ส่วน34 
โครงการ CEHPE ก าลงัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการลงพ้ืนท่ี 35 

https://www.siphhospital.com/
https://www.siphhospital.com/
https://www.siphhospital.com/
https://www.siphhospital.com/
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เร่ืองนอกวาระการประชุม เน่ืองจากคณะกรรมการฯ มีผูแ้ทนสภาวิชาชีพของกระทรวงสาธารณสุข1 
ทั้งหมด ประธานไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู ้เร่ืองการปรบัตวัของการจดัการการศึกษาในแต่ละวิชาชีพจากสถานการณ์2 
โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอะไรบา้ง ทุกสาขาวิชาท่ีตอ้งฝึกกบัคนไข ้ในสาธารณสุข 3 
หรือชุมชน มีผลกระทบเหมือนกนัหมด รุนแรงมากน้อยต่างกนั โดยเฉพาะทนัตแพทย ์แต่มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั4 
หมด คือ นักศึกษาจะถูกถอนตัวออกจากภาควิชาคลินิกทุกสาขาวิชา ดว้ย 2 สาเหตุ คือ กลวัการติดต่อโรค และ 5 
PPE ไม่เพียงพอใช ้ ไม่ใช่จากทางคลินิก แต่รวมถึงชุมชน โรงพยาบาล และสถาบนัสมทบดว้ย จึงเป็นโจทยใ์หญ่6 
ของระบบการศึกษาบุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งแพทย ์ในระยะเวลาอนัสั้น มีผลต่อการฝึกท่ีส าคญัต่อวิชาชีพ     7 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วชัรสินธุ สอบถามเพ่ิมเติม จากรายงานการประชุมฯ วาระ8 
พิจารณา วาระท่ี 4.1 Continuing Professional Development in the UK and Thailand  กบัวาระ Health Education 9 
England ท่ีเคยน าเสนอ มีความแตกต่างอยา่งไร  10 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ แจง้ว่าหากมีรายงานความคืบหน้าจะแจง้ใหท้ราบ11 
ต่อไป   12 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 13 

1.7 เรื่องจาก UHosNet 14 
1.7.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข ครั้งที่ 15 

1/2563  วนัจนัทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 16 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 17 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ (ประชุม Online) 18 
น าเสนอความคืบหนา้การด าเนินการการบรูณาการ 3 กองทุน  19 
- ลงนามบนัทึกความร่วมมือ เร่ือง การบรูณาการการด าเนินงาน ตรวจประเมินและก ากบั20 

คุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ วนัท่ี 8 มกราคม 2563  21 
- แต่งตั้งคณะท างานบูรณาการการด าเนินงานตรวจประเมินและการก ากับคุณภาพ22 

มาตรฐานหน่วยบริการ (ร่าง) องคป์ระกอบคณะท างาน จ านวน 27 ท่าน  23 
- อ านาจหนา้ท่ี ท่ีส าคญัของคณะท างาน 24 

1. ก าหนดทิศทางและแผนบรูณาการการด าเนินงานตรวจประเมินและการก ากบัคุณภาพ25 
มาตรฐานหน่วยบริการ 26 

2. ทบทวนมาตรฐานก าหนดมาตรการจัดท าแนวทางแผนการตรวจประเมินและการ27 
ก ากบัคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ 28 

3. ก าหนดประเด็นในการขบัเคล่ือนการก ากบัคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 29 
4. ก าหนดชุดขอ้มูลและแนวทางการเช่ือมโยงขอ้มูลหน่วยบริการ เพ่ือใชป้ระโยชน์จาก30 

ขอ้มลูร่วมกนั ในการก ากบัคุณภาพมาตรฐานและการพฒันาศกัยภาพของหน่วยบริการ 31 
ท่ีประชุมกล่าวถึงเร่ืองท่ีมีการบรูณาการการท างานร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆ ในการดูแล32 

ประชาชนดา้นการสาธารณสุขและภยัพิบติั รวม 5 ดา้น ไดแ้ก่  1. โรคภยัไขเ้จ็บ  2. สารเคมี  3. รงัสี  4. ภยัพิบติัหมู ่ 33 
5. ภยัท่ีเกิดจากการกระท าของคน  และจะเชิญกลุ่มเครือข่าย UHosNet เขา้ร่วมดว้ย โดยจะประสานงานผ่าน34 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการเครือขา่ย UHosNet  ต่อไป 35 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 36 
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1.7.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ1 
กองทุน ครั้งที่ 4/2563   วนัศุกรท์ี่ 18 กนัยายน 2563 2 

 เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  (ประชุม Online) 4 
ขอแทรกมติท่ีส าคัญจากรองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกัน5 

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 11/2563  วนัท่ี 5 ตุลาคม 2563  มี 4 ขอ้ 6 
1. ประชาชนท่ีเจ็บป่วยไปรบับริการกบัหมอประจ าครอบครวั ในหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีไหนก็7 

ได ้ เร่ิมวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563  พ้ืนท่ี กทม. ในเขตท่ีก าหนดให ้6 เขต หมายถึง คลินิกชุมชนท่ีเป็นลกูข่ายกบั8 
ศนูยบ์ริการสาธารณสุข ของ กทม. และปริมณฑล 9 

2. ผูป่้วยในไมต่อ้งกลบัไปรบัใบส่งตวั   10 
3. โรคมะเร็ง ไปรบับริการท่ีไหนก็ไดท่ี้พรอ้ม เร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม 2564 จะส่งขา้มเขตกนั11 

ง่ายขึ้ น โดยเขตพ้ืนท่ีมีการประสานงานให ้12 
4. สามารถยา้ยหน่วยบริการไดท้นัที ไมต่อ้งรอ 15 วนั เร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม 2564   13 

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจัดการ14 
กองทุน ครั้งท่ี 4/2563  วนัศุกรท่ี์ 18 กนัยายน 2563  15 

(1) แจง้เร่ืองการฉีดวคัซีน IPV  ตอนปี 2560 รองรบัวคัซีนใหเ้ด็กอายุ 4 เดือน 1 เข็ม ในปีน้ี16 
เพ่ิมจ านวนจาก 1 เข็ม เป็น 2 เข็ม แก่เด็กอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน  เปล่ียนบญัชียา จ1 เป็นบญัชี ก  และจะมี17 
ผลกระทบงบประมาณเพ่ิมข้ึนเป็น 180 ลา้นบาท เป็นงบปีหนา้  18 

(2) เร่ืองสิทธิประโยชน์เร่ืองยา มีมติอนุมติัการใชย้าไวรสัตบัอกัเสบซี และการปรบัเปล่ียน19 
บญัชีวคัซีน HPV จากบญัชี จ1 มาเป็นบญัชี ก  20 

(3) เร่ืองการปรบัอตัราค่าตรวจทางพนัธุกรรมของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  ดว้ยเทคนิก Real 21 
Time RT-PCR  มติ สปสช. ปรบัราคาลงจาก 3,000.- บาท เป็น 1,600.- บาท  และเมื่อไดป้ระชุมกนัอีกครั้ง มติ22 
คณะอนุกรรมการฯ รบัทราบการปรบัปรุงยอด  มอบผูแ้ทนเครือข่าย UHosNet  ประสานงานผูเ้ก่ียวขอ้งหารือ23 
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ เพื่อก าหนดอตัราจ่ายชดเชยค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ใหเ้ป็นท่ียอมรบัจากทุก24 
ภาคส่วนเป็น 2,200.- บาท และงบประมาณท่ีเหลือจากปี 2563  ใหป้รบัมาใชใ้นปี 2564  ในวงเงิน 600 ลา้นบาท  25 

(4) จากโครงการน าร่องใหผู้ ้ป่วยรับยาท่ีรา้นยาเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล มีมติ26 
เห็นชอบปรบัอตัราและแนวทางการจ่ายชดเชย     27 

- โรงพยาบาลจากอัตราเหมาจ่าย 33,000.- บาทต่อร้านยาท่ีเข ้าร่วมโครงการ28 
ปีงบประมาณแรก  เป็นในปีงบประมาณถดัไปใหส้นับสนุนตามใบสัง่ยา ตาม Model 1:49 บาทต่อใบสัง่ยา  Model 29 
2:47 บาทต่อใบสัง่ยา และ Model 3:49 บาทต่อใบสัง่ยา  30 

- รา้นขายยา ใหส้นับสนุนตามใบสัง่ยา ตาม Model 1:70 บาทต่อใบสัง่ยา  Model 31 
2:80 บาทต่อใบสัง่ยา  และModel 3:90 บาทต่อใบสัง่ยา    32 

- ให ้สปสช. ด าเนินการร่วมกบัองคก์ารเภสชักรรม จดัยาไวท่ี้รา้นขายยา ตาม  Model 33 
3  ผ่านระบบ VMI วงเงินงบประมาณไมเ่กิน 308.- บาทต่อใบสัง่ยา             34 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 35 
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1.7.3 สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาแนวทางบริหารงบบริการจ่ายตามคุณภาพผลงาน1 
บริการ ครั้งที ่2/2563  วนัศุกรท์ี่ 25 กนัยายน 2563 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ (ประชุม Online) 4 
รายงานว่า ผลการวิจัย การจ่ายตามตัวช้ีวัดท่ีใชอ้ยู่ไม่สัมพันธ์กับคุณภาพ จะมีการปรับ5 

ตวัช้ีวดัใหม ่ดว้ยหลกั value add payment โดยจ่ายจริงในเขต 9 กบั 12 และทดลองขอ้มลูในเขต 1, 4, 6, 8  6 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 7 

1.7.4 สรุปการประชุมสมัมนา “บูรณาการจดัการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขใน8 
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต”ิ วนัศุกรท์ี่ 2 ตลุาคม 2563 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  10 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ (ประชุม Online) 11 
รายงานว่า แผนการด าเนินงาน การบูรณาการการจัดการคุณภาพและมาตรฐานในระบบ12 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ” ระยะส่ีปี (พ.ศ. 2563-2567)  มีการปรบักลยุทธแ์ผนงาน 4 แผนงาน  13 
1. แผนงานท่ี 1  ส่งเสริมกลไกการประกนัคุณภาพหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วม 14 
2. แผนงานท่ี 2  ยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยบริการ 15 
3. แผนงานท่ี 3  สรา้งความมัน่ใจในคุณภาพมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข 16 
4. แผนงานท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากบัคุณภาพ มาตรฐานบริการสาธารณสุข  17 

โดยแต่ละแผนงาน จะมีอนุกรรมการฯ ก ากบั 18 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 19 

1.8 การปรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบั พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 20 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 22 
สืบเน่ืองการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกับ พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562 ร่วมกัน ระหว่าง กสพท  23 

กระทรวงสาธารณสุข  แพทยสภา  และราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั  การจดัการเรียนการสอนในสาขา24 
เวชศาสตรค์รอบครวั ร่วมกบัเวชศาสตรชุ์มชน หรือเวชศาสตรส์งัคมและการป้องกนั มีความหลากหลายในแต่ละ25 
มหาวิทยาลยั เน่ืองจากมีความพรอ้มไม่เท่ากนั  จาก พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีการสรุปกรอบ Primary care 26 
ของประเทศ  การปรับกลไกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตแพทย ์ ใน พรบ. การมีแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 27 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของการท างานเป็นทีม  อีกทั้งยงัมีส านักสนับสนุนระบบด าเนินการ มี28 
หน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู ้ใหบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิ  ให้29 
เพียงพอกับการใหบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิ และจัดใหม้ีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแพทยเ์วชศาสตร์30 
ครอบครวัและคณะผูใ้หบ้ริการสุขภาพปฐมภมูิ ใหม้ีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้ นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งด าเนินการ31 
เก่ียวกบัแผนก าลงัคน 32 

ในการปรบักรอบการผลิตและพฒันาแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั จะส่งผลกระทบไปยงัโรงเรียนแพทย์33 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ พรบ. ฉบับใหม่ ทางราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จึงขอน าเสนอประเด็นและ34 
ขอ้เสนอเพ่ือด าเนินการต่อไป ดงัน้ี 35 
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- ขอใหโ้รงเรียนแพทยพิ์จารณาใช ้พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562  เป็นฐานขอ้มูลในการปรบั1 
และทบทวนเน้ือหาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  เวชศาสตร์ชุมชนท่ีสอนใหส้อดคลอ้งกัน เพ่ือให้2 
นักศึกษาแพทยม์ีความเขา้ใจเน้ือหาของรายวิชา และกรอบบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตาม3 
กรอบ พรบ. ในการออกไปท างานภายใตร้ะบบไดดี้     4 

- ขอจดัตั้งคณะท างานร่วมระหวา่งกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  กระทรวงสาธารณสุข 5 
และแพทยสภา เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใหส้อดคลอ้งกับ 6 
พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  โดยใชห้ลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีมีหลักสูตร7 
แพทยศาสตรบณัฑิตเก่ียวขอ้งกบัการผลิตแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัโดยตรงเป็นพ้ืนฐาน โดยจะมี8 
หนังสือจากราชวิทยาลยัฯ หรือ กสพท ขอตวัแทนจากทุกโรงเรียนแพทยร์่วมเป็นกรรมการ และจะ9 
น าเสนอความกา้วหนา้ในการประชุมครั้งต่อไป 10 

อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร์  พิทักษ์วชัระ ขอเสนอเพ่ิมเติมจาก วาระ 1.6  การประชุม สสช. เร่ือง11 
หลักสูตร CEHPE และเร่ืองระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในขณะท่ีวิทยาลัยแพทยส์่วนหน่ึงขยับในเร่ืองการพัฒนา12 
หลกัสูตร Community engagement  และเน้นการผลิตแพทยเ์พ่ือใหเ้พียงพอกบัการใหบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิ 13 
ส่วนตัวเห็นดว้ยในการผูกกบัตัวบุคคลแต่หลกัสูตรจะไม่ยัง่ยืน แต่การผูกหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกับ พรบ. ระบบ14 
สุขภาพปฐมภูมิ ระบบ PCC เพราะมีหลกัว่าการศึกษาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการบริการ และเอกสารประกอบวาระ15 
การประชุม 1.8  หนังสือท่ี สธ.0220.01/23323  และเอกสารอา้งอิงจากรองปลดักระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด16 
แจง้ใหด้ าเนินการเร่ืองน้ีต่อ จะท าใหไ้ดห้ลกัสูตรจริงท่ีนักศึกษาสามารถออกไปท างานไดใ้นระดับโรงพยาบาล17 
อ าเภอ  18 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา แจง้ว่า เร่ืองน้ีมีการหารือในการประชุมหลกัสูตรท่ี19 
อาจารยน์ายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ เขา้ร่วมดว้ย และเป็นไปตามน้ี 20 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 21 
 22 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 23 
ครั้งที่ 2/2563 วันศุกรท์ี่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอ้งประชุมปรีดี พนมยงค ์ชั้น 3 อาคารโดม24 
บริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหาร25 
กลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 4/2563 วนัศุกรท์ี่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอ้งประชุม ME2-0701 ชั้น 7 26 
อาคารคณะแพทยศาสตร ์หลงัที่ 2 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 27 
เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ30 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2563  วนัศุกรท่ี์ 17 กรกฎาคม 2563  ณ หอ้งประชุม31 
ปรีดี พนมยงค ์ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต เพ่ือขอรบัรองในท่ีประชุม โดยหาก32 
กรรมการท่านใดเห็นสมควรแกไ้ขรายงานการประชุม ขอใหแ้จง้เพ่ือพิจารณาแกไ้ข และเสนอสรุปผลการประชุม33 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2563 วนัศุกรท่ี์ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอ้งประชุม ME2-0701 ชั้น 7 34 
อาคารคณะแพทยศาสตร ์หลงัท่ี 2 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เพ่ือรบัทราบ  35 
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 มตทิี่ประชุม  : รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่ม1 
สถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2563  และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2563 2 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 3 
3.1  เสนอช่ือผูแ้ทนเพ่ือแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร ศรว. 2563-2567 4 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 
แจง้ความคืบหน้าจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา ไดเ้สนอใหผู้ ้แทนทุกสถาบันฯ ส่งรายช่ือกลับมา 7 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริหาร ศรว. ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระในเดือนธันวาคมน้ี จ าเป็นตอ้งเสนอแต่งตั้ง8 
คณะกรรมการชุดใหม่  รายละเอียดในการเสนอรายช่ือ ขอใหเ้สนอ 10 รายช่ือ เพ่ือเป็นคณะกรรมการบริหาร                   9 
และ 1 ท่าน เป็นผูอ้ านวยการ โดยไมต่อ้งระบุต าแหน่ง ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  และไดก้ารตอบรบักลบัมา10 
จาก 21 สถาบนัฯ รายละเอียดขอ้มลูตามเอกสารประกอบการประชุม และไดร้บัขอ้มลูเพ่ิมอีก 2 สถาบนั หลงัจาก11 
ส้ินสุดวนัท่ีก าหนด (วนัท่ี 5 ตุลาคม และ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2563)  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาว่า เห็นควรพิจารณา12 
รายช่ือท่ีส่งมาหลงัวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 หรือไม ่ 13 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา พบว่ามีจ านวนสมาชิก 25 คน เสนอไม่ควรพิจารณารายช่ือท่ีส่ง14 
มาหลงัก าหนด  และไมม่สีมาชิกเสนอความเห็นใหพิ้จารณา 15 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์จึงแจง้ขอเสนอรายช่ือฯ ท่ีกรรมการเห็นชอบตาม16 
เอกสารประกอบการประชุม เสนอแพทยสภาเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป         17 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ และเห็นชอบตามเอกสารประกอบการประชุม โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 18 
แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ด ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ ศรว. และเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นทุกประการ    19 

3.2    แตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการบริหาร สมพ. 2564-2567 20 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี (ประชุม Online) 22 
แจ้งให้ทราบ เ ก่ียวกับรายช่ือท่ี ได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา23 

กรรมการบริหาร สมพ. ในปี 2564–2567 จากสถาบนัฯ ท่ีตอบรบั มีจ านวนสถาบนัท่ีเสนอช่ือ 18 สถาบนั และ24 
จ านวนผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 19 รายช่ือ ซ่ึงตามขอ้บงัคบัฯ สมพ คณะกรรมการอ านวยกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์25 
แห่งประเทศไทย  ตอ้งเสนอรายช่ือเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 1 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมการอ านวย26 
กลุ่มสถาบนัฯ 3 ท่าน  สรุปรายช่ือเป็นดงัน้ี 27 

1.  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 28 
2.  ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 29 
3. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่30 
โดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการอ านวยการฯ ทั้ง 3 31 

ท่าน เป็นกรรมการสรรหากรรมการบริหาร สมพ. ในวาระ 2564–2567  ต่อไป  32 
มตทิี่ประชุม  : รบัรองรายช่ือกรรมการสรรหาฯทั้ง 3 ท่าน 33 
 34 
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3.3 ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการเพ่ือสรรหาและแตง่ตั้งผูอ้  านวยการ สมพ. 2564-2567 1 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี (ประชุม Online) 3 
แจง้ใหท้ราบว่า ผูอ้ านวยการของ สมพ. เป็นต าแหน่งท่ีตอ้งรับผิดชอบสูงมาก จะตอ้งด ารงรักษา4 

เกียรติศกัด์ิ ของ สมพ. ไว ้เพราะเป็นองคก์รระหว่างประเทศ ท่ีต่างประเทศรบัรองทุก 5 ปี  เน่ืองจากในช่วง 5 ปี5 
แรก มีความคืบหน้าในระดับหน่ึง และเป็นท่ียอมรบัทั้งในและต่างประเทศ  จึงเสนอผูอ้ านวยการท่านเดิม ด ารง6 
ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง เพ่ือใหอ้งคก์รมีความมัน่คง จึงเสนอช่ือ ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ วรรณไกรโรจน์  7 
ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ สมพ. ในวาระต่อไป  8 

มตทิี่ประชุม  : รับทราบ และเห็นชอบให ้ศาสตราจารย์ นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ 9 
ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ สมพ.  ในวาระต่อไป และเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นทุกประการ  10 

3.4 รบัรองช่ือผูผ่้านการคดัเลือกเพื่อยกยอ่งเป็นครูแพทยแ์ห่งชาต ิประจ  าปี 2563 11 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 13 
รายงานว่า ตามท่ี กสพท มีหนังสือลงวนัท่ี 29 เมษายน 2563  ท่ีขอใหส้ถาบนัสมาชิก กสพท  และ14 

ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท เสนอรายช่ือผูส้มควรไดร้บัการยกย่องเป็นครูแพทย์15 
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563  ขณะน้ีทีมงานและคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี 16 
2563  ไดพิ้จารณาและตรวจสอบคุณสมบติัฯ เรียบรอ้ยแลว้ รายช่ือผูส้มควรไดร้บัการยกย่องเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติ 17 
ประจ าปี 2563  ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์นายแพทยท์วี เลาหพันธ์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 18 
มหาวิทยาลยัมหิดล  19 

มตทิี่ประชุม  : รบัรองรายช่ือ รองศาสตราจารย ์นายแพทยท์วี  เลาหพนัธ์ เป็นครูแพทยแ์ห่งชาติ 20 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 21 

3.5 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพื่อรับ22 
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for 23 
National License 2012) 24 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 

  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ (ประชุม Online) 27 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ว่า ตามท่ี กสพท ได้รับมอบหมายจาก                 28 

แพทยสภา ใหท้บทวนเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555  โดย กสพท มอบ            29 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ เป็นผูร้ับผิดชอบพิจารณาปรับปรุงทักษะหัตถการ30 
ส าหรับบัณฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ซ่ึงเกณฑ์ทักษะและหัตถการฯ ไดด้ าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ และ31 
ประกาศใชเ้ป็นฉบบัท่ี 2  โดยปรบัจากเดิม 46 ทกัษะ เป็น 30 ทกัษะ  32 

ส่วนงานท่ียังตอ้งด าเนินการคือ การปรับปรุงเกณฑ์ความรู ้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับ33 
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555  ประกอบดว้ยเกณฑฯ์ ทั้งหมด 5 ส่วนดงัน้ี  34 

 ส่วนท่ี 1  ก. วิทยาศาสตรก์ารแพทยพ้ื์นฐาน 35 
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 ส่วนท่ี 2  ข. ความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพและทกัษะทางคลินิก  1 
 ส่วนท่ี 3  ค. สุขภาพและการสรา้งเสริมสุขภาพ  2 
 ส่วนท่ี 4  ง. เวชจริยศาสตร ์   3 
 ส่วนท่ี 5  จ. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  4 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ เห็นชอบใหค้ณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการ5 
ด าเนินการปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 6 
ต่อไป 7 

มตทิี่ประชุม  : เห็นชอบ 8 

3.6    ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง9 
ประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2564 10 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 11 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 12 
แจง้ใหพิ้จารณา (ร่าง) ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหาร กลุ่ม13 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2564  และเสนอใหใ้นการจดัการประชุม ตอ้งมีการจัด14 
ประชุมแบบออนไลน์ร่วมดว้ยทุกครั้ง ตามเอกสารประกอบการประชุม  15 

อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย ช้ีแจงในท่ีประชุมว่า ในช่วงวันและเวลา                            16 
(28 พฤษภาคม 2564) ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารชุดใหม่   จึง17 
ขอสลบักบัส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (27 สิงหาคม 2564) เพ่ือจะไดม้ีเวลาในการ18 
เตรียมตวั 19 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ พันธุ์20 
พิมานมาศ คณบดี มีความยินดีไมข่ดัขอ้ง  21 

มตทิี่ประชุม  : รับทราบ และเห็นชอบการขอสลับก าหนดการ โดย ส านักวิชาแพทยศาสตร ์22 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวนัศุกรท่ี์ 25 พฤษภาคม 2564  และส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยั23 
ลกัษณ ์เป็น วนัศุกรท่ี์ 27 สิงหาคม 2564   24 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 25 
4.1 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต26 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 27 
(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 (ขอน าเสนอช่วง28 
เชา้) 29 

เอกสารประกอบ : 6 ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์31 
รายงานความกา้วหน้าในการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ในระบบรับตรง (Direct 32 

Admissions) ตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี   33 
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(1)  ปฏิทินการรบับุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 1 
หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต ของ กสพท ปีการศึกษา 2564 (4.1a)  มีการ2 
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกฯ และไดป้ระชุมคณะท างานฯ แลว้ ในค าสัง่แต่งตั้งจาก กสพท รายช่ือ3 
คณะอนุกรรมการฯ (4.1d) และคณะท างานฯ (4.1e) ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563  จะมีการแถลงข่าวเร่ืองการสอบ4 
คัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว5 
แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2564 ของ กสพท  ท่ีส านักงานคณะกรรมการ6 
การอุดมศึกษา (สกอ.)  ขอเรียนเชิญคณาจารยทุ์กท่านเขา้ร่วมงานดว้ย เปิดรบัสมคัรคดัเลือกฯ ผ่านทางเว็บไซต ์7 
ตั้งแต่วนัท่ี 2–20 พฤศจิกายน 2563  สอบวิชาเฉพาะในวนัท่ี 10 เมษายน 2564  ใหผู้ส้มคัรเขา้ไปตรวจสอบ8 
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณแ์ละตรวจสุขภาพในระบบ TCAS64 และ กสพท จะส่งขอ้มลูใหก้บัทางสถาบนั9 
ประมาณตน้เดือนมิถุนายน 2564  10 

(2)  ขอใหทุ้กสถาบนัตรวจสอบความถูกตอ้งของประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 11 
เร่ืองหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ขั้นตอนการคดัเลือก จ านวนรบันักศึกษาในแต่ละสถาบนั โดยเพ่ิม12 
จ านวนได ้แต่หา้มลด หลักจากประกาศไปแลว้ (4.1b)  เร่ืองหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะยังใช้13 
แบบเดิม ประกาศในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 (4.1c) 14 

(3)  มีค าสัง่เปล่ียนแปลงอนุกรรมการจดัการสอบฯ เน่ืองจากการเปล่ียนต าแหน่งดา้นการบริหาร 15 
และผูแ้ทนอนุกรรมการฯ จ านวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม จาก อนุกรรมการท่ี16 
ปรึกษา เป็น รองประธานอนุกรรมการ   คณะทนัตแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จาก รองศาสตราจารย ์17 
ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริวิมล  ศรีสวัสด์ิ  เป็น รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุพจน์  ตามสายลม ต าแหน่ง 18 
อนุกรรมการ  และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เภสัชกรหญิงศิตาพร  19 
ยงัคง เป็น รองศาสตราจารย ์เภสชักรปรีชา  มนทกานติกุล ต าแหน่ง อนุกรรมการ (4.1f) 20 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 21 

