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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 2 

วนัศุกรท์ี่ 21 มกราคม 2565  เวลา 09.00-13.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต 4 

และการประชุมออนไลนด์ว้ยระบบ Zoom Meeting 5 

      6 

 7 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 9 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 10 

3. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 11 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์นัชาย  สิทธิพนัธุ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 12 

5. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 13 

6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ) 15 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 16 

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์รืองศกัด์ิ  ลีธนาภรณ ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 17 

9. พลตรี ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร ผูอ้ านวยการกองการศึกษา วพม. (ประชุม online) 18 

(แทน พลตรีสุรศกัด์ิ  ถนัดศีลธรรม กรรมการอ านวยการ) 19 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 20 

11. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยเ์จษฎา  โชคด ารงสุข กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 21 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจ์กัราวุธ  มณีฤทธ์ิ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 22 

13. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 23 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 24 

15. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 25 

16. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 26 

17. รองศาสตราจารย ์ดร. จรญั  บุญญกาญจน์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 27 

18. รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 28 

19. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 29 

20. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 30 

(แทน ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการอ านวยการ) 31 

21. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 32 

22. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 33 

23. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 34 

24. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยส์ารเนตร ์ ไวคกุล กรรมการอ านวยการ (ประชุม online)  35 
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25. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 1 

26. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กันัน  มะโนทยั กรรมการบริหาร (ประชุม online) 2 

27. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 3 

28. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 4 

29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 5 

30. พนัเอก ศาสตราจารย ์ราม  รงัสินธุ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 6 

31. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 7 

32. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 8 

33. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 9 

34. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาพรรณ  ตนัตราชีวธร  กรรมการบริหาร (ประชุม online) 10 

35. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 11 

36. อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง กรรมการบริหาร (ประชุม online) 12 

37. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์ฐั  สอนสุภาพ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 13 

38. อาจารย ์แพทยห์ญิงปิยะรตัน์  ธญันิพทัธ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

39. อาจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

40. รองศาสตราจารย ์ดร. ชชูาติ  พนัธส์วสัด์ิ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 16 

41. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 17 

42. รองศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

43. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 19 

44. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร  อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

45. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงธนวรรณ  กุมมาลือ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 21 

46. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 22 

47. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 23 

48. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 24 

49. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 25 

50. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 26 

51. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 27 

52. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการและเลขานุการ 28 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 29 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์ กรรมการอ านวยการ 30 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยะพนัธุ ์ ชีรานนท ์ กรรมการบริหาร 31 

  32 
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รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม  (ประชุม online) 1 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 2 

 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 3 

 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHosNet 4 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุธิดา  สมัฤทธ์ิ รกัษาการประธานคณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) 5 

 กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

3. แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 7 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 8 

  9 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 2 

วนัศุกรท์ี่ 21 มกราคม 2565  เวลา 09.00-13.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต 4 

และการประชุมออนไลนด์ว้ยระบบ Zoom Meeting 5 

      6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 8 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์9 

ท าหน้าท่ีประธานการประชุมฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน10 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 11 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 12 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 13 

กรรมการอ านวยการ  14 

ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยเ์จษฎา  โชคด ารงสุข  อธิการวิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั15 

รงัสิต 16 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยส์ารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย17 

กรุงเทพธนบุรี 18 

กรรมการบริหาร   19 

ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงธนวรรณ  กุมมาลือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  20 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 21 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั 22 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 23 

1.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขอ้เสนอการจดัสรรนักศึกษาแพทยผ์ูท้  าสญัญาการ24 

เป็นนกัศึกษาแพทย ์ครั้งที่ 1/2564  วนัองัคารที่ 7 ธนัวาคม 2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 25 

เอกสารประกอบ : สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาขอ้เสนอการจดัสรรนักศึกษาแพทย์26 

ผูท้ าสญัญาการเป็นนักศึกษาแพทย ์ครั้งท่ี 1/2564  วนัองัคารท่ี 7 ธันวาคม 27 

2564  และสรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรนักศึกษาแพทย์28 

ผู ้ท าสัญญาเป็นนักศึกษาแพทย์ ครั้งท่ี 4/2564  วันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 29 

2564 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ 31 

ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต์  โฆษิตเศรษฐ ไดส้รุปการประชุมคณะอนุกรรมการ32 

พฒันาขอ้เสนอการจดัสรรนักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาการเป็นนักศึกษาแพทย ์ครั้งท่ี 1/2564 ใน 4 ประเด็น ดงัน้ี  33 
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1. ประกาศรายช่ือผูไ้ดร้ับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดล ประจ าปี 1 

2564 คณะอนุกรรมการพัฒนาฯ ไดม้ีมติ จะไม่นับเป็นโควตาของส่วนราชการ/หน่วยงาน และตอ้งคืนโควตา2 

นักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ ใหก้บัส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีไดค้ดัเลือกนักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ ดงักล่าวไว ้3 

พรอ้มทั้งตอ้งนับเป็นระยะเวลาการชดใชทุ้นใหด้ว้ย รายช่ือดงัปรากฏในเอกสารส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หมายเลข 1.1  4 

2. การเลือกสถานท่ีชดใชทุ้นรอบท่ี 2 คณะอนุกรรมการพัฒนาฯ ไดด้ าเนินการรวบรวมใบแสดง5 

ความจ านง ส่งใหก้บัส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีนักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ ไดแ้สดงความประสงคจ์ะปฏิบติังาน6 

ชดใชทุ้น ภายในวนัท่ี 19 มกราคม 2565  จ านวนท่ีคดัเลือกไวไ้ม่เกินจ านวนท่ีไดร้ับการจัดสรรทุน โดยแจง้7 

รายช่ือตามแบบฟอร์มส่งไปยงักลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวง8 

สาธารณสุข ภายในวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2565 9 

ส่วนนักศึกษากระทรวงสาธารณสุขท่ีเป็นส่วนของภูมิภาคจะตอ้งเขา้ไปแสดงความจ านงในระบบ10 

ตามเวลาท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงมีโควตาประมาณ 95 ทุน 11 

โดยในรอบท่ี 2  นักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ ท่ีเขา้ไปแสดงความจ านงในระบบแลว้แต่ไม่เขา้ไป12 

ในกระบวนการคดัเลือกไมว่า่จะดว้ยเหตุผลใดก็ตามจะถือว่ายินยอมชดใชทุ้น ขอใหแ้ต่ละสถาบนัแจง้ใหนั้กศึกษา13 

แพทยท่ี์ตอ้งชดใชทุ้นใหท้ราบดว้ย 14 

3. “ร่าง” แผนความตอ้งการแพทย์ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ใหโ้รงเรียนแพทย์/15 

สถาบัน/หน่วยงานท่ีผลิตแพทย ์จัดท าแผนความตอ้งการอัตราก าลังต าแหน่งนายแพทย์เป็นแผนระยะ 10 ปี 16 

เพ่ือใหก้ารกระจายอตัราก าลงัต าแหน่งนายแพทยแ์ต่ละพ้ืนท่ีใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภารกิจ ตาม17 

ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี ดา้นสาธารณสุข โดยใหส้่วนราชการ/หน่วยงานส่งแผนความตอ้งการแพทยภ์ายใน 18 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 19 

4. การพิจารณาจดัสรรนักศึกษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาฯ ในส่วนราชการ/หน่วยงาน  20 

ประเด็นส าหรบัการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาฯ ครั้งน้ี มีโรงเรียนแพทยท่ี์เปิดใหม่แห่งหน่ึง 21 

ขอเปล่ียนแปลงการชดใชทุ้นจากปรีคลินิก(ขอ้ ก.) ไปเป็นคลินิก ตามขอ้ ข.  ซ่ึงโดยหลักการไม่สามารถ22 

เปล่ียนแปลงได ้ จึงขอช้ีแจงใหทุ้กโรงเรียนแพทย์รวมทั้งโรงเรียนแพทยท่ี์เปิดใหม่ สามารถขอจัดสรรโควตา23 

ในส่วนของอาจารยท์ั้งอาจารยป์รีคลินิกและคลินิกไดเ้ลยตั้งแต่การจัดท าแผนความตอ้งการ โดยไม่ตอ้งไปขอ24 

เปล่ียนภายหลงั  25 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 26 

1.2 สรุปการประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทยค์รั้งที่ 2(2nd 27 

IMRC)  วนัที่ 18-19 ธนัวาคม 2564  ณ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ศาสตราจารยร์าม  รงัสินธุ ์30 

พันเอก ศาสตราจารย์ราม  รังสินธุ์  น าเสนอสรุปการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจัย31 

ของนักศึกษาแพทยป์ระจ าปี 2021 (IMRC 2021) วนัที่ 18-19 ธันวาคม 2564  ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์32 

พระมงกุฎเกลา้ เป็นแบบ On-site และ Online  โดยมีการประกวดแข่งขนังานวิจยัส าหรบันักศึกษาแพทยชิ์งถว้ย33 

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผูส้่งบทคดัย่อ34 

และผ่านการคดัเลือกทั้งหมด 80 เร่ือง เป็นแบบ Oral จ านวน 43 เร่ือง แบบ Poster จ านวน 37 เร่ือง และ35 

บทคดัย่อจากต่างประเทศไดแ้ก่ประเทศสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์และสาธารณรฐัอินโดนีเชีย จ านวน 4 เร่ือง โดย36 
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ไดร้บัเกียรติจากอาจารยค์ณะกรรมการผูต้ัดสิน จาก 32 สถาบนั จ านวน 54 ท่าน ด าเนินการพิจารณาตัดสิน 1 

ซ่ึงผู ้ได้รับรางวัลพระราชทานฯ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ ระวินันท์ อุดมพงศ์ลักคณา จากคณะแพทยศาสตร์2 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  3 

ในการจดัประชุม ไดจ้ดัใหม้ีพิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติประจ าปี 2564  โดย ครูแพทยดี์เด่น4 

แห่งชาติในปีน้ี ไดแ้ก่ ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยอุ์ดม  คชินทร จากคณะแพทยศาสตรศิ์ริราช5 

พยาบาล  6 

ทั้งน้ีท่ีประชุมไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมครั้งต่อไป (IMRC 2022) ช่วงประมาณเดือนธนัวาคม 2565  7 

ในหวัขอ้ Prospective Medicine: The Transforming of Healthcare System 8 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 9 

1.3 สรุปการประชุมเพื่อใหค้วามเห็นชอบและขอ้เสนอแนะต่อ ร่าง ธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพ10 

แห่งชาต ิฉบบัที่ 3 (ร่าง1)  วนัศุกรท์ี่ 24 ธนัวาคม 2564  ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์ 11 

เอกสารประกอบ : น าเสนอในท่ีประชุม 12 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 13 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรตัน์ ไดเ้สนอความคืบหน้าเก่ียวกับสรุปการ14 

ประชุมเพ่ือใหค้วามเห็นชอบและขอ้เสนอแนะต่อ ร่าง ธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 3 ครั้งท่ี 14  15 

ซ่ึงไดด้ าเนินการประชุมในวนัท่ี 15-16 ธนัวาคม 2564  ซ่ึงมีมติในการพฒันาความกา้วหนา้ใน 3 เร่ือง คือ 16 

1. การสรา้งเสริมสุขภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ียัง่ยืนในวิกฤตโควิด-19  โดยมีปัญหา 4 เร่ือง ไดแ้ก่  1.1) 17 

เร่ืองการจดัการขยะท่ียัง่ยืน  1.2) การจดัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  1.3) การพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ18 

หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และ 1.4) การพฒันาท่ีอยูอ่าศยัและเมืองอย่างมีสุขภาวะ ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัการมีส่วน19 

ร่วมเป็นเครือข่ายพลงัพลเมืองท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละประเด็นเขา้มามีส่วนร่วม เช่น สถานศึกษา องคก์รปกครอง20 

ส่วนทอ้งถ่ิน  ภาคเอกชน  เพ่ือร่วมกนัส่งเสริมสรา้งกลไกใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแกไ้ขปัญหาไป21 

พรอ้มกนั 22 

2. การคุม้ครองการเขา้ถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม เช่น 23 

วคัซีน ยา อุปกรณป้์องกนัการแพร่ระบาด เตียง ท่ีไม่สามารถท าไดค้รอบคลุมทั้งหมดทุกกลุ่ม  ซ่ึงในภาวะวิกฤติ24 

ไม่สามารถครอบคลุมแรงงานขา้มชาติได ้โดยอาจติดขดัเร่ืองของระเบียบต่างๆ  จึงไดน้ ามาทบทวนและหา25 

แนวทางในการแกปั้ญหาใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงและไดร้บัความคุม้ครองดา้นสุขภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน 26 

โดยไมเ่ลือกปฏิบติั 27 

3. การจดัการการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤติสุขภาพ  มีขอ้สรุปใหภ้าครฐัเตรียมความพรอ้ม28 

ดา้นการส่ือสารในวิกฤติสุขภาพ โดยก าหนดเป็นวาระเร่งด่วนในระดบัชาติ และก าหนดใหม้ีแผนการจดัการการ29 

ส่ือสารในภาวะวิกฤติแบ่งเป็น 3 ระยะ  คือระยะก่อนวิกฤติ  ระยะเกิดวิกฤติ  และระยะหลงัวิกฤติ ทั้งแผนเร่งด่วน 30 

ระยะสั้น ระยะยาว ซ่ึงตอ้งค านึงถึงบริบทและสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นส าคัญ และมีความ31 

รบัผิดชอบต่อการส่ือสารท่ีไดส่ื้อสารออกไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ขดัต่อกฎหมายของบา้นเมือง ค านึงถึง32 

สิทธิเสรีภาพการเขา้ถึงในการตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารได ้เป็นตน้   33 

นอกจากน้ีก่อนการปิดประชุมสมชัชาสุขภาพฯ ครั้งท่ี 14  ท่ีประชุมไดม้ีการจดัใหเ้สนอความคิดเห็น34 

เก่ียวกบัประเด็นท่ีจะบรรจุเป็นวาระสุขภาพแห่งชาติในปี 2565-2566  และไดม้ีมติประกาศเป็นวาระ “ความเป็น35 

ธรรมดา้นสุขภาพ”  พรอ้มทั้งใหส้รุปรายงานผลการด าเนินงานทั้ง 3 เร่ืองดงักล่าวดว้ย 36 
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มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 1 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทย ์ครั้งที่ 1/2565  2 

วนัที่ 10 มกราคม 2565 3 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิ ริทรัพย์ น าเสนอสรุปเบ้ืองต้นจากการประชุม6 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการเพ่ิมพนูทกัษะแพทยค์รั้งท่ี 1/2565  เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2565   โดยไดด้ าเนินการ7 

ตรวจเยี่ยมสถานปฏิบติังานเพ่ิมพนูทกัษะครบทั้ง 35 เครือขา่ย เรียบรอ้ยแลว้ พบปัญหาในหลายแห่งคือ  8 

1. เร่ืองของภาระงานการอยู่เวรของแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ มีการอยู่เวรเกิน มากกว่า 15 เวร ซ่ึงเกิน9 

เกณฑก์ าหนดไว ้ท าใหง้านหนักมาก 10 

2. ไมม่ีแพทยพ่ี์เล้ียงใหค้ าปรึกษาในบางเวลาและบางสาขา 11 

3. ไม่ควรส่งแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะไปโรงพยาบาลชุมชนตั้งแต่ 2 เดือนแรก เน่ืองจากขาดประสบการณ์12 

และ connection  ในบางแห่งไม่ใหบ้ริการดา้น ER  จึงไม่สามารถจดัใหไ้ปฝึกปฏิบติัได ้หรือบางแห่งไม่มีแพทย ์ER 13 

จึงตอ้งจดัใหไ้ปปฏิบติังานท่ี ER แทน 14 

4. ไม่เขา้ใจระบบการประเมินเจตคติของอาจารยต่์อแพทย ์ท่ีท าการประเมินบนระบบออนไลน์  ซ่ึงใส่15 

หวัขอ้การประเมินไปไม่ครอบคลุม ท าใหเ้กิดปัญหาเร่ืองการประเมินไม่ครบ ซ่ึงอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการ16 

ประเมิน      17 

5. ไมม่ีความสุขในการท างานและปัญหาเร่ืองท่ีพกั 18 

6. มีแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะจ านวน 1 ราย รอ้งเรียนไปยงัแพทยสภาเร่ืองการอยู่เวร ซ่ึงจะตอ้งท าการ19 

ทบทวนเร่ืองการอยูเ่วรตอ้งปฏิบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวว้า่ควรจะเป็นเท่าไร 20 

7. ใหช้ะลอและทบทวน(ร่าง) ประกาศแพทยสภา เร่ืองหลกัเกณฑ์ของโครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ 21 

พ.ศ. 2565 22 

8. แนวทางปฏิบัติส าหรับการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 23 

แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบูลย ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 24 

แจง้ว่าในกรณีแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะท่ีจบจากสถาบันต่างประเทศและมหาวิทยาลยัเอกชน ซ่ึงไม่มีกรอบอตัราก าลัง25 

รองรบั การจา้งงานจะตอ้งเป็นอตัราลกูจา้งชัว่คราวรายวนั หรือตอ้งท าเป็นการจา้งเหมาบริการ  ซ่ึงจะด าเนินการได้26 

หลังจากมีการจัดสรรโควตาแพทย์เพ่ิมพูนทักษะแบบปกติเสร็จส้ินแลว้คือประมาณเดือนพฤษภาคม โดยทาง27 

กระทรวงได้ท าก าหนดเวลาแจ้งให้ทราบแลว้ และจะเป็นผู ้ด าเนินการประสานงานโรงพยาบาลในสังกัดว่า28 

โรงพยาบาลไหนมีความต้องการท่ีจะจา้งแพทย์พูนทักษะกลุ่มดังกล่าวบา้ง รายละเอียด เพ่ิมเติมตามเอกสาร29 

ประกอบการน าเสนอหมายเลข 1.4a  และ 1.4b 30 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ันชาย  สิทธิพันธุ์ ไดเ้สนอแนะเพ่ิมเติม จากท่ีผ่านมาประเด็นการ31 

รอ้งเรียนยังมีไม่มากเน่ืองจากการตรวจเยี่ยมครั้งท่ีผ่านมาเป็นการตรวจเยี่ยมแบบปูพรม เขา้ใจว่าท่ีพบขอ้32 

รอ้งเรียนเฉพาะหน่วยงานท่ีไปท าการตรวจเยี่ยมและก าลังเฝ้าติดตามอยู่ และคิดว่าเร่ืองเกณฑข์องการอยู่เวร33 

ไมใ่ช่เร่ืองของจ านวนเวรอยา่งเดียว แต่มีเร่ืองของการสนับสนุนทางแพทยพ่ี์เล้ียงท่ีคอยใหค้ าปรึกษาและแบ่งการ34 

อยู่เวรดว้ย ปัญหาคือเร่ืองของ intern ลาออก จึงจดัใหแ้พทยเ์พ่ิมพนูทกัษะไปปฏิบติัหน้าท่ีแทนท าใหเ้ป็นภาระ35 

งานเพ่ิมข้ึนมากกวา่เกณฑ ์36 
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ส าหรับประเด็นท่ีว่าในเขตกรุงเทพฯ สามารถรับแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะท่ีจบการศึกษาจากสถาบัน1 

ต่างประเทศและมหาวิทยาลยัเอกชนไดห้รือไม่น้ัน ยงัไมม่ีขอ้ตกลงวา่จะใหด้ าเนินการอยา่งไร 2 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 3 

1.5 เรื่องจาก UHosNet 4 

1.5.1 ค าสัง่ กสพท ที่ 28/2564  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดา้นทรัพยากรบุคคล เครือข่าย5 

โรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 8 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ไดน้ าเสนอท่ีประชุม เก่ียวกับค าสัง่9 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง10 

ประเทศไทย (UHosNet) เพ่ือขับเคล่ือนความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมดา้นการบริหารงานบุคคลของ11 

เครือขา่ยโรงพยาบาลฯ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และมีหนา้ท่ีดงัน้ี 12 

1. ส ารวจหรือแลกเปล่ียนแนวทางของระบบในโรงพยาบาล / คณะฯ และวิเคราะหจุ์ดเด่น13 

เพ่ือสมาชิกจะสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้14 

2. ก าหนดตวัช้ีวดัร่วมเพ่ือขบัเคล่ือนโรงพยาบาลในเครือขา่ย UHosNet 15 

3. ระดมสมองเสนอแนวทาง / ระบบ / อ่ืนๆ  เพ่ือเป็นตน้แบบของประเทศ 16 

4. จดัประชุมสม า่เสมอเป็นระยะ 17 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 18 

1.5.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข และ19 

ประชุมคณะอนุกรรมการก ากับคุณาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (วาระพิเศษ)  วนัพุธที่ 5 มกราคม 20 

2565  เวลา 09.00-13.00 น. ณ หอ้งประชุม 201 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์21 

ยกเลิกการน าเสนอ เน่ืองจากมีการนัดประชุมกระชั้นชิดและไม่มีเอกสารประกอบ  จึงขอ22 

น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 23 

1.5.3 สรุปการประชุม UHosNet ครั้งที่ 75  วนัจนัทรท์ี่ 17-18 มกราคม 2565  ณ หอดนตรี24 

และการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4  อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 25 

วิโรฒ ประสานมิตร 26 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 28 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอสรุปการประชุมของ UHosNet 29 

ครั้งท่ี 75  เมื่อวนัท่ี 17-18 มกราคม 2565  ซ่ึงศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช30 

กุมารี และศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกขุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรโรฒ เป็นเจา้ภาพ โดยมีอธิการบดีเปิดงาน31 

และคณบดีไปร่วมงาน เป็นการจดัแบบ Onsite และ Online ควบคู่กนั มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 700 คน ซ่ึงเป็น32 

นิมิตหมายท่ีดี มีโรงเรียนแพทยท่ี์เปิดใหม่เขา้ร่วมประชุมค่อนขา้งมาก เพราะวิธีการจดัประชุมแบบ hybrid  ซ่ึง33 

การจดัแบ่งออกเป็น 4 เร่ืองท่ีส าคญั ดงัน้ี 34 
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1. เร่ือง SDG กับโรงเรียนแพทย ์บรรยายโดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์สุชาดา ไชยสวสัด์ิ 1 