4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 22 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์24 
รายงานการด าเนินการของ สมพ. ในท่ีประชุม ดงัน้ี 25 
1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน  ท่ีอยู่ระหว่างการ26 

ด าเนินการก่อน site visit (1) คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 27 
ตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการด าเนินการของหลักสูตร และการเตรียมความพรอ้มของโรงพยาบาลสิรินธร  28 
(2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร29 
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2564  (3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น  ขอรับการตรวจ30 
ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  (4) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย31 
เทคโนโลยีสุรนารี ขอรับการตรวจประเมินเพ่ิม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  เป็นโรงพยาบาลหลัก  32 

2.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน  ท่ีอยู่ระหว่างการ33 
ด าเนินการหลัง site visit   (1) ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 34 
มหาวิทยาลยัมหิดล  (2) ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง  35 
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3.  ระยะเวลารับรองมาตรฐาน เพ่ือใหร้ะยะเวลาการรับรองมาตรฐานของ สมพ. สอดคลอ้งกับ1 
ระยะเวลาจัดการศึกษาตามหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร สมพ. ไดม้ีมติใหร้ะยะเวลาการรับรองมาตรฐาน2 
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต มีระยะเวลา 6 ปี นับจากวนัท่ีรบัรอง  3 

4. เกณฑม์าตรฐานการเปิดด าเนินการและการรบัรองสถาบนั สมพ. ไดด้ าเนินการปรบัปรุงเกณฑ ์4 
และจดัใหม้ีการประชาพิจารณ์เกณฑใ์นวนัท่ี 15 ตุลาคมท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริหารจะท าการปรบัปรุงตาม5 
ขอ้เสนอแนะและเสนอแพทยสภาเพ่ือประกาศใชต่้อไป 6 

รายละเอียดอ่ืนขอใหศึ้กษาจากเอกสารประกอบการประชุม 7 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 8 

4.3 โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 9 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระกิต  วาทีสาธกกิจ   11 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระกิต  วาทีสาธกกิจ รายงานความคืบหน้าโครงการนักศึกษา12 

แพทย์ปลอดบุหร่ี ตามท่ีท่ีประชุมมีมติมอบหมาย โดยได้ปรึกษาหารือกับผู ้บริหารของคณะแพทยศาสตร์13 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ถึงแนวทางในการด าเนินการ และมอบให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ14 
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผูน้ าเสนอในส่วนท่ีด าเนินการใหท้ราบ และขอหารือต่อไป 15 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ16 
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น าเสนอ (ร่าง)ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                     17 
เร่ือง นโยบายนักศึกษารามาธิบดีปลอดบุหร่ี 100% มีนโยบายและวัตถุประสงค์เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย และ18 
แนวทางในการด าเนินการ ตามเอกสารประกอบการประชุม   19 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระกิต  วาทีสาธกกิจ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มีการด าเนินการ20 
ประสานงานกบัรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แต่ละสถาบนัฯ รวมถึงสมาพนัธนิ์สิตนักศึกษาแพทย์ ท่ีจะเขา้มามี21 
ส่วนร่วมกบัโครงการดังกล่าว และเสนอใหม้ีการประชาสมัพนัธ์โครงการฯ โดย กสพท เพ่ือจะไดเ้ร่ิมด าเนินการ22 
ทนัที โดยไมต่อ้งรอ 31 พฤษภาคม วนังดสบูบุหร่ีโลก และเสนอใหเ้ป็นนโยบายของทุกสถาบนัร่วมกนัปฏิบติั 23 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  24 

4.4 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 25 
4.4.1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 26 

เอกสารประกอบ : - 27 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 28 
แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มีการเปล่ียนแปลงผู ้บริหารปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จาก                29 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม เป็น ศาสตราจารย ์นายแพทยสิ์ริฤกษ์  ทรงศิวิไล แต่ยงัไม่สามารถ30 
ติดต่อและประสานงานได ้หากมีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบต่อไป  31 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 32 
  33 
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4.4.2 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย  3 
จากมติคณะกรรมการอ านวยการ กสพท เห็นชอบให้เจ ้าภาพคือ คณะแพทยศาสตร ์             4 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และคณะแพทยศาสตร ์5 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เล่ือนการจดัประชุมวิชาการฯ เป็นเดือนธันวาคม 2564  และเสนอใหม้ีการ6 
จดัประชุมวิชาการฯ ครั้งท่ี 21 ในปี พ.ศ. 2563  โดยใหค้ณะท างานวิชาการ กสพท ด าเนินการ 7 

คณะท างานวิชาการฯ ในการประชุม (วาระพิเศษ) เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 ไดพิ้จารณา8 
และมีความเห็นว่า การจัดประชุมวิชาการฯ จ าเป็นตอ้งมีสถาบนัผลิตแพทยเ์ป็นเจา้ภาพ คณะท างานวิชาการฯ              9 
จะเป็นผู ้ให ้ค าปรึกษาหรือช่วยสนับสนุนในการจัดกิจกรรม โดยหากจะมีการจัดในเดือนเมษายน 2564  10 
คณะท างานวิชาการฯ อาจจดักิจกรรมแบบ serial seminars แต่เน่ืองจากไดม้ีการเปล่ียนก าหนดการประชุมเป็น11 
ช่วงเวลาเดิม คือเดือนตุลาคม - ธนัวาคม คณะท างานฯ จึงมีความเห็นว่าไม่สมควรท่ีจะจดั serial seminars  และ12 
มีมติใหเ้สนอคณะกรรมการอ านวยการ กสพท พิจารณาก าหนดจดัการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง13 
ประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ในปี พ.ศ. 2564  โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส านักวิชา14 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจา้ภาพ 15 
และงดการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 16 

ส่วนการจัดพิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2563  คณะท างานฯ เสนอใหป้ระกาศ17 
รายช่ือต่อสาธารณะเพ่ือทราบ ส่วนการจดัพิธีมอบรางวลั มีทางเลือกดงัน้ี 18 

1. จดัในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21 พ.ศ. 2564 (มอบ 19 
2 รางวลั)  20 

2. จดักิจกรรมเฉพาะตามท่ี กสพท เห็นสมควร 21 
มตทิี่ประชุม  : รับทราบ เห็นชอบใหจ้ัดพิธีมอบรางวลัในการประชุมวิชาการนานาชาติ22 

ดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทยข์องวิทยาลยัแพทยศาสตร ์พระมงกุฎเกลา้ ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563  23 

4.4.3  บทความทางวิชาการโดยคณะท างานวิชาการ กสพท 24 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์26 
เสนอท่ีประชุม เร่ืองรายละเอียดบนเว็บไซด์ เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ตาม27 

กลุ่มเป้าหมาย เน้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน การประเมินผลทั้ง online และ offline รวมเร่ืองส าคญั28 
อ่ืนๆ  ในส่วนของ ผลงานแพทยศาสตรศึกษา งานแรก “ขอ้แนะน าในการจดัการเรียนการสอน online” โดย              29 
รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศักด์ิ  ไอรมณีรตัน์ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 30 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 31 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 32 
  33 



18 
 

4.5   โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ1 
นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570)  – การตดิตามบณัฑิตแพทย ์2 

– การทบทวนค่าปรับ/สญัญา นักศึกษาคู่สัญญากลุ่ม3 
ตา่งๆ 4 

เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา (ประชุม Online) 6 
แจง้ใหท้ราบวา่ โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมฯ ถึงเวลาท่ีตอ้งเสนอต่อโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมฯ ปี 2565-7 

2570 จึงขอใหทุ้กสถาบันยืนยันตัวเลขในการผลิตบัณฑิตแพทย์พร้อมทั้งเหตุผลในการผลิต ส่งใหค้ณะ8 
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เพ่ือใหท้าง กสพท เสนอเร่ืองไปกระทรวงการ9 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  และกระทรวงสาธารณสุข  ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน จะทนัการ10 
เสนองบประมาณทั้งหมดในปีถดัไป 11 

- การติดตามบัณฑิตแพทย์ ได้หารือกับทางแพทยสภา ในการติดตาม โดยใชก้ระบวนการ12 
เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา จะได้รับการอัพเดทขอ้มูล และยังมีอีกหลายคนท่ียังติดตามไม่ได้ เน่ืองจาก13 
เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่แต่จะติดตามโดยเลขประจ าตวับตัรประชาชน 13 หลกั วา่อยูท่ี่ไหนบา้ง ต่อไป 14 

- การทบทวนค่าปรบั/สญัญา นักศึกษาคู่สญัญากลุ่มต่างๆ ยงัไมม่ีขอ้สรุปจากแพทยสภา 15 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 16 

4.6 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 17 
เอกสารประกอบ : - 18 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา (ประชุม Online) 19 
แจง้ความคืบหน้า จากการประชุม สรุปจากเดิมท่ีตกลงว่าจะผลิตแพทย์ 3 แบบ ตอนน้ีลงไปถึง 20 

learning process ว่าควรมีกระบวนการปรบัปรุงอย่างไร ใหไ้ด ้Community physician, Advanced care และ 21 
Academic physician และจะรายงานความคืบหนา้ใหท้ราบอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป    22 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 23 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 24 
5.1 เพ่ือทราบ 25 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 26 
(ศรว.)  27 

เอกสารประกอบ : 6 ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์29 
แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ การด าเนินการของ ศรว. ตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี  30 
(1)  ผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 31 

1 (ทั้งหมด) สอบวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2563 หมายถึงผู ้ท่ีเขา้สอบครั้งแรก และเคยผ่านการสอบมาแลว้ 32 
(5.1.1b) เปอรเ์ซ็นตผ่์าน ทัว่ประเทศ 54.1%  ในประเทศ 55.8%  สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 15.8%   33 
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(2)  ผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 
1 (สอบรอบแรก)  สอบวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2563  หมายถึงผูท่ี้เขา้สอบครั้งแรก (5.1.1c)  เปอรเ์ซ็นต์ผ่าน 2 
ทัว่ประเทศ 63.7%  ในประเทศ 64.9%  สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 11.6% 3 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ช้ีแจงเก่ียวกบัผลการสอบท่ีมีการ4 
สอบถามมาน้ัน  เน่ืองจากสถานการณไ์ม่ปกติ มีการเล่ือนก าหนดสอบจากเดือนเมษายน มาเป็นเดือนกนัยายน 5 
ในเร่ืองขอ้สอบ ศรว. มีคณะอนุกรรมการพฒันาการสอบพิจารณาตามเกณฑแ์ลว้ มีความเห็นว่าขอ้สอบไม่ไดย้าก6 
ขึ้ น  ไดว้ิเคราะหผ์ลการสอบในภาพรวมส่งใหก้บัทุกสถาบนัแลว้ โดยเทียบจากจ านวนของสถาบนัท่ีเขา้สอบทั้งหมด7 
ท่ีลงทะเบียนวา่เป็นนักศึกษาของสถาบนั รวมทั้งผูท่ี้จบไปแลว้ เทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมดทั้วประเทศ  ส่วน8 
ผลสอบรายบุคคลสามารถรบัไดจ้ากระบบและน าไปปรึกษาอาจารยใ์นการพฒันาและเตรียมตวัต่อไปได ้      9 

(3)  ผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 10 
2 (ทั้งหมด) สอบวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2563 หมายถึงผู ้ท่ีเขา้สอบครั้งแรก และเคยผ่านการสอบมาแลว้ 11 
(5.1.1d)  เปอรเ์ซ็นตผ่์าน ทัว่ประเทศ 90.7%  ในประเทศ 91.1%  สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 50%   12 

(4)  ผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 13 
2 (สอบรอบแรก) สอบวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2563 หมายถึงผูท่ี้เขา้สอบครั้งแรก (5.1.1e) เปอรเ์ซ็นต์ผ่าน 14 
ทัว่ประเทศ 90.8%  ในประเทศ 91.27%  สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 46.2% 15 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ช้ีแจงเก่ียวกบัการแยกรหสัการจดั16 
สอบ ขึ้ นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องแต่ละสถาบนัท่ีจะด าเนินการ  17 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร แสดงความคิดเห็น ขอ้สอบ ศรว. เป็นการวดั18 
ความรูข้ั้นพ้ืนฐานในขั้นตอนท่ี 1 ว่ามีความพรอ้มในการดูแลคนไขไ้ดห้รือไม่  ในขั้นตอนท่ี 2  นักศึกษาตอ้งมี19 
ความรูจ้ริงๆ ในการท าขอ้สอบ หากมีแนวคิดว่าขอ้สอบเป็นแนวท่ีทุกคนจะตอ้งรู ้ MPL จะตอ้งสูงกว่า 50  จึงมี20 
ค าถามวา่ ขอ้สอบยากเกินไปหรือไม่ ซ่ึง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดร้บัไวพิ้จารณา     21 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล เสนอความคิดเห็น ใหแ้ต่ละสถาบันฯ 22 
พิจารณาคะแนนของสถาบันตนเองว่ามีแนวโน้มแบบไหน ขอ้สอบของ ศรว. วดัระดับความยากง่ายแลว้ตามท่ี 23 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ช้ีแจง  ถา้มีปัญหาวา่นักศึกษามีคะแนนต า่ลงควรทบทวน24 
การเรียนการสอนว่าเป็นอย่างไร และไดท้บทวนความเขา้ใจว่าขอ้สอบ ศรว. เป็นการสอบใบประกอบวิชาชีพเวช25 
กรรม ส าหรบัคนท่ีจบ พบ. แลว้ แต่เปิดโอกาสใหต้ั้งแต่เรียนปี 3  ในขั้นตอนท่ี 1  ไม่ใช่ขอ้สอบ comprehensive 26 
ของปี 3  จึงท าใหข้อ้สอบอาจจะยากเกินไปส าหรบั นศพ. ปี 3  แต่คนท่ีจบ พบ. จะตอ้งท าได ้  27 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ัญญพงษ์  ณ นคร เสนอความคิดเห็น ท่ีนักศึกษาท า28 
ขอ้สอบไดค้ะแนนลดลง อาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สอบเป็นภาษาอังกฤษ  พบว่าการท่ีความรูพ้ื้นฐาน29 
ภาษาองักฤษไม่ดีพอท าใหอ้่านขอ้สอบไม่ทัน และไม่สามารถตอบค าถามได ้ท าไมคะแนนขอ้สอบในขั้นตอนท่ี 2 30 
อยูใ่นเกณฑดี์ อธิบายไดว้า่นักศึกษามีความคุน้เคยมากขึ้ นจากการไดข้ึ้ นเรียนในชั้นคลินิก แนะน าใหป้รบัการเรียน31 
การสอนไม่เน้นใหท่้องจ า แต่ควรเน้นความเขา้ใจ และรูจ้ักการวิเคราะห์ แนวขอ้สอบจะถามในส่ิงท่ีตอ้งรูจ้ริงๆ 32 
ส าหรบัพวกท่ีตกซ ้าแลว้ซ ้าอีกสอบไมผ่่านเสียที นัน่เพราะพ้ืนฐานแต่แรกไมค่วรเรียนแพทย ์ 33 

(5)  การรบัสมคัรเพ่ือขอรบัการประเมินฯ ขั้นตอนท่ี 3 (ทักษะทางคลินิก OSCE) ประจ าปี 34 
พ.ศ. 2564  ระหว่างวนัท่ี 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (5.1.1f) ไดส้่งหนังสือแจง้ทุกสถาบนัในการ35 
รบัรองสิทธ์ิการสอบแลว้ และจะด าเนินการตามขัน้ตอนเหมือนทุกปีท่ีผ่านมา  36 
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จ านวนรบัจดัสอบรายยาว (Long case), ทกัษะหตัถการ 15 ทกัษะ (Manual skills), อตันัย1 
ประยุกต์ (MEQ) ส าหรับแพทยผ์ูส้ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563  ขอความร่วมมือการให้2 
โอกาสแก่ผูส้มคัรท่ีสอบผ่านทุกอย่างคงเหลือแต่การสอบรายยาว ไดเ้ขา้สอบเป็นล าดบัแรกๆ แทนการจบัฉลาก 3 
และโปรดพิจารณาเพ่ิมจ านวนการรบัสอบรายยาวดว้ย 4 

ทกัษะหตัถการ ในปีการศึกษาน้ี ศรว. ยงัคงใชเ้กณฑต์ามประกาศเดิม 15 ทกัษะ อย่างไรก็5 
ตามทุกสถาบันผลิตแพทยต์อ้งวางแผนในการด าเนินการในหลักสูตรใหไ้ดต้ามก าหนดขา้งตน้  โดยทาง ศรว. 6 
จะแจง้รายละเอียดในการปฏิบติัใหท้ราบอีกครั้ง 7 

 มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 8 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 9 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี10 
ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลยไ์พบลูย ์11 
  รองผูอ้ านวยการ  12 

ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท 13 
ไมม่ีเร่ืองน าเสนอในท่ีประชุม 14 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 15 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  16 
5.2.1 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 17 

เอกสารประกอบ : - 18 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 19 
เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 20 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 21 

5.2.2 ASEAN Medical Education Alliance 22 
เอกสารประกอบ : - 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 24 
แจง้ความคืบหน้า การประชุมกรรมการ ASEAN Medical Education Alliance ก่อน25 

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าไดม้ีการเสนอใหจ้ัดการประชุมร่วมกับการประชุม26 
ระดบัทอ้งถ่ินต่างๆ ของแต่ละประเทศ แต่เมื่อเกิด COVID-19 ระบาด กิจกรรมต่างๆ ตอ้งเล่ือนไป และในการ27 
ประชุมฯ ครั้งท่ีผ่านมา มีขอ้สรุปว่า จะจัดการประชุมสัมมนาแบบสัมมนาผ่านเว็บไซต์ โดยใช ้Platform ท่ีทาง28 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดด้ าเนินการมาแลว้ ในวนัพฤหสับดีท่ี 7 มกราคม 2564  ใชเ้วลาคร่ึงวนั ขอเรียนเชิญ29 
เขา้ร่วมการประชุมสมัมนาผ่านเว็บไซตโ์ดยไม่มีค่าใชจ้่าย ในหวัขอ้ Student Engagement เร่ือง undergraduate 30 
medical education จะประชาสมัพนัธใ์หท้ราบอีกครั้ง                  31 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 32 
  33 
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5.2.3 Health Education England, Global Engagement Offer 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 3 
ตามท่ี Health Education England ไดติ้ดต่อน าเสนอโครงการผ่านกระทรวงศึกษาธิการ  4 

โดย กสพท ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นผู ้ประสานงาน  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ เป็น5 
ประธานอนุกรรมการฯ น้ัน  เมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 2564 มีการท า MOU ระหว่างผูบ้ริหารของ Health Education 6 
England กบั กสพท  ซ่ึงถา้ไม่มีเหตุการณเ์ปล่ียนแปลง ก าหนดการแลกเปล่ียนแพทยไ์ทย-องักฤษ จะเร่ิมเดือน7 
กนัยายน 2564  โดยภายในเดือนธันวาคม 2563  จะไดร้ายช่ือแพทย ์และจ านวนผูท่ี้มีความประสงคจ์ะไปศึกษา8 
ต่อระดับ postgrad ท่ีประเทศองักฤษ ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 2564  จะเร่ิมการคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสม 9 
เดือนมีนาคม-เมษายน 2564  กรรมการจาก UK จะท าการสอบสมัภาษณผ์ูท่ี้ผ่านการคดัเลือกของอนุกรรมการ10 
ฝ่ายไทย หากสถาบันใดมีผู ้ไดร้ับคัดเลือกจะตอ้งเตรียมการรับแลกเปล่ียนกลับดว้ย แต่เน่ืองจากสถานการณ ์11 
COVID-19 การด าเนินการต่างๆ ล่าชา้  คณะอนุกรรมการฯ จึงขอทบทวนรายช่ืออีกครั้ง ทั้งน้ีสถาบนัสามารถส่ง12 
รายช่ือเพ่ิมได ้และแมย้งัไม่เคยส่งก็สามารถส่งได ้ขอใหเ้ป็นอาจารยแ์พทยท่ี์สงักดัมหาวิทยาลยั ผูท่ี้ไดร้บัคดัเลือก13 
จะไดร้บัเงินเดือนและมีท่ีพกัให ้หลงัจากเสร็จส้ินการประชุมจะส่งหนังสือรายละเอียดเก่ียวกบัการสมคัรเขา้ร่วม14 
โครงการแจง้ใหส้ถาบนัฯ ทราบอีกครั้ง  15 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 16 

5.2.4 โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาตดิา้นการวิจยัของนกัศึกษาแพทย ์ของวิทยาลยั17 
แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2020 (IMCR 2020) 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม 20 
พันเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม ผู ้แทน พลตรีสุรศักด์ิ  ถนัดศีลธรรม แจ้งเปล่ียนแปลง21 

ก าหนดการจากวนัท่ี 12-13 ธันวาคม 2563  เป็นวนัท่ี 19-20 ธันวาคม 2563  เน่ืองจากเป็นวนัหยุดตามมติ 22 
ครม. ในการกระตุน้ภาวะเศรษฐกิจ โดยออกหนังสือเชิญคณบดีและผูแ้ทนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดังกล่าวแลว้ 23 
รูปแบบการจดัประชุมมี 2 แบบ คือ Onsite ลงทะเบียน 3,000.- บาท  Online ลงทะเบียน 1,000.- บาท การ24 
น าเสนอผลงานวิจัย มอบโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 25 
สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวลัสงูสุด  จดังานตอ้นรบัท่ีวงัพญาไท รายละเอียดการสมคัรและก าหนดการสามารถ26 
สแกน QR code ท่ีปรากฎในเอกสารประกอบการประชุมได ้ 27 

ในการน้ี รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดเ้สนอใหจ้ดัพิธีมอบรางวลั 28 
“ครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี 2563”  ในการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ของ29 
วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฏเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2020 (IMCR 30 
2020)”  ก าหนดการเดิมจะมีการมอบรางวลัฯ ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 31 
21  โดยคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์และ32 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจา้ภาพร่วม แต่เน่ืองจากติดสถานการณ์โควิดจึง33 
เล่ือนไปจดัในปี 2564 แทน  34 
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ท่ีประชุมได้มีการหารือถึงประเด็นความเหมาะสมในการมอบรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ               1 
ในการประชุม IMCR 2020 ซ่ึงเป็นกิจกรรมของนักศึกษาแพทย ์ สรุปใหจ้ดัพิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ 2 
ประจ าปี 2563  วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฏเกลา้ เป็นเจา้ภาพ  ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563   เชิญคณบดีและ3 
รองคณบดีทุกสถาบนัเขา้ร่วมงานเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผูไ้ดร้บัรางวลัครั้งน้ีดว้ย  4 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  5 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 6 
5.3.1 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 7 

เอกสารประกอบ : - 8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 

 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 10 
 11 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 12 
6.1  ประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2563 (การประชุมครั้งที่ 8/2563 เดิม) วนัศุกรท์ี่ 4 ธนัวาคม 13 

2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 14 
เอกสารประกอบ : - 15 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์16 

 แจง้ว่า การประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป วนัศุกรท่ี์ 4 ธนัวาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร ์17 
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมเป็น Onsite และ Online  การเดินทางสะดวกขอเชิญเขา้ร่วมประชุมแบบ 18 
Onsite โดยพรอ้มเพรียงกนั 19 

 ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กล่าวยินดีตอ้นรับ และเป็นเกียรติท่ีไดร้ับเป็น20 
เจา้ภาพในการจดัประชุมครั้งต่อไป  21 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 22 

6.2 MedResNet เครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 23 
เอกสารประกอบ : - 24 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์25 
แจง้ขอบคุณ กสพท ในการอนุมติังบประมาณ จ านวน 10,800,000.- (สิบลา้นแปดแสนบาท) ในการ26 

ท างานวิจยัทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา คณะกรรมการฯ ด าเนินงานมาประมาณ 4.5 ปี มีผลงานวิจยั 11 เร่ือง  27 
ตีพิมพ ์1 เร่ือง รอตีพิมพอี์ก 3 เร่ือง และยงัไม่เรียบรอ้ยอีก 3 เร่ือง งบประมาณทั้งหมดท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ จะ28 
รายงานรายละเอียดให ้กสพท ทราบต่อไป 29 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ในนาม กสพท กล่าวขอบคุณ ทีม MedResNet และ30 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ท่ีใหเ้กียรติ ท าใหม้ีงานวิจยัทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา เกิดข้ึน  31 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 32 
  33 
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6.3 การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational Drug Use: RDU) 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 3 
แจง้สืบเน่ืองจาก เร่ือง RDU ท่ีด าเนินการอยู่ เพ่ือวางแผนใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึ้ น จึงแจง้ขอเชิญ4 

ตวัแทนจากโรงเรียนแพทยใ์หม ่เขา้ร่วมคณะท างานดงักล่าว 5 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  6 

6.4  โครงการพิพิธภณัฑห์มอเจา้ฟ้า”  7 
เอกสารประกอบ : - 8 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา (ประชุม Online) 9 
แจง้ความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑห์มอเจา้ฟ้า จะแลว้เสร็จประมาณเดือนเมษายน 2564 ขณะน้ี10 

ก าลงัสรา้งพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชานุสาวรีย์11 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอพระบรมราชานุญาตจดัสรา้ง ตั้งเป้าหมายไวเ้ดือนกนัยายน 2564 และ12 
ขอเรียนเชิญกรรมการ กสพท เขา้ร่วมพิธิเปิดอยา่งเป็นทางการ ตามก าหนดการต่อไป  13 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 14 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 15 
 16 

  17 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล) 18 
 สรุปผลการประชุม 19 
 20 
 21 
 22 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 23 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
\\2563\GBRD32020(รศ.พญ.นันทนา).doc 34 

https://ccpe.pharmacycouncil.org/showfile.php?file=209
https://ccpe.pharmacycouncil.org/showfile.php?file=209
file://2563/GBRD32020(รศ.พญ.นันทนา).doc
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 6/2563 (ครั้งที่ 8/2563 เดิม) 2 

วนัศุกรท์ี่ 4 ธนัวาคม 2563  เวลา 09.00-12.30 น. 3 

ณ หอ้งประชุม MD 602-603  ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา 4 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 5 

(และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Google Meeting) 6 

       7 

 8 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 9 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 10 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 11 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 12 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 13 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 16 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์                      กรรมการบริหาร 17 

9. พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 19 

11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร 21 

13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 22 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 23 

15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด กรรมการบริหาร 24 

16. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร  (ประชุม online)  25 

17. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการบริหาร 26 

18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร 27 

19. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร (ประชุม online) 28 

20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท์ กรรมการบริหาร 29 

21. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 30 

22. รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั กรรมการบริหาร 31 

23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 32 

24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร  อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร (ประชุม online) 33 

25. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 34 

26. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 35 
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27. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 1 

28. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 2 

29. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการฯ/กรรมการและเลขานุการ 3 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 4 

1. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร 5 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 6 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร 7 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 8 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 9 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 10 

1. นายแพทยภ์านุวงส ์ แสนส าราญใจ ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี 11 

(แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์        ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 12 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 13 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธ์นศกัด์ิ  ยะค าป้อ ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 14 

 คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยับรูพา 15 

3. แพทยห์ญิงศิริญญา  ปัญญา ผูช้่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 16 

   คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยับรูพา      17 

4. ดร. เวธกา  กล่ินวิชิต               รองคณบดีฝ่ายบริหาร 18 

                      คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยับรูพา 19 

  20 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 6/2563 (ครั้งที่ 8/2563 เดิม) 2 

วนัศุกรท์ี่ 4 ธนัวาคม 2563  เวลา 09.00-12.30 น. 3 

ณ หอ้งประชุม MD 602-603  ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา 4 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 5 

(และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Google Meeting) 6 

       7 

 8 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 9 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 10 

ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 11 

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 12 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 13 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 14 

กรรมการบริหาร 15 

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เอกชัย  โควาวิสารัช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ16 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

1.1 สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขอ้เสนอการจดัสรรนักศึกษาแพทยผ์ูท้  า19 

สญัญาการเป็นนกัศึกษาแพทย ์ครั้งที่ 2/2563 วนัที่ 23 สิงหาคม 2563 20 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ (ประชุม Online) 22 

ไมม่ีขอ้มลูเพ่ิมเติมจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมบริหารฯ ครั้งท่ีแลว้ 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

1.2 สรุปการประชุม “Enhancing Understanding through Shared Experience on Continuing 25 

Professional Development (CPD) Workshop” วนัศุกรท์ี่ 6 พฤศจกิายน 2563 26 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี27 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 

ไมม่ผีูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม 29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

  31 
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1.3 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้นสุขภาพเพื่อการใชย้า1 

อยา่งสมเหตผุล ครั้งที่ 3/2563 วนัพฤหสับดีที่ 12 พฤศจกิายน 2563 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 4 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 5 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 6 

1.4 เรื่องจาก UHosNet    7 

เน่ืองจากขณะน้ีก าลงัมีการประชุม UHosNet ครั้งท่ี 74  ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  8 

1.5 ประกาศแพทยสภาที่ 93/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรับรอง9 

ความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563-2567 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอประกาศแพทยสภาท่ี 93/2563  เร่ือง 13 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 14 

พ.ศ. 2563-2567  โดยกรรมการในขอ้ท่ี 8(2) ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  จ านวน 3 คน  15 

ขอ้ท่ี 8(3) ผูแ้ทนสถาบันผลิตแพทย ์จ านวน 3 คน  ขอ้ท่ี 8(4) ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน และขอ้ท่ี 8(5) 16 

ผูอ้ านวยการ รายช่ือดังประกาศแพทยสภาท่ี 93/2563  ทั้งน้ีกรรมการในขอ้ท่ี 8(1) กรรมการท่ีมาจากการ17 

คดัเลือกในกลุ่มของกรรมการแพทยสภา จ านวน 3 คน  สรรหามาจากกลุ่มของกรรมการแพทยสภา มีวาระ18 

เท่ากับกรรมการแพทยสภา โดยจะส้ินสุดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ตามวาระของกรรมการ19 

แพทยสภา 20 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 21 

1.6 International (virtual) Conference on Medical Education (ICME) “Excellence in Health 22 

Profession Education; through globalization and collaboration” April 01-04, 2021. Hosting by 23 

Universitas Islam Indonesia in collaboration with Riphah International University, Pakistan 24 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอเร่ือง International (virtual) Conference 27 

on Medical Education (ICME) “Excellence in Health Profession Education; through globalization and 28 

collaboration” April 01-04, 2021.  Hosting by Universitas Islam Indonesia in collaboration with Riphah 29 

International University, Pakistan  แทน ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์  ซ่ึงการประชุม 30 

International (virtual) Conference on Medical Education (ICME)  มี Universitas Islam Indonesia และ Riphah 31 

International University, Pakistan  เป็นเจา้ภาพร่วมในการจดัการประชุม  ก าหนดจดัการประชุมท่ีประเทศ32 

อินโดนีเซีย  มีการประชุมแบบ virtual  ผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวได ้ 33 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 34 
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 4/2563 (ครั้งที่ 6/2563 เดิม) วนัศุกรท์ี่ 28  สิงหาคม 2563 ณ หอ้งประชุม ME2-0701 2 

ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร ์หลงัที่ 2 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ3 

รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 4 

ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 4/2563 เดิม) วนัศุกรท์ี่ 16 ตุลาคม 2563  ณ หอ้งประชุมราชวิถี ชั้น 11 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถ ี6 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยับรูพา 8 

     รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  9 

มตทิี่ประชุม :   ท่ีประชุมรบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์10 

แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2563 วนัศุกรท่ี์ 28 สิงหาคม 2563  โดยไมม่ีการแกไ้ข 11 

 ท่ีประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการ 12 

บริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2563 วนัศุกรท่ี์ 16 ตุลาคม 2563  13 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 14 

3.1  กลไกการสนบัสนุนงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษาผ่าน กสพท 15 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 16 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์17 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์น าเสนอเร่ือง กลไกการสนับสนุนงานวิจยัแพทยศาสตร18 

ศึกษาผ่าน กสพท ใน 2 ประเด็น  ดงัน้ี 19 

ประเด็นท่ี 1 เร่ืองสรุปผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา 20 

กสพท (MedResnet) ประชุม online เมื่อวนัจันทรท่ี์ 28 กนัยายน 2563  สรุปผลการประชุมปิดโครงการ รวม 7 21 

แผนงาน ดงัน้ี 22 

- แผนงานท่ี 1  การพฒันาโครงการวิจยั เป็นการส่งเสริมงานวิจยัของสหสถาบนัเป็นหลกั  มีงานวิจยั23 

ท่ีด าเนินการจนส้ินสุดปีงบประมาณในเดือนกนัยายน จ านวนทั้งส้ิน 10 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการท่ีด าเนินการ24 

แลว้เสร็จรอส่งรายงานฉบบัสมบรูณ ์4 โครงการ  โครงการท่ีรอน าเสนอผลงาน 2 โครงการ  โครงการท่ีรอตีพิมพ ์2  25 

โครงการ  และโครงการท่ีตีพิมพแ์ลว้ 2 โครงการ   26 

- แผนงานท่ี 2 การพฒันาองคค์วามรูว้ิจยัแพทยศาสตรศึกษา  เป็นเร่ืองของการเผยแพร่องคค์วามรู ้27 

โดยการจดัท าคู่มือการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา  น า AMEE Guide ท่ีตีพิมพใ์นวารสาร Medical Teacher 28 

และวารสารอ่ืนๆ มาจดัท าและเผยแพร่ใหก้บัสถาบนัผลิตแพทย ์จ านวน 5 เร่ือง และคู่มือแนวทางการท าวิจยั29 

จ านวน 1 เล่ม  มีการจดั work shop เก่ียวกบัการส่งเสริมการใหค้วามรูก้ารท าวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา  30 

และเผยแพร่ความรูแ้ละขอ้มลูต่างๆ ผ่านทาง website  31 

- แผนงานท่ี 3 การสรา้งเครือขา่ยนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ด าเนินการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน32 

เรียนรูจ้ากงานประจ าสู่งานวิจยั เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดนักวิจยัทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา  33 

-แผนงานท่ี 4 การส่งเสริมงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ด าเนินการไม่แลว้เสร็จเน่ืองจากเป็นงาน34 

ต่อเน่ือง เป้าหมายท่ีต้องการในการจัดท าแผนงานคือตอ้งการสรา้งกลไกใหเ้กิดการวิจัยดา้นแพทยศาสตร35 
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ศึกษาระหว่างสถาบนัเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวั โดยงานท่ีด าเนินการแลว้คือการท าขอ้ตกลงความร่วมมือการ1 

พิจารณาจริยธรรมการวิจยัดา้นการศึกษาร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดงานวิจยัแบบสหสถาบนัแบบง่าย แต่ยงัมีขอ้จ ากดั2 

ของการท าวิจยัร่วม    3 

-แผนงานท่ี 5 การใชป้ระโยชน์งานวิจยั ผลงานท่ีตีพิมพแ์ละเผยแพร่แลว้ จะน าไปใชป้ระโยชน์4 

อยา่งไร โดยแผนงานน้ียงัไมแ่ลว้เสร็จ แต่จะมีการผลกัดนัต่อ  5 

-แผนงานท่ี 6 การพัฒนาฐานขอ้มูลงานวิจัย ได้ด าเนินการจัดท าฐานขอ้มูลงานวิจัยด้าน6 

แพทยศาสตรศึกษาไทย (TMED) เรียบรอ้ยแลว้ โดยเกิดจากความร่วมมือของ สบพช. และคณะแพทยศาสตร ์ 7 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  8 

- แผนงานท่ี 7 การบริหารจดัการ การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในการผลกัดันเร่ืองการวิจัย9 

ดา้นแพทยศาสตรศึกษา มีงานท่ีส่งมอบต่อทั้งหมดจ านวน 4 งาน คือ แผนงานท่ี 4 การส่งเสริมงานวิจัย10 

แพทยศาสตรศึกษา  แผนงานท่ี 5 การใชป้ระโยชน์งานวิจยั  และแผนงานท่ี 6 การพฒันาฐานขอ้มูลงานวิจยั  11 

และติดตามงานวิจยัท่ีตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบรูณ ์และตีพิมพเ์ผยแพร่    12 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรัตน์   ฉายากุล  เสนอใหม้ีการจดัประชุม IRB ของแต่ละสถาบัน13 

เพ่ือใหท้ราบแนวทางการด าเนินการร่วมกนั โดยให ้กสพท เป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม 14 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม แจง้ท่ีประชุมเร่ืองทุนวิจัยตามแผนงานด้าน15 

วิทยาศาสตร ์ วิจยั และนวตักรรม (ววน.) โดยงานวิจยัท่ีขอทุนตอ้งเป็นงานวิจยัดา้น Health Care หรือการ16 

พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ทั้งน้ีจะช่วยพิจารณางานวิจยัของ MedResNet ว่ามีคุณสมบติัตรงตามการใหทุ้นแหล่ง17 

ทุนหรือไม ่ถา้ตรงตามคุณสมบติัของ ววน. จะไดด้ าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองการของบประมาณ  18 

ประเด็นท่ี 2 (ร่าง) โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยมี19 

วัตถุประสงค์เพ่ือสรา้งกระบวนการท างานส่งเสริมงานวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษา และใหค้ าปรึกษาแก่20 

คณาจารย์ประจ าของสถาบันสมาชิก กสพท  ก าหนดระยะเวลาโครงการ 1 ปีงบประมาณ  ค่าใชจ้่ายของการจัด21 

โครงการ ยังไม่สามารถสรุปงบประมาณไดเ้น่ืองจากประเด็นของค่าตอบแทนผู้ประสานงาน  ทั้งน้ีจะหารือ22 

ประเด็นดงักล่าวอีกครั้งกบั ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  และเจา้หนา้ท่ี MedResNet  23 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  และมอบหมาย ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ เป็นผู ้24 

ประสานงานหลกัในการด าเนินการ และเสนอความคืบหนา้ในท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 25 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 26 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร27 

บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 28 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 29 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์(ประชุม Online) 31 

  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ (ประชุม Online) 32 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  น าเสนอเร่ือง การสอบคดัเลือกบุคคล33 

เขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 34 

และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ35 
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ไทย ปีการศึกษา 2564  โดยรายงานความคืบหน้าการรบัสมคัรสอบ กสพท 2564  ท่ีปิดการรบัสมคัรแลว้ มี1 

ผูส้มคัรสอบรวมทั้งส้ินจ านวน 43,192 คน  ผูส้มคัรฯ ช าระเงินแลว้จ านวน 42,413 คน  ผูส้มคัรฯ ท่ีเอกสาร2 

สมบรูณจ์ านวน 41,242 คน  ส าหรบัผูส้มคัรท่ีช าระเงินแลว้แต่เอกสารไม่สมบรูณ์ สามารถเขา้ไปดูรายละเอียด3 

การแกไ้ขไดท่ี้ website ของ กสพท และสามารถด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ก่อน4 

เวลา 16.00 น.    5 

ปฏิทินรับบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  6 

หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ของ กสพท ปีการศึกษา 2564  จะมีการ7 

ประชุมคณะอนุกรรมการสอบคดัเลือกฯ เพ่ือพิจารณาปัญหาการสมคัรและความพร้อมเร่ืองสถานท่ีสอบและ8 

อ่ืนๆ ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563  ก าหนดสอบวิชาเฉพาะในวนัท่ี 10 เมษายน 2564  รบัรองผลการสอบวิชา9 

เฉพาะในวนัท่ี 27 เมษายน 2564  สถาบนัสามารถดึงขอ้มลูคะแนนสอบส าหรบัรอบโควตาไดใ้นวนัท่ี 1 พฤษภาคม 10 

2564 ประกาศผลภายใน 10 พฤษภาคม 2564  และส่งรายช่ือโควตารอบ 2 เพ่ิมเติม ภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 11 