ผูอ้ านวยการศนูยก์ารจดัการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มความปลอดภยัฯ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้2 

ธนบุรี  โดยเนน้ไปใน 5 ประเด็น เป้าหมาย 17 ขอ้ ของ SDGs คือ  3 

1.1 เร่ืองของคุณภาพชีวิตของคน (People)  เป้าหมายท่ี 1-5 4 

1.2 เร่ืองความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนครอบคลุมในระบบ (Prosperity) 5 

เป้าหมายท่ี 7-11 6 

1.3 เร่ืองทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Planet)  เป้าหมายท่ี 6 และ 12-15  7 

1.4 เร่ืองสนัติภาพและความยุติธรรม (Peace)  เป้าหมายท่ี 16 8 

1.5 เ ร่ืองการเป็นเครือข่ายหรือหุ ้นส่วนเพ่ือร่วมกันพัฒนาให้เ กิดความยัง่ยืน 9 

(Partnership)  เป้าหมายท่ี 17 10 

2. เร่ือง HR Management for Quality Excellence in University Hospital  โดยไดม้ีการ11 

น าเสนอประสบการณท์ั้งหมด 3 หน่วยงาน คือ  12 

2.1 จากคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  บรรยายโดย  ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์โรจน์  13 

ศุภเวคิน  ไดน้ าเสนอประสบการณ์ของคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นแนวทางใหท่ี้ประชุมเพ่ือท าการ14 

พฒันาไปร่วมกนัจ านวน 2 เร่ือง คือ 15 

2.1.1 ในภาพรวมการด าเนินการ Logic Model ในช่วงแรกระหว่างปี 2559-2561 16 

ช่วงท่ี 2 ระหวา่งปี 2562-2563  และช่วงท่ี 3 ระหวา่งปี 2564-2565  ท่ีก าลงัด าเนินการ  17 

2.1.2 ตัวอย่างการเทียบเคียงตัวช้ีวดัดา้นทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนแพทย์ 7  18 

แห่ง (18 ตวัช้ีวดั) 19 

2.2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  บรรยายโดย นางสาวนรา  เปาอินทร ์20 

รองคณบดีฝ่ายทรพัยากรบุคคล ไดน้ าเสนอประสบการณ ์ใน 2 เร่ือง คือ 21 

2.2.1 มีการปรบัช่ือจากฝ่ายทรพัยากรบุคคลเป็นฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์นับว่าเป็น22 

มุมมองอีกมิติหน่ึงท่ีมองบุคคลเป็นทรพัยสิ์น (Asset) 23 

2.2.2 แผนในการพัฒนาบุคลากร (People Plan) ลงในระดับคณะและระดับ24 

หน่วยงาน 25 

2.3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์บรรยายโดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงยุวรีย ์ พิชิตโชค 26 

รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ไดน้ าเสนอประสบการณ์ท่ีงาน HR  ไดเ้ขา้ไปบริหารจดัการบุคคลเร่ือง27 

การปรบังานใหม ่รวมทั้งการบริหารจดัการบุคคลในช่วงสถานการณโ์ควิด 28 

3. เร่ือง R2R Management for Quality Excellence in University Hospital บรรยายโดย 29 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชาย  นพมณีจ ารัส และคณะ  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้30 

น าเสนอประสบการณ ์เร่ือง R2R จาก 17 ปีท่ีผ่านมาของโรงพยาบาลศิริราช โดยการใหทุ้นสนับสนุนทุนละ 31 

300,000 บาท จ านวนมากกว่า 600 ทุน  มีการด าเนินการแลว้เสร็จและส่งมอบผลงานจ านวน 400 เร่ือง ซ่ึงเป็น32 

แนวทางท่ีดีท่ีคณะกรรมการ UHosNet จะไดน้ ามาเป็นธงเพ่ือการพฒันาโรงพยาบาลใหก้า้วหนา้มากขึ้ น   33 

4. โครงการศึกษาตน้ทุนโรงพยาบาลในเครือข่ายกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 34 

น าเสนอโดย ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ดร. ศุภสิทธ์ิ  พรรณนารุโณทยั และคณะ  นับว่าเป็นผลงานครั้งแรกใน35 

รอบ 1 ปี ท่ีมีความร่วมมือกนัระหว่าง 8 สถาบนั ไดด้ าเนินการศึกษาตน้ทุนร่วมกนั โดยมี สมสส. เป็นท่ีปรึกษา36 
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ไดม้ีการน าเสนอผลการด าเนินงานเก่ียวกบัตน้ทุนบริการไดแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 ตน้ทุนท่ีน้อยกว่า1 

ค่าบริการ  กลุ่มท่ี 2 ตน้ทุนเท่ากับค่าบริการ  และกลุ่มท่ี 3 ตน้ทุนสูงกว่าค่าบริการ และทางโรงพยาบาล2 

ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ ไดน้ าเสนอเพ่ิมเติมจากการศึกษาครั้งน้ีว่าไดม้ีการพฒันาของกลุ่มคนท่ีท าดา้น IT 3 

และทีมจดัท าฐานขอ้มลูหรือเรียนรูเ้พ่ิมเติมเก่ียวกบัการส่งขอ้มลูซ่ึงกนัและกนั 4 

ส่วนการด าเนินการตามแผนในปี 2565  ไดม้ีการวางแผนพัฒนาและศึกษาตน้ทุน5 

โรงพยาบาล และขอประชาสมัพนัธใ์หท้ั้งโรงเรียนแพทยเ์ก่าและใหม่สามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการน้ีในปีท่ี 2 ได้6 

ทั้งน้ีตอ้งมีทีมเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารของแต่ละโรงพยาบาลคอยสนับสนุนการด าเนินการดงักล่าวดว้ย    7 

นอกจากน้ีได้น าเสนอสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการเครือข่าย8 

โรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดงัน้ี  9 

1.1 สถานการณ์ Covid-19 ท่ีผ่านมา ในโรงพยาบาลเครือข่ายซ่ึงไดร้บัพระราชทาน10 

อุปกรณท์างการแพทยผ่์านเครือขา่ย UHosNet ไดด้ าเนินการจดัสรรเคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณท์างการแพทย์ท่ี11 

ไดร้บัใหก้บัโรงพยาบาลในเครือข่ายฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างหวดั รวมถึงการจดัสรรบุคลากรทางการแพทยไ์ป12 

ช่วยสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจจากโรงพยาบาลเขตกรุงเทพฯ ไปช่วยโรงพยาบาลภูมิภาค ท่ีไดร้บัผลกระทบจาก13 

สถานการณ ์Covid-19  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  14 

1.2 ก าหนดการเป็นเจา้ภาพ UHosNet ครั้งท่ี 76 ซ่ึงไดม้ีการปรับเปล่ียนจาก15 

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย รบัเป็นเจา้ภาพใน16 

การจดัประชุมแทนในรปูแบบ Onsite และ Online ในช่วงเดือน เมษายน 2565 เน่ืองดว้ยสถานการณ ์Covid-19 17 

1.3 แนะน าผูบ้ริหารใหม ่โรงพยาบาลในเครือขา่ยฯ ไดแ้ก่ 18 

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย  สิทธิพันธุ์ ผู ้อ านวยการโรงพยาบาล19 

จุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 20 

2. นายแพทยจิ์นดา  โรจนเมธินทร ์ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ์21 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพ์รชยั  เดชานุวงษ์  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 22 

วชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 23 

4. แพทยห์ญิงผกาพรรณ  ดินชไูท ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลยับรูพา 24 

5. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์และ25 

รกัษาการแทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลยัพะเยา 26 

6. นายแพทยป์านเทพ  คณานุรกัษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล27 

กลัยาณิวฒันาการุณย ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์28 

7. แพทย์หญิงเพ่ิมศิริ  เลอมานุวรรัตน์ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย29 

เทคโนโลยีสุรนารี 30 

1.4 เร่ืองจากกองทุน สปสช.  กรณีนโยบายของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 31 

(สปสช.) ปี 2565 “การขยายบริการปฐมภูมิไปท่ีไหนก็ได้” ในกรณีท่ีผูป่้วยมีเหตุผลอนัควร สามารถเขา้รับ32 

บริการในจังหวดั ขา้มจงัหวดัในทุกเขต และขา้มเขตในทุกระดับได้  ซ่ึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 33 

UHosNet ไมเ่ห็นดว้ย และไมเ่ขา้ร่วมกบัขอ้เสนอการขยายบริการปฐมภูมิไปท่ีไหนก็ได ้เน่ืองจากขอ้เสนอขดัแยง้34 

กบัระบบส่งต่อดา้นการรกัษาพยาบาลของประเทศท่ีวางไวเ้ดิม รวมทั้งท าใหง้บประมาณการรกัษาพยาบาลของ35 
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ประเทศท่ีสูงขึ้ นเน่ืองจากการประเมินทางการแพทยท่ี์ซ ้าซอ้นกนั และไดท้ าบนัทึกจากเครือข่าย UHosNet แจง้1 

ไปยงั สปสช. ใหร้บัทราบดว้ยแลว้ 2 

1.5 ความกา้วหน้า “โครงการศึกษาตน้ทุนโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่าย UHosNet”  3 

ไดเ้ชิญสมาชิกใหมเ่พ่ือเขา้ร่วม ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 4 

กรมแพทยท์หารอากาศ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมติั 5 

1.6 ความกา้วหน้า “โครงการ UHosNet เพ่ือนแบ่งปันเพ่ือน” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ6 

ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของสมาชิกในเครือข่าย และสรา้งเสริมความสมัพนัธใ์นเครือข่าย UHosNet 7 

รูปแบบการด าเนินงานเป็นการศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนแพทยส์มาชิกหลักใหแ้ก่บุคลากร  โรงเรียนแพทยใ์หม่  8 

โดยใหค้ณะกรรมการอ านวยการฯ เป็นผูป้ระสานงาน และสนับสนุนค่าใชจ้่ายประมาณ 5,000 บาท/วนั เป็น9 

ค่าอาหาร และโรงเรียนแพทยท่ี์เป็นเจา้ภาพใหก้ารศึกษาดูงานจะไม่เรียกเก็บค่าศึกษาดูงาน รวมถึงโรงเรียน10 

แพทยท่ี์ไปศึกษาดงูานตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าท่ีพกัเอง 11 

1.7 การจัดระบบยาส าหรับโครงการวิจัย ในบริบทของโรงเรียนแพทย์ พบปัญหา12 

เก่ียวกบัมาตรฐานระบบยาท่ีเหมาะสม ปลอดภยั การจดัเก็บและจ่ายยา การตรวจสอบการแพย้า การบริหารยา13 

และติดตามผลขา้งเคียง การท าลายยา ตลอดจนการลงบนัทึก โดยมีมติมอบใหค้ณะอนุกรรมการเภสัชกรรม14 

เครือข่าย UHosNet จัดท าขอ้มูลแนวทางการบริหารจดัการ การใชย้าในการวิจยั และ categories กลุ่มยา15 

ประเภทต่างๆ  ขอ้ดีขอ้เสีย และน ามาเสนอคณะกรรมการอ านวยการฯ อีกครั้ง 16 

1.8 การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ 17 

1.8.1 ค าสัง่แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) เครือข่าย 18 