2564  ส าหรบัสถาบนัท่ีร่วมคดัเลือกกบั กสพท ใหด้ าเนินการสมัภาษณแ์ละตรวจสุขภาพ ในระหว่างวนัท่ี 4-8  12 

มิถุนายน 2564  และส่งผลการสอบสมัภาษณแ์ละตรวจสุขภาพให ้กสพท ก่อนเวลา 18.00 น.   13 

การจดัสถานท่ีสอบตอ้งมีการเวน้ระยะห่าง และใหผู้เ้ขา้สอบสวมหน้ากากอนามยั  พรอ้มทั้งตอ้งมี14 

การเตรียมหอ้งสอบส ารองดว้ย   15 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  และใหท้บทวนท่ีนัง่สอบในแต่ละสนามสอบและใหป้ระสานงานรีบแจง้16 

ขอ้มลูไปท่ี กสพท 17 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 18 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอเร่ือง การด าเนินการของสถาบนัรบัรอง21 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) โดยรายงานความคืบหน้าของการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี  22 

30 พฤศจิกายน 2563  ดงัน้ี 23 

1. สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยู่ระหว่างการ24 

ด าเนินการก่อน site visit คือ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ขอรบัการตรวจประเมิน25 

เพ่ิมศกัยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เป็นโรงพยาบาลหลกั  ก าหนดวนัตรวจประเมินวนัท่ี  26 

21-22 ธันวาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร27 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  ก าหนดวนัตรวจประเมินวนัท่ี 5-8 มกราคม 2564  และคณะ28 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรใหม ่ 29 

พ.ศ. 2564  ก าหนดวนัตรวจประเมินอยูร่ะหวา่งการพิจารณา   30 

2. สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยู่ระหว่างการ31 

ด าเนินการหลงั site visit  คือ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ขอรบัการตรวจประเมิน32 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ตรวจประเมินวนัท่ี 23-26 พฤศจิกายน 2563 33 

3. การส่งรายงานประจ าปี 2564  ใหแ้ต่ละสถาบนัด าเนินการส่งรายงานตามก าหนดการท่ีแจง้ 34 
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4. ร่าง หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และรบัรองสถาบนั1 

ผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564  โดย สมพ. ได้ด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจประเมินหลักสูตร2 

แพทยศาสตรบณัฑิตและสถาบนัผลิตแพทยเ์รียบรอ้ยแลว้ และด าเนินการจดัส่งใหก้บัแพทยสภาเพ่ือด าเนินการ3 

ต่อไป  โดยทั้งน้ีไดข้อใหแ้พทยสภาประกาศใหม้ีผลบงัคบัใช ้6 เดือน หลงัประกาศ   4 

5. การปรบัค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน  จะปรบัในทุกปีตามปีปฏิทิน โดยในปี 2564  ไดป้รับ5 

ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564  เป็น 400,000 บาท ต่อ 12 man-day 6 

6. การติดต่อ สมพ. เพ่ือขอรบัการตรวจประเมิน ตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดท่ีระบุในหมายเหตุ7 

ของเอกสารประกอบการประชุม ขอใหด้ าเนินการตามท่ีก าหนด 8 

7. สรุป (ร่าง) หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรอง 9 

สถาบนัผลิตแพทย ์มีการปรบัประเด็นส าคญัๆ ดงัน้ี 10 

7.1.1 คงรูปแบบของเกณฑ์มาตรฐานฉบับเดิม คือแบ่งเป็นขอ้มาตรฐานพ้ืนฐาน และขอ้11 

มาตรฐานเพ่ือการพฒันา   12 

7.1.2 เปล่ียนช่ือองคป์ระกอบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 13 

1, 5, 8 และ 9) 14 

7.1.3 ปรบัขอ้ความใหช้ดัเจนและกระชบัมากขึ้ น  15 

7.1.4 รวบรวมขอ้ท่ีมีใจความซ ้าซอ้น ใหเ้ป็นขอ้เดียวกนั 16 

7.1.5 ปรบัขอ้มาตรฐานเพ่ือการพฒันาคุณภาพ มาเป็นขอ้มาตรฐานพ้ืนฐาน ทั้งหมด 16 ขอ้ 17 

7.1.6 เพ่ิมขอ้มาตรฐาน 3 ขอ้  คือ   18 

- ม 6.5.2   สถาบนัตอ้งมีผูแ้ทนแพทยสภาร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 19 

- ม 8.3.3 สถาบันตอ้งพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนตามงานท่ี    20 

รบัผิดชอบไมน่อ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อปี 21 

- ม 8.3.4   สถาบนัตอ้งก าหนดนโยบายการใหค้วามดีความชอบแก่บุคลากรและน าไป22 

ปฏิบติั 23 

7.1.7 เพ่ิมขอ้มาตรฐานเพ่ือการพฒันาคุณภาพ 2 ขอ้ 24 

- พ 3.1.4 สถาบนัควรมีการทบทวนและตรวจสอบเร่ืองระบบและกลไกการประเมินผล25 

จากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก (external audit) 26 

- พ 5.2.1 สถาบันควรส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของอาจารย์    27 

ตามจรรยาบรรณอาจารย์ โดยเฉพาะในการดูแลใหค้ าปรึกษาและการมี28 

ปฏิสมัพนัธต่์อนิสิตนักศึกษา 29 

7.1.8 ปรบับางส่วนของขอ้มาตรฐานพ้ืนฐาน เป็นขอ้มาตรฐานเพ่ือการพฒันาคุณภาพ 30 

- พ 6.4.3 สถาบนัควรระบุทิศทางการวิจยัท่ีสถาบนัใหค้วามส าคญั 31 

7.1.9 หลกัเกณฑฯ์ ปรบัปรุง ปี 2564  มีทั้งหมด 186 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้มาตรฐานพ้ืนฐาน 117 32 

ขอ้ และขอ้มาตรฐานเพ่ือการพฒันาคุณภาพ 69 ขอ้  33 

7.1.10 ภาคผนวก ข  เพ่ิมความหมายของสถานฝึกปฏิบติัทางคลินิกใหค้รอบคลุมโรงพยาบาล34 

ของสถาบนัอุดมศึกษา 35 
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มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  และประเด็นจรรยาบรรณอาจารย ์เห็นควรมีจรรยาบรรณของอาจารย์1 

แพทย์ โดยจัดท าเป็นฉบับกลาง ก าหนดใหม้ีการประชุมหารือเพ่ือจัดท าจรรยาบรรณของอาจารย์ และ2 

มอบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม และเชิญอนุกรรมการ3 

จริยธรรม นิสิตนักศึกษาแพทย ์และผูแ้ทนแพทยสภา เขา้ร่วมประชุมดว้ย   4 

4.3 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  5 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั  เป็นเอกสารท่ีเคยเวียนใหท้ราบทาง email แลว้ 6 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์7 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิ โรจน์  สูรพันธุ์  น าเสนอเ ร่ือง คณะท างานวิชาการ 8 

(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดท้บทวนและรวบรวมเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง 9 

Assessment Utility ซ่ึงรวบรวมโดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัพฤกษ์  กุสุมาพรรณโญ คณะแพทยศาสตร ์10 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และไดน้ าขึ้ นเว็บไซตข์อง กสพท ในส่วนของงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา   11 

ผลของการท า Need Assessment ของ กสพท เร่ืองแรกคือ การสรา้งระบบกลไกการท าวิจยัดา้น12 

แพทยศาสตรศึกษา เร่ืองการพัฒนาอาจารย ์จะเป็นส่วนหน่ึงของการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง13 

ประเทศไทย ในส่วนของ Pre Conference Workshop 14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

4.4 คณะท างาน โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 16 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล (ประชุม Online) 18 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรัตน์  ฉายากุล  น าเสนอเร่ือง  คณะท างาน โครงการ: นักศึกษา19 

แพทยป์ลอดบุหร่ี  ท่ีมีความคืบหนา้ในการด าเนินการ 2 ประเด็น ดงัน้ี 20 

1.  กสพท ออกหนังสือประชาสมัพนัธเ์ร่ืองโครงการนักศึกษาแพทย ์ปลอดบุหร่ี  โดยมี 23 คณะ21 

แพทยศาสตร ์สถาบนัสมาชิก กสพท ร่วมมือจดัท านโยบาย มีวตัถุประสงค ์5 ประการ ไดแ้ก่ 22 

1.1 ส่งเสริมค่านิยมใหนั้กศึกษาแพทยไ์มส่บูบุหร่ี 100% 23 

1.2 ป้องกนัการเกิดนักสบูหนา้ใหมใ่นขณะท่ีเป็นนักศึกษาแพทย ์24 

1.3 ช่วยนักศึกษาแพทยท่ี์สบูบุหร่ีใหเ้ลิกสบู 25 

1.4 ปลกูฝังนักศึกษาแพทยใ์หเ้ป็นผูช้ี้น าสงัคมไทยใหป้ลอดบุหร่ี 26 

1.5 ช้ีน าสงัคมในการสรา้งค่านิยมใหนั้กเรียนท่ีสนใจจะศึกษาในคณะวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ27 

อ่ืนๆ ใหไ้มส่บูบุหร่ี 28 

2. ใหค้ณะต่างๆ จดัท าประกาศของคณะ เร่ือง นโยบายส่งเสริมใหนั้กศึกษาปลอดบุหร่ี และถา้29 

สถาบนัท่ีออกประกาศเรียบรอ้ยแลว้ ใหแ้จง้ใหค้ณะท างานโครงการ: นักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี ทราบดว้ย 30 

เพ่ือจะไดเ้ผยแพร่ใหส้ถาบนัอ่ืนไดท้ราบต่อไป 31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 

  33 



10 

 

4.5  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ1 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570) – การตดิตามบณัฑิตแพทย ์2 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ (ประชุม Online) 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  น าเสนอเร่ือง โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม5 

แห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-6 

2570) – การติดตามบณัฑิตแพทย ์ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดท้ าหนังสือไปถึงทุกสถาบนัเพ่ือ7 

ขอขอ้มลูของแผนการรบันักศึกษาในปี 2565-2570 และผลยอ้นหลงัปี 2561-2564  จากขอ้มลูท่ีไดร้บัพบว่า8 

ขอ้มูลยอ้นหลังในภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวง9 

สาธารณสุข ด าเนินการรบัไดเ้พียง 87% จากจ านวนท่ีตั้งไวต้ามแผนการรับนักศึกษา และเมื่อแยกพิจารณา10 

ตามกระทรวงพบว่า กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการรบันักศึกษาได ้91% จากแผนการรบั และกระทรวงการ11 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รบันักศึกษาได ้82%  และกรณีท่ีใหท้บทวนแผนการรบันักศึกษา12 

ในปี 2564-2570  ไดข้อ้มลูกลบัมาครบแลว้ ในภาพรวมพบว่า แผนการรบัลดลงจากแผนเดิมท่ีเคยแจง้ไว ้โดย13 

ในภาพรวมลดลง 12%  โดยเมื่อแยกดูรายละเอียดพบว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ14 

นวตักรรมลดลง 13%  และกระทรวงสาธารณสุขลดลง 11%  ทั้งน้ี กสพท จะส่งหนังสือสอบถาม 10 สถาบนัท่ี15 

ปรบัจ านวนการรบั เร่ืองเหตุผลในการปรบัจ านวนการรบั เพ่ือน ามาวิเคราะหเ์หตุผลส าหรบัช้ีแจงคณะรฐัมนตรี16 

ในการเสนอแผนการรบันักศึกษาแพทยต์ามโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย    17 

มติที่ประชุม :  กสพท ท าหนังสือใหส้ถาบันท่ีมีการปรับตัวเลขช้ีแจงเหตุผล และน าเหตุผลมา18 

วิเคราะหก์บัคณะท างานฯ เพ่ือจดัท าแผนการรบันักศึกษาแพทยต์ามโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย 19 

เสนอคณะรฐัมนตรี และจะเสนอขอ้มลูดงักล่าวในคณะกรรมการอ านวยการครั้งถดัไป 20 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 21 

5.1 เพ่ือทราบ 22 

5.1.1 เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 23 

(ศรว.) 24 

เอกสารประกอบ : 4  ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์(ประชุม Online) 26 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ น าเสนอเร่ืองจากศูนย์ประเมินและ27 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)  ดงัน้ี 28 

1. สรุปจ านวนการลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 3  และได้ส่งหนังสือไปแต่ละ29 

สถาบนัเพ่ือรบัรองคุณสมบติัในการสมคัรสอบขั้นตอนท่ี 1  ขอใหผู้ร้บัผิดชอบของแต่ละสถาบนัรบัรองสิทธ์ิใหก้บัผู ้30 

ท่ีมีสิทธ์ิสมคัรสอบไดภ้ายในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563  ทั้งน้ี ศรว. จะเปิดรบัสมคัรสอบในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 31 

– 12 มกราคม 2564 32 

2. จ านวนผูส้มคัรสอบ MEQ รอบวนัท่ี 17 มกราคม 2564  ท่ีแต่ละสถาบนัส่งให ้ศรว. 33 

แต่ทั้งน้ีมีบางสถาบนัท่ีแจง้จ านวนรวมผูท่ี้ยงัไมผ่่านขัน้ตอนท่ี 2 มา ทั้งน้ีผลสอบขั้นตอนท่ี 2 จะประกาศในวนัท่ี 15 34 

ธนัวาคม 2563  ขอใหส้ถาบนัทบทวนและแจง้รายช่ือมาท่ี ศรว. อีกครั้ง ภายในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563  การสอบ35 
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ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 (ปี พ.ศ. 2564) จะปรบัขอ้สอบเป็น 8 ขอ้ ขอ้ละ 20-25 นาที  เวลารวมไม่เกิน 180 นาที  1 

โดยโจทยจ์ะประกอบดว้ย  ผูป่้วยฉุกเฉิน  ผูป่้วยใน  และผูป่้วยนอก  2 

3. การสอบ OSCE มีผูส้มคัรสอบทั้งหมด 2,615 คน ไม่ช าระเงิน 23 คน มีสิทธ์ิสอบ  3 

2,592 คน  การจัดสรรท่ีนัง่สอบไดจ้ัดตามท่ีเลือกไว ้แต่ถา้จ านวนท่ีนัง่ในสนามสอบไม่เพียงพอจะจดัสรรไป4 

ตามภมูิล าเนาของผูส้มคัรสอบ  5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมกรณีท่ีมีนักศึกษาแพทย ์6 

มีความประสงค์จะสอบต่างสถาบัน ขึ้ นอยู่กับสถาบันของนักศึกษากับสถาบันท่ีรับสอบจะด าเนินการตกลงกัน 7 

ทั้งน้ี ศรว. จะด าเนินการเฉพาะในส่วนของการจดัชุดขอ้สอบใหแ้ต่ละสถาบันตามท่ีแจง้จ านวนมา  กรณีท่ีเป็น8 

แพทยท่ี์จบจากสถาบนัในประเทศ และมีความประสงคจ์ะสมคัรสอบท่ีสถาบนัอ่ืน ขึ้ นอยู่กบัสถาบนัท่ีรบัสมคัรสอบ 9 

การรบัผิดชอบจ านวนชุดขอ้สอบและการตรวจขอ้สอบเป็นของสถาบนัท่ีรบัจดัสอบ ในส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน10 

จากกรณีน้ีขึ้ นอยูก่บัสถาบนัท่ีจะบริหารจดัการในการก าหนดเก็บค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ   11 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  และแพทยท่ี์จบจากสถาบันในประเทศและไปสมคัรสอบใน12 

สถาบันอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันเดิม ใหคิ้ดค่าสมัครสอบเท่ากับแพทย์ท่ีจบจากสถาบันต่างประเทศ  กรณีท่ีเป็น13 

นักศึกษาแพทยไ์ปสอบสถาบนัอ่ืนใหเ้ป็นขอ้ตกลงระหวา่งสถาบนัวา่จะด าเนินการเร่ืองค่าใชจ้่ายอยา่งไร 14 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 15 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี16 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยภ์านุวงส ์ แสนส าราญใจ  17 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี 18 

แทน ผูอ้ านวยการ สบพช. 19 

ไมม่ีขอ้มลูน าเสนอในการประชุมครั้งน้ี 20 

5.1.3 โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ วิทยาลยั21 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ International Medical Student Research Conference 2020 (IMRC 2020)” 22 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 23 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม (ประชุม Online) 24 

พนัเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม  น าเสนอเร่ือง โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติ25 

ดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์วิทยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student 26 

Research Conference 2020 (IMRC 2020)” ประชาสมัพนัธ ์2 เร่ือง ดงัน้ี 27 

1. การลงทะเบียนเขา้ร่วมงานประชุม International Medical Student Research Conference 28 

2020 (IMRC 2020) จะปิดรบัการลงทะเบียนวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563  ฝากประชาสมัพนัธใ์หนั้กศึกษาแพทยท่ี์29 

สนใจเขา้ร่วมงานลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายในเวลาดงักล่าว 30 

2. พิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ ของ กสพท ประจ าปี 2563  ไดจ้ดังานร่วมกบัการ31 

ประชุม IMRC 2020  ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563  โดยก าหนดการมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ จะเร่ิมเวลา 32 

09.00-09.45 น. 33 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 34 

  35 
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5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 1 

5.2.1  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 2 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล (ประชุม Online) 4 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  น าเสนอเร่ือง การขบัเคล่ือน WHO Patient 5 

Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา ดงัน้ี 6 

1. การด าเนินการเก่ียวกบัเร่ือง Patient Safety จะเน้นการขบัเคล่ือนในระดบั Undergraduate 7 

มีการก าหนดเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) ในมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา8 

แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์ความรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ9 

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  10 

2. มีการตกลงใหใ้ชก้ารเรียนการสอนตามหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วยขององคก์าร11 

อนามยัโลก (Patient Safety Curriculum Guide Multi-professional Edition) 12 

3. ก าหนดสมรรถนะท่ีคาดวา่จะพึงมีในเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย ดงัน้ี 13 

1) Contribute to a Culture of Patient Safety 14 

2) Work in Teams for Patient Safety 15 

3) Communicate Effectively for Patient Safety 16 

4) Manage Safety Risks 17 

5) Optimize Human and Environmental Factors 18 

6) Recognize, Respond, and Disclose Adverse Events 19 

4. หลกัสตูร WHO Curriculum แบ่งเป็น 11 โมดูล และเพ่ิมอีก 1 โมดูล ของประเทศไทย 20 

โดยส่วนของโมดูลท่ี 1-5 และโมดูลท่ี 8 มีความเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิก และใน21 

โมดูลท่ี 6-7 และ 9-12  เป็นโมดูลท่ีเหมาะกบัการจดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นคลินิก  ทั้งน้ีในโมดูลท่ี 12  22 

(Personal Safety) เป็นโมดลูใหม ่ยงัไมม่ีขอ้มลูเร่ืองท่ีควรสอน 23 

5. มีการท าแบบสอบถามบณัฑิตจบใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2562 แต่ไม่มีผูต้อบกลบัมา24 

มากเท่าท่ีควร แต่โดยทัว่ไปเป็น Positive response อยูใ่นเกณฑดี์ เกือบทุกเร่ือง 25 

6. ขอใหส้ถาบนัทบทวนหลกัสูตร Patient Safety ท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ โดยใช ้curriculum 26 

mapping guide และ teaching guide ได ้27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

5.2.2 Health Education England, Global Engagement Offer 29 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี30 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์31 

รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์  น าเสนอเร่ือง Health Education 32 

England, Global Engagement Offer ว่า ประเทศองักฤษก าลงัตรวจสอบกบั general medical council สามารถ33 

รบัแพทยจ์ากไทยโดยไมต่อ้งสอบ Plab test ไดห้รือไม ่ถา้สามารถจดัการได ้สามารถส่งแพทยก์ลุ่มแรกไดต้ั้งแต่34 
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สิงหาคม 2564  แต่ถา้ไม่ได ้อาจมีขั้นตอนการสอบ Plab test เพ่ิมขึ้ น และอาจตอ้งใชเ้วลาถึงกุมภาพนัธ ์2565  1 

ทั้งน้ี คณะกรรมการ HEE จะมีการประชุมความคืบหนา้ในวนัท่ี 6 มกราคม 2564 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

5.2.3 การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance 4 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์6 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์  น าเสนอเร่ือง การด าเนินงานของ 7 

ASEAN Medical Education Alliance  ซ่ึงจะจดั ASEAN Medical Education Alliance Webinar  ในวนัท่ี 7  8 

มกราคม 2564  ในหวัขอ้ Enhancing student engagement in undergraduate medical education during the 9 

COVID-19 pandemic  โดยมีก าหนดการดงัน้ี 10 

11.30 AM  –  1.00 PM  The alliance executive member meeting (invited only)  11 

1.30 PM  –  1.40 PM Plenary lecture by a distinguished speaker from University  12 

of Leeds 13 

1.40 PM  –  3.00 PM Symposium on “Enhancing student engagement in undergraduate 14 

medical education during the COVID-19 pandemic” 15 

3.00 PM  –  3.30 PM :  Q&A 16 

โดยการประชุมดงักล่าวไมม่ีค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมประชุม  17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

5.2.4 E-learning Platform "V Learn" 19 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี20 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ (ประชุม Online) 21 

ไมม่ีขอ้มลูน าเสนอเพ่ิมเติม 22 

5.2.5   การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 23 

เอกสารประกอบ : ไมม่ี  (น าเสนอดว้ยวาจา) 24 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 25 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์  น าเสนอเร่ืองการประชุมวิชาการ26 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ส านักวิชา27 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เป็น28 

เจา้ภาพร่วมในการจดัการประชุมในวนัท่ี 6-8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  โดยจดัประชุมในธีม “Job Roles of the 29 

2025 Medical Educator : Imagineering the Education Futurists”  ทีมวิทยากรมาจากสหรฐัอเมริกา และ30 

ทางยุโรป และมี section เร่ืองของวิจยั  การประชุมเป็น onsite และเตรียม virtual ในสถานการณจ์ าเป็น   31 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 

  33 
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5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 1 

5.3.1    การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น าเสนอการประเมินตามแนวทาง 5 

EdPEx (TQA) ว่าไดผ้นวกเขา้เป็นเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และ6 

รบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์พ.ศ. 2564 ขอ้มาตรฐานพ้ืนฐานแลว้ ซ่ึงสถาบนัสามารถจะขอรบัการประเมินไดจ้าก 7 

สป.อว. ในกรณีท่ีสถาบนัเขา้โครงการ EdPEx200  แต่หากจะให ้กสพท จดัผูป้ระเมินใหก็้สามารถท าได ้8 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 9 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 10 

 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 11 

1/2564 วนัศุกรท์ี่ 15 มกราคม 2564  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 12 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์14 

 รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ15 

อ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 1/2564 วันศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2564 ณ คณะ16 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 17 

มตทิี่ประชุม :    รบัทราบ 18 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 19 

 20 

 21 

 22 

 (นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล) 23 

 สรุปผลการประชุม 24 

 25 

 26 

 27 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 28 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

\\2563\Meet62020(รศ.พญ.นันทนา – 11 มค. 64) 36 

about:blank
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งวิสามญัที่ 1/2563  วนัพฤหสับดีที่ 24 ธนัวาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมชั้น 6  อาคารอานนัทมหิดล คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 3 

และการเขา้ร่วมประชุม Online 4 

        5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ ประธานท่ีประชุม 8 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ ศรีศุกรี   เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 9 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 10 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 11 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร (ประชุม online) 12 

6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 13 

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 15 

9. พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการบริหาร (ประชุม online) 16 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 17 

11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

12. แพทยห์ญิงยุพิน  ไทยพิสุทธิกุล 19 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร) 20 

13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 21 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 22 

15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด กรรมการบริหาร (ประชุม online) 23 

16. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 24 

17. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 25 

18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 26 

19. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร (ประชุม online) 27 

20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท์ กรรมการบริหาร 28 

21. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 29 

22. รองศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั กรรมการบริหาร 30 

23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 31 

24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร  อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร (ประชุม online) 32 

25. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 33 

26. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการฯ/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 34 

27. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 35 
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28. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 1 

29. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 2 

30. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการฯ/กรรมการและเลขานุการ 3 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 4 

1. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร 5 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 7 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 8 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประสบศรี  อ้ึงถาวร คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 9 

2. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยส์มภพ  ล้ิมพงศานุรกัษ์ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 10 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีดา  ทศันประดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 11 

4. ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  12 

 ผูอ้ านวยการ สมพ. 13 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาย  ธนวฒันาเจริญ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 14 

6. อาจารย ์นายแพทยว์รพล  จรญูวณิชกุล คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 15 

7. นางสาวปาจรีย ์ เย็นบุตร คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 16 

8. นางสาวศิริร าไพ  สุวฒันคุปต ์ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 17 

  18 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งวิสามญัที่ 1/2563  วนัพฤหสับดีที่ 24 ธนัวาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมชั้น 6  อาคารอานนัทมหิดล คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 3 

และการเขา้ร่วมประชุม Online 4 

        5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 7 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วชัรสินธุ  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท า8 

หนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย โดย9 

การจัดประชุมในครั้งน้ี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผูด้ าเนินการจัดการประชุม ตาม10 

ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 11 

 12 

วาระเพื่อพิจารณา เร่ือง “จรรยาบรรณอาจารยแ์พทย”์  13 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ แจง้ในท่ีประชุมว่า  จากประชุม14 

คณะกรรมการบริหาร กสพท ในครั้งท่ีผ่านมา ไดเ้ห็นความส าคญัในเร่ืองของคุณธรรมของอาจารยแ์พทยแ์ละ15 

นักเรียนแพทย์ จึงมีมติเห็นชอบใหจ้ัดการประชุมวิสามัญ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย ์16 

นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ไดก้ล่าวถึงท่ีมาของการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 17 

เมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ไดม้ีการแพร่หลายใน Social Media เร่ืองกลุ่ม18 

นักเรียนเลว และนักเรียนแพทยเ์ลว จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นน้ี เป็นประเด็นส าคญัท่ีท าใหค้ณาจารยใ์นฐานะท่ี19 

เป็นครแูพทยเ์กิดความตระหนักถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สมควรพิจารณาวา่จรรยาบรรณครูแพทยท่ี์20 

เรียกว่าเป็นธรรมนูญหลกัของ กสพท มีแลว้หรือไม่ และหรือสถาบนัต่าง ๆ ไดม้ีธรรมนูญหรือมีประกาศเป็น21 

ของตนเองหรือไม ่การประชุมในครั้งน้ีจึงจะร่วมกนัพิจารณาแนวทางของจรรยาบรรณอาจารยแ์พทย ์เพ่ือธ ารง22 

รกัษาจรรยาบรรณของความเป็นครูแพทย ์ประกอบกบัเกณฑ ์WFME(ไทย) ฉบบัปรบัปรุง 2564  ก็ไดม้ีขอ้23 