UHosNet (ตามค าสัง่ กสพท ท่ี 28/2564  ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564) 19 

1.8.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนงานประจ า (ระบบโรงพยาบาล) สู่20 

งานวิจยั (R2R) เครือขา่ย UHosNet 21 

มติท่ีประชุมเสนอแนะเก่ียวกบัทิศทางการท างานของคณะอนุกรรมการฯ ใหม้ีการ22 

ส ารวจแลกเปล่ียนแนวทางของระบบในโรงพยาบาล/คณะฯ  และวิเคราะหจุ์ดเด่น เพ่ือสมาชิกจะสามารถน าไป23 

ประยุกต์ใช ้ ก าหนดตัวช้ีวดัร่วมเพ่ือขบัเคล่ือนโรงพยาบาลในเครือข่าย UHosNet  ระดมสมองเสนอแนวทาง/24 

ระบบ/อ่ืนๆ เพื่อเป็นตน้แบบของประเทศ  ด าเนินการจดัประชุมสม า่เสมอ รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเหมาะสม   25 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดเ้สนอแนะเพ่ิมเติม โครงการศึกษา26 

ตน้ทุนโรงพยาบาลในเครือข่าย UHosNet  เก่ียวกบัตน้ทุนในการผลิตแพทย์ ตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนัเร่ืองของสูตร27 

การค านวณจ านวนการผลิตแพทยเ์พ่ือใหข้อ้มลูเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสามารถน ามารวมกนัแลว้น าไปท า28 

แผนจดัตั้งของบประมาณจากส านักงบประมาณได ้ 29 

นอกจากน้ี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ เสนอแนะเพ่ิมเติม30 

เก่ียวกบัประเด็น PDPA ในส่วนท่ีจะเกิดขึ้ น  ซ่ึงรฐัมนตรีกระทรวง digital แจง้ว่าจะท าออกมาเป็น plat form 31 

ภาพกลางของประเทศ ซ่ึงไม่แน่ใจว่าจะออกมาทดลองใชไ้ดท้ันหรือไม่ ซ่ึงรองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  32 

ลีลาอุดมลิปิ รบัเร่ืองไปน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป และใหแ้จง้สรุปมติท่ี33 

ประชุมให้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธ์ิ  วัฒนาภา ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจาก ครม. ให้เป็น34 

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 10 ท่าน และรบัผิดชอบเร่ืองสุขภาพ ไปน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ35 

ดงักล่าวต่อไป 36 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 37 
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1.6 เรื่องจากอนุกรรมการยาและวคัซีน BCG model (Bio-Circular-Green Economy) 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม 3 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม น าเสนอรายงานท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินงานของ4 

คณะอนุกรรมการเพ่ือการขบัเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขายาและวคัซีน โดยมีวิสยัทัศน์เศรษฐกิจ5 

เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน  ประชาชนมีรายไดดี้  คุณภาพชีวิตดี  รกัษาและฟ้ืนฐานทรพัยากรจากความ6 

หลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพท่ีดี ดว้ยการใชค้วามรูเ้ทคโนโลยี และนวตักรรม  7 

ในการด าเนินงานมีกลไกการขบัเคล่ือนและการพฒันาประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ ไดม้ีการ8 

แต่งตั้งคณะกรรมการ ดงัน้ี 9 

1. คณะกรรมการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน BCG  มีหน้าท่ีก าหนด10 

แนวทางและยุทธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนตามนโยบาย BCG 11 

2.  คณะกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG (มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 12 

วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม เป็นประธาน) มีหน้าท่ีจัดท าแผนและกลไกส่งเสริมการพัฒนาประเทศดว้ย13 

โมเดล BCG 14 

3.  คณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG จ านวน 11 คณะ  และ15 

คณะอนุกรรมการชุดน้ีเป็นคณะอนุกรรมการชุดท่ี 4  โดยมี ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปิ์ยะสกล 16 

สกลสตัยาทร เป็นประธานฯ ท าหน้าท่ีประสานเช่ือมโยงใหเ้กิดการท างานร่วมกนัของจตุภาคี ติดตามผลการ17 

ด าเนินงานและน ามาพฒันานโยบาย กลไกและแนวทางเพ่ิมเติม จะรบัผิดชอบเก่ียวกบัวคัซีน การแพทยจี์โนมิกส ์18 

ยา และ ATMP ซ่ึงมีวิสัยทัศน์ของยาและวคัซีนคือ ตอ้งการใหป้ระเทศไทยน้ันพ่ึงพาตนเองพรอ้มทั้งสามารถ19 

สนับสนุน Medical Hub โดยมีแนวทางอยู ่4 แนวทาง คือ  1) สรา้งและยกระดบัความสามารถในการพฒันาและ20 

ผลิตวัคซีน ยา ชีววัตถุ และบริการการแพทยแ์ม่นย า   2) ใชก้ลไกการสรา้งตลาดภายในประเทศเพ่ิมความ21 

เขม้แข็งสู่ตลาด   3) บูรณาการโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอย่างครบวงจร  และส่งเสริมระบบนิเวศ22 

นวตักรรมเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการ   4) สรา้งบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเพ่ือรองรบัอุตสาหกรรม23 

และบริการ 24 

ส่วนแผนงานการขบัเคล่ือนผลิตภัณฑ์และบริการ มีทั้งหมด 4 ดา้น คือ 1) ดา้นวคัซีน ไดม้ีการ25 

พัฒนาวัคซีน COVID-19 ทั้งหมด 4 ประเภท และไดม้ีการทดลองในมนุษย์พรอ้มทั้งมีงบประมาณรองรับ26 

ประมาณ 4,000 ลา้นบาท และไดต้ั้งคณะท างานวิจัยขึ้ นมาเพ่ือด าเนินการศึกษาทดลอง  ในปี 2566 จะมีการ27 

ผลิตวคัซีนในประเทศขึ้ นมาใชจ้ริงและพฒันาต่อยอดทุกปี อีกทั้งเป็นจุดตั้งตน้เพ่ือผลิตวคัซีนประเภทอ่ืนๆ ไดด้ว้ย  28 

2) ดา้นยา สารออกฤทธ์ิทางเภสชักรรม (API) เป็นการพฒันาและสรา้งศกัยภาพอุตสาหกรรมยาตา้นไวรสั มี29 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยมหิดล  สวทช. และองค์การเภสัชกรรม รวมทั้ง ปตท.  3) ดา้น30 

ผลิตภัณฑ์การรักษาดว้ยเทคโนโลยีขั้นสูง (ATMPs) หน่วยงาน สกสว. ไดท้ าการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ31 

งานวิจยัดา้น ATMPs ทัว่โลกเป็นอยา่งไร และสถานะของประเทศไทยอยูใ่นระดบัไหน และตอ้งพฒันายกระดบัให้32 

ดีขึ้ น  โดยไดม้ีแผนระยะสั้นนอ้ยกวา่ 3 ปี  ระยะกลาง 3-5 ปี  และระยะยาวมากกว่า 5 ปี  ดา้นงบประมาณ ทาง 33 

สกสว. จะใหก้ารสนับสนุนประมาณ 1,000 ลา้นบาท ส่วนท่ีตอ้งด าเนินการคือใหป้รับกติกากลางกฎระเบียบ34 

ขอ้บงัคบัท่ี อย. มีส่วนเก่ียวขอ้งใหก้ารสนับสนุนเอ้ือต่อการพฒันาดา้น ATMPs และตอ้งการจดัตั้ง Consortium 35 

ใหเ้กิดขึ้ นในประเทศไทย โดยรวมนักวิจยัและแพทยผ์ูส้นใจ รวมทั้งการขบัเคล่ือนดา้นน้ีลงไปยงัโรงเรียนแพทย์36 
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ต่างๆ ภายในปี 2566  และ 4) ดา้นการแพทยจี์โนมิกส ์ไดม้ีการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ไดท้ าการเซ็นสญัญา1 

กับบริษัทเพ่ือถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมกับกิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์  เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  2 

เรียบรอ้ยแลว้   3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

1.7 รบัทราบมตเิวียน  5 

1.7.1 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่ม6 

สถาบนัฯ ครั้งที่ 4/2564 วนัศุกรท์ี่ 15 ตุลาคม 2564 (หนังสือ กสพท ที่ 332/2564  ลงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2564  7 

เวียนแจง้ทาง e-mail  เม่ือวนัที่ 13 ธนัวาคม 2564) 8 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี9 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์10 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบ ไดด้ าเนินการ11 

รบัรองเป็นมติเวียนไปแลว้ตามเอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ี 2   12 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 13 

1.7.2 เห็นชอบการเสนอช่ือ รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ันชาย  สิทธิพนัธุ ์เป็นกรรมการใน14 

คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาต ิ15 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี16 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์17 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ แจง้ท่ีประชุมว่าโดยท่ี ศาสตราจารย ์ดร. 18 

นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา ซ่ึงเป็นผูแ้ทน กสพท ไดส้ิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ19 

พฒันาระบบยาแห่งชาติ เน่ืองจากครบ 2 วาระ จึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ี กสพท จะตอ้งเสนอช่ือพรอ้มประวติัผูท่ี้20 

เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ แทน  เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ จึงไดน้ าเสนอ รองศาสตราจารย ์นายแพทย์21 

ฉันชาย  สิทธิพันธุ์ โดยได้ท ามติเวียนขอความเห็นจากคณบดี(ผู ้อ านวยการ) คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัย22 

แพทยศาสตร/์ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ในกลุ่ม กสพท ไดร้บัการตอบกลบัและใหก้ารรบัรอง รวมทั้งส้ิน 22 จาก 23 

24 สถาบนั จึงไดด้ าเนินการเสนอช่ือเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเรียบรอ้ยแลว้ 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 25 

1.8  ความร่วมมือแสดงเจตนารมณส์นับสนุน World Neglected Tropical Diseases (World NTD) 26 

day 27 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 29 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา รายงานท่ีประชุมทราบ เก่ียวกบัโรคท่ีถูกละเลย30 

และมกัเกิดข้ึนในกลุ่มประเทศยากจน โดยจะมีองคก์ร ช่ือ DNDI และ CEO เดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพ่ือรบั31 

พระราชทานรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดล องคก์ร DNDI มีวตัถุประสงคท่ี์จะเชิญชวนประเทศต่างๆ ออกมาแสดง32 

เจตจ านงใส่ใจสนใจในโรคท่ีถูกละเลย นักวิจยัในองคก์รน้ีมีอยู่ประมาณ 900 คน เพ่ือท าการศึกษาวิจยัยา รกัษา33 

โรคต่างๆ ท่ีถูกละเลย ปีท่ีผ่านมาเป็นปีแรกท่ีองคก์าร DNDI ร่วมมือกบัองคก์ารอนามยัโลก ท าใหเ้กิดโครงการน้ี34 
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ขึ้ น และวนัท่ี 30 มกราคมของทุกปี จดัใหเ้ป็นวนั/โรคท่ีโลกลืม (World NTD Day) ส่วนใหญ่เป็นโรคเขตรอ้น1 

เก่ียวกบัการติดเช้ือต่างๆ มกัจะเกิดขึ้ นในท่ีท่ีประชาชนมีฐานะยากจน โดยหลกัการขององคก์รตอ้งการเชิญชวน2 

ประเทศต่างๆ แสดงเจตนารมณส์นับสนุนช่วยเหลือใหม้ีการวิจยัสรา้งยาเพื่อรกัษาโรคต่างๆ วิธีการสนับสนุนทาง3 

สญัลกัษณข์อใหแ้ต่ละประเทศท าการยอ้มสีอาคารโดยใชแ้สงไฟส่องไปท่ีตวัอาคาร และมีค าว่า World NTD Day 4 

ปีท่ีผ่านมามีทั้งหมด 27 ประเทศท่ีเขา้ร่วม ซ่ึงประเทศไทยเป็นอีก 1 ประเทศท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยไดใ้ช้5 

อาคารนวมนิทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นการแสดงสญัลกัษณด์งักล่าว เน่ืองจาก6 

รชักาลท่ี 9 ไดท้ าใหโ้รค Neglected Diseases น้ีหายไป 2 โรค ส าหรบัปีน้ีอยากจะใหม้ีความร่วมมือใหม้ากขึ้ น7 

โดยประสานงานไปยงักระทรวงสาธารณสุขและขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนแพทย ์ร่วมกนัแสดงเจตจ านงเพ่ือ8 

เป็นการสนับสนุนใหม้ีการผลิตยาส าหรบัผูป่้วยดอ้ยโอกาส องคก์ร NTD จะมาร่วมกบัประเทศไทยในเร่ืองโรค9 

ไขเ้ลือดออก ดังน้ันจะมีการลงนาม MOU การวิจยัการผลิตยา ส าหรบัรกัษาโรคไขเ้ลือดออกใหเ้ป็น Neglected 10 

Diseases อีก 1 โรค จึงขอเชิญชวนทุกโรงเรียนแพทยเ์ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ   12 

วาระที่ 2 รบัรอง/รบัทราบสรุปผลการประชุม 13 

2.1  รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ 14 

ครั้งที่ 4/2564 วนัศุกรท์ี่ 15 ตุลาคม 2564 ณ หอ้งประชุม MD 102 คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยี15 

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  และการประชุมออนไลน ์โดยผ่านระบบ Zoom Meeting 16 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ น าเสนอสรุปผลการประชุมตามเอกสารหมายเลข 19 

2.1 เพ่ือรบัรอง รายละเอียดตามปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 20 

มตทิี่ประชุม : รบัรองรายงานการประชุม 21 

2.2  รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 8/2564 วนัศุกรท์ี่ 3 22 

ธนัวาคม 2564 ณ หอ้งประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และการประชุม23 

ออนไลน ์ผ่าน Zoom Meetings 24 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ น าเสนอสรุปผลการประชุมตามเอกสารหมายเลข 27 

2.2  เพ่ือทราบ  รายละเอียดตามปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 28 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 

2.3   รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งวิสามัญที่ 2/2565 วนัศุกร์30 

ที่ 17 ธนัวาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล และการประชุมออนไลน ์ผ่านระบบ Zoom 31 

Meeting (หนังสือท่ี กสพท 03/2565 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2565  กสพท เวียนแจง้ขอรบัรองทาง e-mail เมื่อวนัท่ี 32 

5 มกราคม 2565)  33 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 34 
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ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์1 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2.3 2 

โดยสาระส าคญัเก่ียวกบัประเด็นแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาแพทยเ์พ่ือใหส้อบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม3 

ไดอ้ยา่งไร โดยมีมติแนวทาง 3 ขอ้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหนา้ท่ี 4 ขอ้ 1, 2 และ 3 4 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 5 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 6 

3.1 การแต่งตั้งเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระที่  2565–2569 7 

(เน่ืองจากวาระน้ีจ  าเป็นตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการอ านวยการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย8 

กว่า 2/3 ดงันั้นขอเชิญคณะกรรมการอ านวยการเขา้ร่วมประชุมโดยพรอ้มเพรียง ในกรณีที่ขัดขอ้งไม่9 

อาจจะเขา้ร่วมประชุมได ้ขอใหมี้หนงัสือมอบหมายผูเ้ขา้ร่วมประชุมและใชส้ิทธิแทน มาแสดงประกอบ) 10 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 12 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดน้ าเสนอและแจง้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัการ13 

ไดร้บัเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยวาระ 2565-2569  ซ่ึง14 

จะเร่ิมวาระในวนัท่ี 7 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป จึงแจง้ท่ีประชุมขอถอนตวัจากการเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการแต่งตั้ง15 

ดงักล่าว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าเสนอการด าเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ท่ีจะมาท า16 

หน้า ท่ี แทน และ  ศาสตราจารย์  ดร .  นายแพทย์ประ สิท ธ์ิ   วัฒนาภา ได้เสนอ ท่ีประ ชุมให้เ ชิญ                      17 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ผูถู้กเสนอช่ือเห็นสมควรใหไ้ดร้บัการแต่งตั้งในครั้งน้ีใหนั้ง่รอ18 

ดา้นนอกหอ้งประชุมเน่ืองจากเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการแต่งตั้งครั้งน้ี 19 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 20 

คณะกรรมการอ านวยการฯ เป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้สมควรไดร้บัการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการฯ สรุปผลดงัน้ี 21 

เสนอช่ือที่ 1  ไดแ้ก่  22 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี   จ านวน  14    สถาบนั 23 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ จ านวน    6    สถาบนั 24 

ไมเ่สนอช่ือ   จ านวน    2    สถาบนั 25 

**วันท่ี 20 มกราคม 2565  เสนอช่ือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี  26 

เพ่ิมเติมอีกจ านวน 2 สถาบนั 27 

เสนอช่ือที่ 2  ไดแ้ก่  28 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ จ านวน 1    สถาบนั 29 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ จ านวน    1    สถาบนั 30 

3. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปิ์ยะสกล  สกลสตัยาทร จ านวน 1    สถาบนั 31 

4. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา จ านวน 1    สถาบนั 32 

ทั้ ง น้ี  ศาสตราจารย์เ กียร ติ คุณ นายแพทย์อาวุธ  ศ รี ศุก รี  ได้แจ้ง ให้ท่ีประ ชุมทราบว่า                        33 

ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปิ์ยะสกล  สกลสตัยาทร ไดแ้จง้เป็นการส่วนตวัทางโทรศพัท ์ขอถอนตวั34 
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ออกจากเป็นผูท่ี้สมควรไดร้บัการแต่งตั้งในครั้งน้ี และ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ 1 

ไดแ้จง้ท่ีประชุมขอถอนตวั และ ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ขอถอนตวัเช่นกนั 2 

เน่ืองจากผูท่ี้ถูกเสนอช่ือสมควรไดร้บัการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการฯ ครั้งน้ี มีบางท่านท่ีขาดคุณสมบติั3 

ในขอ้บงัคบักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ย บทบาท หน้าท่ี และการด าเนินงาน พ.ศ. 2536  4 

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564  ขอ้ 8.3.2  หน้า 4  เลขาธิการ พิจารณาแต่งตั้งจากผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่ง5 

คณบดี หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่าในสถาบันสมาชิกเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และตอ้งไม่ด ารง6 

ต าแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  หรือคณบดี  หรือต าแหน่งท่ีคณะกรรมการอ านวยการพิจารณาว่าเทียบเท่า7 

อยู่ในขณะน้ัน  โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย8 

กวา่ 2 ใน 3      9 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  จึงขอเสนอท่ีประชุมใหพิ้จารณา โดยใชข้อ้บงัคบั10 

กลุ่มสถาบันฯ ขอ้ 12 หน้า 5  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการมีอ านาจปรับเปล่ียนขอ้บังคับหรืองดเวน้การใช้11 

ขอ้บงัคบัเฉพาะขอ้และเฉพาะครั้งน้ี  โดยตอ้งเป็นมติเห็นชอบจากกรรมการอ านวยการโดยต าแหน่ง ไม่น้อยกว่า 12 

3 ใน 4 ของกรรมการอ านวยการโดยต าแหน่งท่ีเขา้ร่วมประชุม  ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการอ านวยการฯ โดยต าแหน่ง13 

เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ขององคป์ระชุมกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือท าการยกเวน้การใชข้อ้บงัคบัขอ้ 14 

8.3.2  ในการประชุมครั้งน้ี และในวาระของเลขาธิการคนใหมน้ี่ 15 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์  คณิตทรัพย์ ได้สรุปจ านวนผู ้ท่ีด ารงต าแหน่งเป็น16 

คณะกรรมการอ านวยการฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมในครั้งน้ี มีทั้งหมดจ านวน 24 ท่าน รวมทั้ง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 17 

นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  เป็น 25 ท่าน  18 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์นัชาย  สิทธิพนัธุ ์ไดเ้สนอท่ีประชุม เน่ืองจากว่ามีการยกเวน้การใช้19 

ขอ้บงัคบัในขอ้ 8.3.2 เฉพาะครั้งน้ี ขอเรียนปรึกษาท่ีประชุมวา่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดตอ้งการเสนอช่ือผูส้มควร20 

ไดร้บัการแต่งตั้งเพ่ิมเติมหรือไม่ เพราะวา่ท่ีเสนอมาน้ันใชเ้กณฑข์อ้บงัคบัเดิมท่ียงัไม่ไดย้กเวน้ ขอปรึกษาเพ่ือใหม้ี21 

ความชดัเจนมากขึ้ น จะตอ้งมีการสอบถามเพ่ิมเติมหรือวา่ยอมรบักบัรายช่ือท่ีไดเ้สนอมาแลว้ 22 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก  ภิยโยทัย แจง้ให้ทราบว่า เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาทางท่าน23 

เลขาธิการฯ ไดเ้วียนแจง้พรอ้มทั้งขอ้บงัคบัใหค้ณะกรรมการฯ ทุกท่านไดท้ราบแลว้ทั้งท่ีผูอ้ยู่ในเกณฑแ์ละไม่ไดอ้ยู่24 

ในเกณฑข์อ้บงัคบัเดิม ขอเสนอว่าไม่น่าจะมีการสอบถามเพ่ิมเติมใหม่น่าจะเขา้ใจตรงกนัทั้งหมดแลว้ ท่ีประชุม25 

เห็นชอบและใหด้ าเนินการขัน้ตอนต่อไป 26 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั ไดส้รุป ใหใ้ชข้อ้บงัคบัฯ ขอ้ 12 เพ่ือท าการยกเวน้การ27 

ใชข้อ้บงัคบั ขอ้ 8.3.2  ในการประกอบการเสนอช่ือผูท่ี้สมควรไดร้บัการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการฯ โดยตอ้งไดร้บั28 

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  โดยใหด้ าเนินการ29 

ดงัน้ี 30 

1. ใหค้ณะกรรมการอ านวยการฯ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการขอใชข้อ้บงัคบัขอ้ 31 

12  เพ่ือท าการยกเวน้ ขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 8.3.2  ว่าเห็นชอบและไม่เห็นชอบ โดยตอ้งมีความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 32 

ใน 4 ของกรรมการอ านวยการฯ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดในครั้งน้ีและตอ้งครบองคป์ระชุม ขอใหค้ณะกรรมการ33 

อ านวยการฯ หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายเขา้ร่วมประชุมแทน พิมพล์งใน chat ว่าเห็นชอบและไม่เห็นชอบ เพ่ือจะได้34 