มาตรฐานเพ่ือก ากบัดแูลเร่ืองน้ีอยูด่ว้ย 24 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดส้รุปประเด็นจากกระทู ้“นักศึกษาแพทยเ์ลว” 25 

โดยตั้งหวัขอ้วา่ “Voice of customers” เป็น 4 ประเด็น คือ 26 

1. Harassment: sexual, verbal, power  27 

2. Violence  28 

3. Bullying  29 

4. Bias  30 

อาจารย ์นายแพทยว์รพล  จรญูวณิชกุล ไดร้วบรวมและน าเสนอขอ้สรุปจรรยาบรรณแพทยจ์าก31 

สถาบนัต่างๆ โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ลางของประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 32 

  33 
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ระดบัประเทศ/ระดบัชาต ิ1 

1. ประเด็นหลกัในการก าหนดเกณฑจ์รรยาบรรณ (คุรุสภา/ก.พ.อ.) 2 

-  จรรยาบรรณต่อตนเอง 3 

-  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 4 

-  จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน 5 

-  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 6 

-  จรรยาบรรณต่อผูร้บับริการ/นิสิตนักศึกษา 7 

-  จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ/ผูร้่วมงาน 8 

-  จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา 9 

-  จรรยาบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 10 

-  จรรยาบรรณต่อประชาชน 11 

-  จรรยาบรรณต่อสงัคม  12 

2. จรรยาบรรณของอาจารยม์หาวิทยาลยั ปอมท. พ.ศ. 2543 13 

-  ด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 14 

-  สอนศิษยอ์ยา่งเต็มความสามารถดว้ยความบริสุทธใ์จ ช่วยเหลือและปฏิบติัต่อศิษยอ์ยา่งมี15 

เมตตาและเป็นธรรม 16 

-  รบัผิดชอบ เสียสละ ซ่ือสตัย ์อดทน สุจริต 17 

-  มีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถู่กครอบง าดว้ยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด 18 

-  หมัน่ศึกษา คน้ควา้ ติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ 19 

-  เป็นนักวิจยัท่ีมีจรรณยาบรรณ 20 

-  ปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงานเยี่ยงกลัยาณมิตร 21 

-  พึงสรา้งและส่งเสริมความสามคัคีในหมูค่ณะและมีส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยั 22 

-  มีความรบัผิดชอบต่อผูอ่ื้น สงัคมและประเทศชาติ 23 

3. จรรยาบรรณอาจารย์แพทย์ของแต่ละสถาบัน (จรรยาบรรณของอาจารย์/ บุคลากรของ24 

มหาวิทยาลยั/วิทยาลยั/คณะ/ส านักวิชาแพทยศาสตร)์: ค าส าคญั ไดแ้ก่ 25 

-  ยึดมัน่ระบอบประชาธิปไตยฯ 26 

-  ยึดมัน่ค่านิยม ปณิธาน ปรชัญา พนัธกิจ ค าขวญั 27 

-  มีคุณธรรม ศีลธรรม ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั ท าตนใหน่้าเช่ือถือ เป็นแบบอยา่ง 28 

-  ซ่ือสตัยสุ์จริต ไมแ่สวงหาผลประโยชน์มิชอบ ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 29 

-  พฒันาตนเอง กระตือรือรน้ ริเร่ิมสรา้งสรรค ์30 

-  อุทิศตน รบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี รบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 31 

-  มีเสรีภาพทางวิชาการ  32 

-  ค านึงถึงช่ือเสียง ผลประโยชน์ของหน่วยงาน 33 

-  ไมล่ะเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาผูอ่ื้น 34 

-  ไมบิ่ดเบือนขอ้มลู ไมส่รา้งขอ้มลูเท็จ 35 

-  เสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏิบติั ไมม่ีผลประโยชน์ทบัซอ้น 36 

-  ยึดประโยชน์ส่วนรวม ธรรมาภิบาล 37 
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-  ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูบุคคลอ่ืน 1 

-  ช่วยเหลือผูอ่ื้น เสริมสรา้งสามคัคี มีมนุษยสมัพนัธ ์2 

-  เอาใจใส่ ใหเ้กียรติบุคคลอ่ืน  3 

-  ไม่ท าใหบุ้คคลอ่ืนเส่ือมเสีย กลัน่แกลง้ ลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ท าใหเ้สียหายทั้งทาง4 

กายหรือทางใจ  ล่วงละเมิดทางเพศ 5 

-  เป็นแบบอยา่งท่ีดี 6 

โดยจรรยาบรรณดังกล่าวขา้งตน้น้ีไดร้วบรวมมาจากสถาบันต่างๆ จ านวน 14 แห่ง โดย Key 7 

word หรือค าส าคญั ของแต่ละสถาบนัอาจครอบคลุมทุกค า หรือผนวกอยู่ในหมวดเดียวกนั ขึ้ นอยู่กบับริบทของ8 

สถาบนัน้ันๆ หากถา้เป็นของคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลยัแพทยศาสตร์ จะมีความจ าเพาะและเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์9 

กบัขอ้บงัคบัจริยธรรมของแพทยสภา 10 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 11 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ เสนอขอใหท่ี้ประชุมร่วมกนัพิจารณาแนวทางการก าหนด12 

จรรยาบรรณอาจารยแ์พทย ์ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบวา่ กสพท ควรมีธรรมนูญแกนกลาง หรือ recommendation 13 

ท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรบัครแูพทย ์เพ่ือเป็นแนวทางใหแ้ต่ละสถาบนัน าไปปรบัใชใ้หเ้ขา้กบับริบทของสถาบนัน้ันๆ 14 

โดยมุ่งเน้นเร่ือง การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมต่อนิสิตนักศึกษา และผูร้่วมวิชาชีพ พฤติกรรมท่ีควรท าและไม่15 

ควรท า ส่ิงท่ียอมรับไดแ้ละยอมรับไม่ได ้โดย recommendation ท่ีก าหนดน้ันตอ้งไม่เยิ่นเยอ้ สามารถน าไป16 

ปฏิบติัได ้และมีการติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด 17 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ไดแ้จง้ในท่ีประชุมว่า เกณฑ์ WFME(ไทย) 18 

ฉบับปรบัปรุง 2564 ไดม้ีขอ้มาตรฐานท่ีเพ่ิมขึ้ น คือ ส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมอันพึงประสงคข์อง19 

อาจารยแ์พทยต์ามจรรยาบรรณอาจารย  ์โดยเฉพาะในการดูแล ใหค้ าปรึกษาและการมีปฏิสมัพนัธต่์อนิสิต20 

นักศึกษา ค าอธิบายเพ่ิมเติมคือ แสดงการด าเนินการของสถาบันท่ีส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมอันพึง21 

ประสงคข์องอาจารย ์ในการดูแลใหค้ าปรึกษาและการมีปฏิสมัพันธ์ต่อนิสิตนักศึกษา ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการล่วง22 

ละเมิดและคุกคามในรปูแบบต่างๆ เช่น ดว้ยวาจา ท่าทาง และการกระท า  รวมถึง การจดัท าคู่มือจรรยาบรรณ23 

อาจารย ์การอบรมบทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษา และทักษะการใหข้อ้มูลป้อนกลับอย่างสรา้งสรรค์เพ่ือการ24 

พฒันา โดยมีหลกัฐานส าหรบัการตรวจประเมินดงัน้ี 25 

1. จรรยาบรรณอาจารย ์และคู่มือ 26 

2. การเผยแพร่จรรยาบรรณอาจารย ์ท่ีมัน่ใจไดว้า่อาจารยร์บัทราบ 27 

3. การจดัอบรมอาจารยใ์นเร่ืองจรรยาบรรณอาจารย ์28 

4. การจัดอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาในเร่ืองการใหค้ าปรึกษา ทักษะการใหค้ าปรึกษา การรับฟัง29 

ขอ้มลูป้อนกลบัครอบคลุมประเด็นดา้นจรรยาบรรณอาจารย ์30 

5. การยกยอ่งชมเชยผูท่ี้ด ารงตนเป็นแบบอยา่งดา้นจรรยาบรรณอาจารย ์31 

6. รายงานความเส่ียงท่ีอาจารยป์ระพฤติผิดจรรยาบรรณอาจารย ์32 

7. ผลการสมัภาษณท่ี์แสดงถึงการมีจรรยาบรรณของอาจารย ์33 
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และไดเ้สนอเพ่ิมเติมว่า หาก กสพท จะก าหนด recommendation น้ัน  ควรมีค าส าคัญท่ีสอดคลอ้งและ1 

ครอบคลุมกบัเกณฑ ์WFME(ไทย) ฉบบัปรบัปรุง 2564  เพ่ือใหส้ะดวกส าหรบัการตรวจประเมิน 2 

มตท่ีิประชุม :  เห็นชอบ 3 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ เสนอท่ีประชุมขอให้พิจารณาการสร้าง4 

องคป์ระกอบของเกณฑก์ลาง หรือ recommendation การปฏิบติัต่อลูกศิษยใ์นชั้นเรียนและพ้ืนท่ีปฏิบติังาน โดย5 

กรรมการในท่ีประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นและตกผลึกองคป์ระกอบของ recommendation ดงัต่อไปน้ี    6 

1. เปิดช่องทางใหแ้สดงความคิดเห็นหลากหลายช่องทางเป็นประจ า เช่น ประชุมร่วมกนั, Focus 7 

group 8 

2. ส่งเสริมใหอ้าจารยม์ีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์9 

2.1 ตกัเตือนนิสิต นักศึกษา และพึงใหข้อ้มูลป้อนกลับอย่างสรา้งสรรค ์อบรมสัง่สอน 10 

ตกัเตอืน อยา่งเป็นกลัยาณมิตร 11 

2.2 พึงใหเ้กียรติ และเคารพในศกัด์ิศรีของนักศึกษาประดุจเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงนิสิต 12 

นกัศึกษา เจา้หนา้ที่ร่วมวิชาชีพ  13 

2.3 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทางกาย วาจา ใจ 14 

2.4 ใหค้วามเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบติั ทั้งในเร่ืองเพศ  เพศสภาพ เศรษฐฐานะ สติปัญญา 15 

ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง  16 

2.5 การตรงต่อเวลา 17 

3. ละเวน้พฤติกรรมท่ีไมพึ่งประสงค ์18 

3.1 ไม่คุกคามประทุษรา้ยทั้ง กาย วาจา ใจ 19 

3.2 ไม่แสดงพฤตกิรรมอนัแสดงถึงการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ  20 

3.3 ไมแ่สดงอากปักริยา ดถููกเหยียดหยาม อาฆาตมาดรา้ย 21 

3.4 ไม่ใหข้อ้มูลป้อนกลบัต่อหน้าธารก านัล ระมดัระวงัการใหข้อ้มูลป้อนกลบัอย่างเหมาะสม 22 

การใหข้อ้มลูป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate feedback) โดยการชมเชย (positive feedback) ต่อหน้ากบัคน23 

กลุ่มใหญ่ และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุง (negative feedback) เป็นการส่วนตวั 24 

4. มีระบบในการก ากบัดแูล รายงานความเส่ียง รวมทั้งการใหปั้จจยัส่งเสริมหรือกระตุน้ทั้งเชิงบวก25 

และเชิงลบ (positive and negative reinforcement) 26 

5. อยากใหส่ื้อสารวา่ กสพท เนน้วฒันธรรม “No Harm, No Blame, No Shame” เร่ือง “Respect” 27 

ท่ีประชุมไดม้ีการอภิปรายเพ่ิมเติม ในประเด็นของ การยกตวัอย่างพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่28 

พึงประสงค์ส าหรับอาจารย ์การรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนแพทยใ์หไ้ดร้บัทราบกันโดยทัว่ถึง มี29 

ระบบรับเร่ืองรอ้งเรียนท่ีปลอดภัยส าหรับผู ้รอ้งเรียน ระบบพิจารณาลงโทษส าหรับอาจารย์ท่ีประพฤติผิด30 

จรรยาบรรณ ท า campaign เช่น Save Medical School แลว้น า Key word มาออกแบบจดัท า infographic 31 

ตลอดจนพิจารณาท าประชาพิจารณ ์ 32 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในขอ้สรปุเบ้ืองตน้ และจะน าขอ้สรปุไปน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการ33 

อ านวยการรว่มกรรมการบรหิารฯ ครัง้ท่ี 1/2564  ในวนัศกุรท่ี์ 15 มกราคม 2564 34 
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ กล่าวปิดการประชุม และ1 

ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านท่ีสละเวลามาช่วยกนัคิด อภิปรายกนัอย่างกวา้งขวางในทุกแง่มุม ทั้งส่วนท่ีดีและ2 

ส่วนท่ีไม่ดี ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของเร่ืองส าคญัของโรงเรียนแพทยท่ี์ท าใหเ้รามีความสนใจในเร่ืองจรรยาบรรณ3 

คุณธรรมของแพทยม์ากขึ้ น ทั้งน้ีเรามาช่วยกนัคิดว่าท าอย่างไรถึงจะดีท่ีสุด และหวงัว่าทุกคนจะเชิญชวนกัน4 

ตระหนักในเร่ืองน้ี 5 

 6 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 7 

 8 

 9 

 10 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ)์ 11 

 สรุปผลการประชุม 12 

 13 

 14 

 15 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 16 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

\\2563\Meetex12020(รศ.พญ.นันทนา 14 มค. 64) 35 
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