นับเป็นคะแนนดิบไดเ้ป็นหลกัฐาน สรุปการลงคะแนนเห็นชอบดว้ยทั้งหมด จ านวน 20 ท่าน คะแนนเกิน 3 ใน 4  35 

ขององคป์ระชุมทั้งหมด 36 
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2. ผูถู้กท่ีเสนอช่ือเห็นสมควรไดร้บัการแต่งตั้ง คงเหลือเพียงช่ือเดียว คือ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง1 

นันทนา  ศิริทรัพย ์โดยตอ้งใชเ้กณฑ์ขอ้บังคับขอ้ท่ี 8.3.2 ประกอบการพิจารณาลงความเห็นจากท่ีประชุม2 

คณะกรรมการอ านวยการดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการฯ พิมพ ์chat ค าว่า3 

รบัรองกบัไมร่บัรอง สรุปมีคณะกรรมการอ านวยการฯรบัรองจ านวนทั้งส้ิน 22 ท่าน ซ่ึงเกิน 2 ใน 3 ของผูเ้ขา้ร่วม4 

ประชุมทั้งหมด 5 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี  สรุปผู ้ท่ี สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น6 

เลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยคนใหม่ ซ่ึงจะตอ้งท าหน้าท่ีตั้งแต่ วนัท่ี 7 เมษายน 2565 – 7 

6 เมษายน 2569  ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ 8 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า จากอดีตท่ีท าหน้าท่ี9 

เลขาธิการมาจนครบวาระ ไดร้บัความอนุเคราะห ์ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสถาบนัสมาชิกทั้งหมด 10 

ขอขอบคุณสถาบนัท่ีใหค้วามช่วยเหลือสนับสนุนหลกัๆ ตลอดมา คือ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดใ้ห้11 

การช่วยเหลือสนับสนุนทั้งบุคลากรและส านักงาน  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็น12 

ส านักงานของ สมพ.  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี รบัเป็นส านักงานของ UHostNet ตั้งแต่เร่ิมจดัตั้ง13 

ครั้งแรกจนปัจจุบันน้ี และคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท่ีรับเป็นส านักงานกลุ่มสถาบัน14 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงปัจจุบนัน้ี รวมทั้งคณะกรรมการฯ จากสถาบนัอ่ืนๆ ในกลุ่ม15 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ท่ีท าหน้าท่ีเป็นรองเลขาธิการฯ และหวงัว่าทุกๆ ท่านคงจะท าหน้าท่ีช่วย16 

เลขาธิการท่านใหม่อย่างดีตลอดไปเหมือนเช่นท่ีผ่านมา และยงัยินดีช่วยเหลืองานของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์17 

ต่อไป แต่ไมใ่ช่ในฐานะเลขาธิการฯ และไดเ้ชิญ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เขา้หอ้งประชุม 18 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ได้กล่าวขอบคุณท่ีประชุม  ท่ีได้ท าหน้าท่ีใน19 

ต าแหน่งเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และกล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 20 

นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ท่ีได้ท าหน้าท่ีมาโดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ต้องขอเชิญใหอ้าจารย์อยู่เพ่ือให้21 

ค าปรึกษาช่วยเหลือกลุ่มสถาบนัฯ ตลอดไป 22 

มตทิี่ประชุม :  เสนอใหแ้ต่งตั้ง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เป็นเลขาธิการ23 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วนัท่ี 7 เมษายน 2565 - 6 เมษายน 2569 24 

3.2 การเชิญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบัน25 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 26 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 28 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ น าเสนอท่ีประชุมใหท้ราบผลการตรวจประเมิน30 

หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ โดยไดร้บั31 

แจง้จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา เห็นชอบรับรองมาตรฐาน32 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับดังกล่าว  รับรองสถาบัน  และรับรองศักยภาพในการรับนิสิต ณ ปัจจุบัน33 

จ านวน 24 คน และใหเ้ปิดรับนักศึกษาไดต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นตน้ไป ซ่ึงในกรณีท่ีสถาบันไดร้ับการ34 

รับรองมาตรฐานฯ ทางกลุ่มสถาบันฯ จะเชิญเขา้ร่วมเป็นสมาชิก แต่ต้องขอความเห็นชอบและรับรองจาก35 
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คณะกรรมการอ านวยการฯ ก่อน  หากท่ีประชุมฯ เห็นชอบและรบัรอง เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ จะท าหนังสือ1 

เชิญต่อไป 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัรอง และใหเ้ลขาธิการฯ ท าหนังสือเชิญเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัฯ 3 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 4 

4.1 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต5 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 6 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 7 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม 9 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 10 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม น าเสนอท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัความกา้วหน้าของ11 

การสอบคดัเลือกของกลุ่มสถาบนัฯ  โดยมีผูส้มคัรและผูม้ีสิทธิเขา้สอบ ผ่านการตรวจคุณสมบติัต่างๆ เรียบรอ้ย12 

แลว้จ านวนทั้งส้ิน 47,160 คน ซ่ึงมากกว่าปีท่ีผ่านมา และไดท้ าการแบ่งจ านวนผูเ้ขา้สอบไปตามสนามสอบต่างๆ 13 

เรียบรอ้ยแลว้ โดยก าหนดสอบในวนัเสารท่ี์ 26 มีนาคม 2565  ซ่ึงไดม้ีการปรบัเปล่ียนเวลาสอบ ใหเ้ร่ิมสอบฉบบั14 

ท่ี 1 เวลา 08.30 น. เสร็จส้ินภายใน 12.30 น. ทั้ง 3 วิชา และใหผู้เ้ขา้สอบกลับบา้นไดเ้ลยโดยมิใหม้ีการรวมกลุ่ม15 

รบัประทานอาหารเน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19  ส าหรบัการจดัสอบน้ันไดด้ าเนินการตามมาตรฐาน คือ16 

เวน้ระยะห่าง การแยกหอ้งสอบ และผูเ้ขา้สอบตอ้งรับไดว้คัซีนมาเพียงพอ โดยจะมีการสุ่มตรวจใบรับรองการ17 

ไดร้ับวคัซีน รวมถึงผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการสอบครั้งน้ีดว้ย ทั้งน้ีไดท้ าหนังสือขออนุญาตและแจง้ไปยัง สบค. 18 

เรียบรอ้ยแลว้  19 

ส่วนเร่ืองการสอบ TCAS ในปี 2566  จะเปล่ียนช่ือวิชาเฉพาะ กสพท เป็น TPAT 1 ส าหรบักลุ่ม20 

วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ ซ่ึงก าหนดวนัสอบในกลุ่มของ TGAT สอบ 2 ครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม และมีนาคม ส่วนใน21 

กลุ่มของ TPAT สอบครั้งเดียวช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม ไดก้ าหนดสอบวนัเสารท่ี์ 17 ธันวาคม 2565  22 

โดยทาง ทปอ. ไดแ้ถลงขา่วล่วงหน้าไปแลว้ ส่วนก าหนดรบัสมคัรคือวนัท่ี 1-20 สิงหาคม 2565  วิธีการรบัสมคัร23 

น้ันจะร่วมกบัการรบัสมคัรของ TCAS  สมคัรผ่าน Application My TCAS มีการ verify กบัฐานขอ้มลูของ สพฐ. 24 

ค่าสมคัรจ านวน 800 บาท จ่ายผ่าน Application ได ้25 

วิธีการจดัสอบจะเป็นแบบ Computer Based test ผ่านโปรแกรม Testimate ของ มจธ. จดัสอบ26 

เพียงครั้งเดียวเป็น Onsite บน Notebook หรือ PC ซ่ึงมีเคร่ืองเพียงพอ 50,000 เคร่ืองทัว่ประเทศ ทาง กสพท จะ27 

ส่งขอ้สอบเป็น Soft file พรอ้มเฉลย โดยจะสงัเกตการณใ์นการสอบครั้งน้ีว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ถา้มีปัญหา28 

มากก็ตอ้งกลบัมาใชก้ารสอบวิธีการใชก้ระดาษเหมือนเดิม ทั้งน้ีหากมีความคืบหน้าจะน าเสนอคณะกรรมการ29 

อ านวยการฯ ใหท้ราบต่อ 30 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 31 

  32 
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4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 1 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ 3 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) ไดร้ายงานผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุม5 

ทราบดง้น้ี 6 

1. มีสถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน 1 สถาบนั คือ  7 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฉบับ8 

ปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ก าหนดวนัตรวจประเมินระหวา่งวนัท่ี 14-17 มีนาคม 2565  และรอทาง สมพ. ด าเนินการ9 

แจง้รายช่ือประธานและกรรมการตรวจประเมินใหท้ราบต่อไป 10 

2. สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ซ่ึงเป็นกระบวนการ11 

หลงั site visit มีอยู ่4 สถาบนั ไดแ้ก่ 12 

2.1 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล ขอรบัการตรวจ13 

ประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ตรวจประเมินไปเมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 14 

– 2 ธนัวาคม 2564 15 

2.2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร16 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ตรวจประเมินเมื่อวนัท่ี 13-16 ธนัวาคม 2564 17 

2.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร18 

บณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2565  ตรวจประเมินเมื่อวนัท่ี 17-19 มกราคม 2565 19 

2.4 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร20 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2565  ตรวจประเมินเมื่อวนัท่ี 17-19 มกราคม 2565 21 

กระบวนการต่อไปเม่ือมีการน าส่ง form D (findings) ไปยงัสถาบนั หลงัจากสถาบนัรบัรอง และ/22 

หรืออธิบายเพ่ิมเติม  สมพ. จะน าเสนอใหค้ณะอนุกรรมการกลัน่กรองผลการตรวจประเมินเพ่ือพิจารณา23 

ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะถูกรับรองผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการบริหาร สมพ . ใน24 

สปัดาหท่ี์ 3 ของเดือนกุมภาพนัธ ์2565  เพ่ือเสนอต่อแพทยสภาใหท้ันวาระเดือนมีนาคม 2565  และจะมีการ25 

รบัรองรายงานประมาณเดือนเมษายน 2565 26 

3. การส่งรายงานความกา้วหน้า  เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 8 สถาบัน  เดือนพฤษภาคม 27 

2565 จ านวน 7 สถาบนั  เดือนสิงหาคม 2565  จ านวน 7 สถาบนั  และก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข 28 

เดือนกุมภาพนัธ ์2565 จ านวน 1 สถาบนั  เดือนสิงหาคม 2565 อีก 1 สถาบนั  29 

รายละเอียดรายช่ือสถาบนั และก าหนดวนัท่ีส่งรายงาน ตามเอกสารประกอบการประชุม 4.2a 30 

ใหแ้ต่ละสถาบนัดาวน์โหลด format การรายงานความกา้วหนา้ไดท่ี้ website สมพ. 31 

4. ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันท่ีเปิดด าเนินการใหม่ ทาง สมพ. อยู่ระหว่าง32 

วางแผนด าเนินการปรบัปรุง “หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนั33 

ผลิตแพทย”์  โดยไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดัท าร่างเกณฑ ์ ทั้งน้ีจะขอความเห็นจากสถาบนัผลิตแพทยท์ั้งหมด34 

เพ่ือเป็นแนวทางในการร่างเกณฑ ์คาดวา่จะประกาศใชไ้ดใ้นปี พ.ศ. 2566  35 
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5. สมพ. จะด าเนินการจดัการเผยแพร่ความรูด้า้นมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ท าในรูปแบบ1 

ของ Webinar ตลอดปี 2565  โดยจะจดัครั้งแรก เร่ือง “ทิศทางของปัญหาสุขภาพของพลเมืองโลกและการน าไป2 

ปฏิบติัในถาบนัผลิตแพทย”์ ซ่ึงจะจดัขึ้ นในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ ์2565  เวลา 13.00-14.00 น. มีวิทยากร 2 ท่าน 3 

คือ  1) ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ จากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  และ 2) 4 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยว์ีระศักด์ิ  จงสู่วิวฒัน์วงศ์  จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 5 

ด าเนินกิจกรรมโดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์รองผูอ้ านวยการ สมพ. ดา้นการฝึกอบรม 6 

จึงขอเชิญผูส้นใจเขา้ฟังไดโ้ดยไมม่ีค่าใชจ้่าย และจะส่ง link ลงทะเบียนไปยงัสถาบนัต่างๆ ก่อนล่วงหนา้ 7 

6. สมพ. จะด าเนินการปรับค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 เป็น8 

จ านวนเงิน 450,000 บาท ต่อ 12 man-day 9 

7. แพทยสภาไดป้ระกาศหลักเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลักสูตรแพทยศาตรบณัฑิต10 

และรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์ปี 2564  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป  สถาบนัท่ีขอรบั11 

การตรวจประเมินหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564  ตอ้งด าเนินการดว้ยเกณฑฉ์บบัใหม ่12 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ    13 

4.3 โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 14 

เอกสารประกอบ :  15 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 16 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรัตน์  ฉายากุล ไดร้ายงานความกา้วหน้าท่ีประชุมทราบ โครงการ17 

นักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี จากท่ีผ่านมายงัไม่มีความคืบหน้าเพ่ิมเติม และขอหารือท่ีประชุม ในปีการศึกษา 18 

2565 ส าหรบันักศึกษาเขา้ใหม่ว่าจะยงัคงใหม้ีการสอบถามนักเรียนท่ีเขา้มาศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต19 

ในแต่ละสถาบนัเก่ียวกบัเร่ืองการสูบบุหร่ีหรือมีการใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการลดเลิกการสูบบุหร่ี การปฏิบติัตัว20 

ต่างๆ ต่อไปหรือไม ่ถา้ไมข่ดัขอ้งจะไดด้ าเนินการต่อไปเช่นเดิม 21 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบและไมข่ดัขอ้ง ใหด้ าเนินโครงการต่อไป  22 

4.4 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 23 

4.2.1 แจง้ช่ือรกัษาการประธานคณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา)  กสพท 24 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธ์ิ น าเสนอท่ีประชุมทราบ ผู ้ท่ีรักษาการ25 

ประธานคณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กสพท คือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุธิดา  สมัฤทธ์ิ 26 

4.2.2 พิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาต ิประจ  าปี พ.ศ. 2564  ของ กสพท 27 

กสพท ร่วมกบัวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้จดัพิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติของ28 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2564 แด่ ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์29 

อุดม คชินทร เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2564  ในงานประชุม IMRC 2021 30 

4.2.3 การ upload file หนังสือ “จากวันวาร...ถึงวนัน้ี” โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทย์31 

อานุภาพ  เลขะกุล 32 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 33 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุธิดา  สมัฤทธ์ิ 34 
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ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุธิดา  สมัฤทธ์ิ รายงานท่ีประชุมทราบว่า ไดด้ าเนินการ 1 

upload file หนังสือ “จากวันวาร....ถึงวันน้ี”  ซ่ึงเป็นบทความวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา โดย  2 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นุภาพ  เลขะกุล ไดอ้นุญาตใหท้ าการ upload file เน่ืองในวาระเกษียณอายุ 65 ปี 3 

ไวท่ี้เว็บไซต ์ www.cotmes.net   ทุกท่านสามารถเขา้ไปอ่านและศึกษาความรูเ้พ่ิมเติมได ้4 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 5 

4.5 โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ6 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข  7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 9 

  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 10 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดเ้สนอรายงานความคืบหน้าโครงการ11 

ผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570  คือ ทาง กพ. และกระทรวงสาธารณสุข ไดใ้หค้วาม12 

เห็นชอบกับโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทยเรียบรอ้ยแลว้  และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) 13 

อยูร่ะหวา่งเสนอโครงการต่อท่ีประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.)  14 

ทางดา้น รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม แจง้เพ่ิมเติมว่า ณ ปัจจุบนัน้ีท่านรฐัมาตรี 15 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ไดเ้ซ็นอนุมติัผ่านไปแลว้รอเตรียมพรอ้มเพ่ือเสนอเขา้พิจารณาใน ครม. ต่อไป 16 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 17 

4.6 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational Drug Use) 18 

เอกสารประกอบ :  19 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 20 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  ได้รายงานความคืบหน้าจากการประชุม21 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 3 ประเด็น คือ 22 

1. เกณฑก์ารคดัเลือกสถาบนัการศึกษาตวัอย่าง เพ่ือรบัรางวลั สถาบนัการศึกษาตวัอย่างดา้นการ23 

จดัการเรียนการสอนการใชย้าอย่างสมเหตุผลปีงบประมาณ 2564  โดยไดส้่งเกณฑด์ังกล่าวไปยงัสถาบนัต่างๆ24 

เพ่ือประกอบการประเมินตนเองตามเกณฑ ์แลว้ส่งขอ้มูลการประเมินไปยงัคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้า25 

อย่างสมเหตุผล ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2565  จะท าการพิจารณาว่าสถาบนัใดท่ีควรไดร้บัการเสนอช่ือเป็น26 

สถาบนัตวัอยา่ง 27 

2. สรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชย้าอย่างสมเหตุผลส าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6/2563  28 

จ านวน 491 คน  ซ่ึงไดข้อ้มลูมาจากทุกสถาบนัผลิตแพทยท์ั้งของรฐัและเอกชน ผลปรากฏว่า ในภาพรวมขอ้มลู  29 

ก็คลา้ยกบัปีท่ีผ่านมา มีประมาณรอ้ยละ 30 ท่ีมีการใชย้าอย่างไม่สมเหตุผล ในเร่ืองของ antibiotic  ยาลดไขมนั 30 

การใชย้าในผูส้งูอายุ  การใชย้าในโรคไตเร้ือรงั ฯลฯ  รวมทั้งระยะเวลาของการใชย้า และประเด็นท่ีน่าสนใจเร่ือง31 

ของการเป็น role model ก็ยงัเป็นส่ิงท่ีส าคญั ส่วนใหญ่แลว้จะสัง่ยาตามอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น และอีก32 

ประเด็นท่ีน่าเป็นห่วงคือ ความขดัแยง้ระหว่างส่ิงท่ีไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัการใชอ้ย่างสมเหตุผล และการปฏิบติัจริงท่ี33 

ไมต่รงกนั 34 
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3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ไดว้างแผนสรา้งแบบส ารวจเพ่ือสอบถาม1 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม โดยใหแ้ต่ละสถาบนัน าแบบส ารวจไปใหนั้กศึกษาของแต่ละสถาบนัตอบและจะน าผลมาเสนอให้2 

ทราบต่อไป 3 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 4 

4.7 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) 5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 7 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดร้ายงานความคืบหน้าของคณะท างานเพ่ือพฒันาการ8 

เรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วย จากสรุปผลการประชุมเมื่อวันนท่ี 15 ธันวาคม 2564 โดยสรุป9 

ทั้งหมด 4 เร่ือง คือ 10 

1. มีความเห็นชอบเก่ียวกบัการท า self-assessment ของแต่ละสถาบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอน11 

เร่ือง Patient Safety และจะน าขอ้มลูไปใชใ้นการประเมินหลกัสูตรตามเกณฑ ์WFME ไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้ง12 

การแลกเปล่ียนเรียนรูก้ันระหว่างสถาบันอีกดว้ย ซ่ึงคาดว่าแบบประเมินจะด าเนินการใหเ้สร็จภายในเดือน13 

กุมภาพนัธ ์2565  หลงัจากน้ันจะส่งไปยงัแต่ละสถาบนัเพ่ือท าการประเมินต่อไป 14 

2. การประเมินความรูค้วามเขา้ใจและสมรรถนะเร่ือง Patient and Personal Safety โดยไดท้ าการ15 

ประเมินจากบณัฑิตจบใหม่ ผลการประเมินจะใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา โดยจะมีบางเร่ืองท่ีควรเน้นและท าการ16 

ประเมินต่อไป รวมทั้งควรจะสอบถามบัณฑิตแพทย์ท่ีเป็นแพทย์ใชทุ้นในปีแรกด้วย นอกจากน้ีท่ีประชุมมี17 

ความเห็นว่า ในกรณีท่ีมีการสอบถามไปยงัสถาบนัต่างๆ หลายๆ ครั้ง มองว่าอาจเป็นภาระเพ่ิมและขอ้มลูต่างๆ 18 

อาจจะไดไ้ม่ครบจากทุกสถาบนั  จึงขอความเห็นจากท่ีประชุม กสพท มีการวางแผนว่าจะท าเป็นแบบประเมิน19 

กลางท่ีเป็นทางการของ กสพท ส าหรบัแพทยใ์ชทุ้นปีแรก และอยากจะรวมเร่ือง  Patient Safety และ Patient 20 

and Personal Safety ไวใ้นแบบสอบถามกลางดว้ย 21 

3. เร่ือง self-learning online course for Patient and Personal Safety Education ส าหรบั22 

นักศึกษาแพทยท์ัว่ประเทศ ไดท้ าเป็น case study รวมหลายหวัขอ้จาก WHO มีค าอธิบายพอสงัเขป ขณะน้ีอยู่ใน23 

ระหวา่งการด าเนินการ 24 

4. การจดัท าขอ้มลูการจดัการเรียนการสอนและการประเมินเก่ียวกบัเร่ือง personal safety โดย 25 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุธิดา  สมัฤทธ์ิ  ไดท้ าการ26 

พฒันา Entrustable Professional Activities (EPA) ไดใ้หค้วามเห็นว่าหลกัสูตรการเรียนการสอนรวมถึง27 

ขอบเขตยงัไมช่ดัเจน ไมส่ามารถประเมินได ้และเสนอว่าควรมีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองน้ีมาเพ่ือใหข้อ้มลูเพ่ิมเติม28 

และประชุมร่วมกนัว่าควรจะสอนเร่ือง personal safety ใหก้ับนักศึกษาแพทยใ์นประเทศไทยอย่างไร ทั้งน้ี29 

ตอ้งการความร่วมมือจากสถาบนัต่างๆ เสนอว่า ควรจะเชิญใครเพ่ือใหข้อ้มลูดา้นน้ีไดบ้า้งเพ่ือคณะท างานจะได้30 

ด าเนินการประสานงานต่อไป 31 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล ไดเ้สนอท่ีประชุม ในส่วนของคณะแพทยศาสตร ์32 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า ไดว้างแผนด าเนินการเก่ียวกับการท าหัตถการเก่ียวกับ EPA – Perform 33 

general procedures of a physician ซ่ึงอยู่ระหว่างการทดลองสอน และเร่ืองของ RDU ไดท้ า EPA – Prescribe 34 

drugs rationally ซ่ึงจะท าการทดลองสอนในปีการศึกษา 2565 35 

  36 
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มตทิี่ประชุม :  1 

1.  เร่ือง Patient and Personal Safety ใหแ้ต่ละสถาบนัส่งแบบประเมินท่ีมีอยู่แลว้ไปยงัคณะท างาน2 

ส่งใหก้บั ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล เพ่ือด าเนินการรวมรวมและน าไปปรบัเขา้กบัแบบประเมิน3 

กลาง 4 

2.  คณะท างานจะท าหนังสือสอบถามไปยงัสถาบนัใหส้่งรายช่ือผูส้นใจท่ีจะร่วมสรา้งแบบประเมิน5 

ดงักล่าวร่วมกนั โดยส่งรายช่ือไปยงัคณะท างานเพ่ือด าเนินการต่อไป 6 

4.8 คณะท างานเพื่อพิจารณาปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพื่อรบัใบอนุญาต7 

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National 8 

License 2012) 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 11 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ไดเ้สนอท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัความ12 

คืบหนา้ การพิจารณาปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ13 

เวชกรรม พ.ศ. 2555  ดงัน้ี 14 

1. หมวดท่ี 3  ทักษะการตรวจ การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ และหัตถการท่ีจ าเป็น ด าเนินการ15 

ทบทวนใหม่ทั้งหมดเก่ียวกบัการสัง่ investigations, Lab รวมถึงการตรวจทางรงัสีวิทยา โดยไดเ้ชิญอายุรแพทย์16 

จากโรงพยาบาลเพ่ิมพนูทกัษะเขา้มาร่วมใหค้วามคิดเห็น ซ่ึงมีการปรบั ค าจ ากบัความ หวัขอ้ 3.2 การตรวจทาง17 

รังสีวิทยา ส่วน 3.1 และ 3.3 ค าจ ากัดความเหมือนเดิม ไม่มีการปรับเปล่ียน รายละเอียดตามเอกสาร18 

ประกอบการประชุม (หมายเลข 4.8) เมื่อสรุปเสร็จแลว้จะน าไปท าประชาพิจารณต่์อไป 19 

2. หมวดท่ี 2.1  อาการและปัญหาส าคญั ไดป้รบัเปล่ียนจากท่ีเป็นภาษาไทยใหเ้ป็นภาษาองักฤษ20 

โดยยึดจาก ICD-10 และไดพิ้จารณาตดับางอาการออก เน่ืองจากสามารถน าไปรวมกบัขอ้อ่ืนได ้21 

3. หมวด ค. สุขภาพและการสรา้งเสริมสุขภาพ มีผูอ้ านวยการ สบพช. เป็นประธานคณะท างานฯ 22 

ทีมท างานมีคณาจารยจ์ากโรงเรียนแพทยต่์างๆ จากภาควิชาเวชศาสตรป้์องกนั และภาควิชาเวชศาสตรชุ์มชน 23 

ร่วมเป็นคณะท างานด้วย มีการทบทวนเกณฑ์และเพ่ิมเติมเกณฑ์ท่ีส าคัญเขา้ไป รายละเอียดตามเอกสาร24 

ประกอบการประชุมหมายเลข 4.8 25 

4. หมวด ง. เวชจริยศาสตร ์ ประธานคณะท างานคือ พนัเอกหญิงโสรยา ชชัวาลานนท ์(จาก วพม.) 26 

ร่วมกบัคณะท างาน ไดด้ าเนินการทบทวนเกณฑฉ์บบัเดิมจ านวน 28 ขอ้ น ามาจดักลุ่มหมวดหมู่ใหม่แบ่งเป็น 5  27 

กลุ่ม ก าหนดนิยามใหช้ดัเจนข้ึน และมสี่วนท่ีเพ่ิมเติมคือเร่ืองของจริยธรรมการใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศ และ28 

ตดัจริยธรรมเก่ียวกบัการสาธารณสุขและการสรา้งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสถานการณท์างคลินิกอ่ืนๆ ท่ีจ าเพาะใน29 

แต่ละภมูิภาคออก ซ่ึงขณะน้ีไดเ้วียนใหค้ณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาแลว้ 30 

5. หมวด จ. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประธานคณะท างานโดย 31 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สจล.) ไดด้ าเนินการเสร็จเรียบรอ้ย32 

แลว้ ส่วนงานท่ียงัคงคา้งอยูคื่อหมวดท่ี 1 เป็นเร่ืองของปรีคลินิกซ่ึงจะน าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปว่าจะ33 

ด าเนินการอยา่งไร 34 

โดยรายละเอียดท่ีปรบัเปล่ียนทั้งหมดจะน าเขา้ประชุมพิจารณาร่วมกนัในวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565   35 

ก่อนท่ีจะสรุปรวบรวมขึ้ นเว็บไซตเ์พ่ือท าประชาพิจารณต่์อไป  36 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 37 
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4.9 คณะท างานเพื่อสรรหาบทเรียนออนไลน ์1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์3 

  ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุธิดา  สมัฤทธ์ิ (แทน) 4 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุธิดา  สมัฤทธ์ิ  น าเสนอรายงานความคืบหน้าของคณะท างานฯ ได้5 

มีการจดัตั้งคณะท างานจดัสรรบทเรียนอิเล็กทรอนิกสส์ าหรบันิสิตนักศึกษาแพทยใ์นการศึกษาดว้ยตนเอง โดยได้6 

มีค าสัง่แต่งตั้งเรียบรอ้ยแลว้ ซ่ึงมี ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธ์ เป็นประธานคณะท างานฯ 7 

ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งก าหนดวนัเวลาประชุม 8 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 9 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 10 

5.1 เพ่ือทราบ 11 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 12 

(ศรว.) 13 

เอกสารประกอบ : 8 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์15 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับ16 

แผนการด าเนินงานของ ศรว. ดงัน้ี 17 

1. ผลการด าเนินการจดัสอบ MEQ ประจ าปี พ.ศ. 2565-2566  โดยจะจดัสอบครั้งท่ี 3 18 

วนัท่ี 20 มีนาคม 2565  จดัใหส้ าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 6 หรือผูท่ี้จบล่าชา้แต่ยงัไมไ่ดส้อบประเมิน โดยใหไ้ปสมคัร19 

เพ่ือตรวจสอบคุณสมบติัวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของ ศรว.  จากน้ัน ศรว. จะท าการส่งรายช่ือของผูท่ี้20 

มีคุณสมบติัครบถว้นไปยงัสถาบนัต่างๆ เพ่ือท าการแจง้ผลท่ีเทียบเท่ากบั OSCE หรือการประเมินทักษะทาง21 

คลินิก และจะปิดรบัสมคัรในวนัท่ี 24 มกราคม 2565  รายละเอียดก าหนดการสอบตามเอกสารประกอบการ22 

ประชุมหมายเลข 5.1.1a 23 

ทั้งน้ีขอใหส้่งผลการประเมิน OSCE ภายใน 21 มีนาคม 2565  และผลประเมิน Long-24 

case & 15 skills ภายในวนัท่ี 4 เมษายน 2565  ทั้งน้ีเพ่ือให ้ศรว. จดัส่งรายช่ือไปยงักระทรวงสาธารณสุข25 

ส าหรบัจดัสรรการชดใชทุ้นต่อไป 26 

2. ประกาศก าหนดการจดัสอบเพ่ือขอรบัการประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถใน27 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกาศของปี พ.ศ. 2565  ส่วนปี พ.ศ. 2566 ยงัไม่ไดป้ระกาศวนัสอบของขั้นตอน28 

ท่ี 3 (OSCE) เน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19  โดยจะพิจารณาประกาศใหท้ราบในภายหลงั 29 

3. สรุปคะแนนผลการสอบอตันัยประยุกต์ (MEQs) ครั้งท่ี 1/2565 วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2564  30 

มีผูส้มคัรสอบจ านวน 2,354 คน มีผูเ้ขา้สอบทั้งหมดจ านวน 2,311 คน ขาดสอบจ านวน 43 คน (รวมผูเ้ขา้สอบท่ี31 

ผลการตัดสินเป็นโมฆะ 3 คน เน่ืองจากการน าโทรศัพท์มือถือเขา้หอ้งสอบ)  เกณฑผ่์านขั้นต า่  อตัราการสอบ32 

ผ่าน และไดเ้ปรียบเทียบสถิติการสอบผ่านตั้งแต่ปี 2562-2565  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม33 

หมายเลข 5.1.1c  34 
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4. ข่าวประชาสัมพันธ์เร่ือง ขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ดว้ย1 

ขอ้สอบกลาง ใหผู้เ้ขา้สอบทุกคนไดท้ราบ ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดใชเ้ป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกนัของ2 

ทุกๆ สถาบนั รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1.1d1 3 

5. แนวปฏิบติัและกรอบเวลาในการจดัสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ดว้ยขอ้สอบกลาง ศรว. 4 

เน่ืองจากการจดัสอบครั้งท่ีผ่านมามีผูเ้ขา้สอบน าโทรศพัทม์ือถือเขา้หอ้งสอบจ านวน 3 คน ท าใหผ้ลการสอบของผู ้5 

เขา้สอบเป็นโมฆะ ทาง ศรว. มอบหมายใหท้างสถาบนัเป็นผูส้อบสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษว่าผูเ้ขา้สอบมี6 

เจตนาทุจริตหรือไม่ ถา้มีเจตนาควรมีบทลงโทษมากกว่าตดัสินผลการสอบเป็นโมฆะหรือไม่ โดยตอ้งแจง้ผลการ7 

สอบสวนไปให ้ศรว. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะ ศรว. ก็มีบทลงโทษอยู่ดว้ย เพ่ือน าไปประกอบการ8 

พิจารณาต่อไป  จึงขอความร่วมมือจากสถาบนัต่างๆ ท่ีเป็นสนามสอบใหป้ฏิบติัตามแนวปฏิบติัและกรอบเวลาใน9 

การจดัสอบฯ อยา่งเคร่งครดั  รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1.1d2  10 

6. แนวทางการตรวจขอ้สอบอตันัยประยุกต์ ศรว. ก าหนดเป็นแนวทางการตรวจไว ้7 ขอ้ 11 

โดยขอเน้นในขอ้ท่ี 4 ผูต้รวจตรวจตามค าตอบเฉลยของ ศรว. หา้มแกไ้ขค าตอบเฉลยหรือปรบัคะแนนใดๆ 12 

หากมีความเห็นหรือค าตอบท่ีแตกต่าง ให้ท าบันทึกส่งให้ ศรว. เพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร13 

ประกอบการประชุมหมายเลข 5.1.1d3 14 

7. ในกรณีท่ีสถาบันตรวจใหค้ะแนนพรอ้มทั้งแจง้ผลการสอบไปยงั ศรว. แลว้หากมีผูเ้ขา้15 

สอบทกัทว้งผลคะแนนสอบและมีการเปล่ียนแปลงคะแนนผลการสอบ ตอ้งท าบนัทึกแจง้ไปยงั ศรว . โดยใหร้ะบุ16 

รายละเอียด ช่ือ-สกุล ขอ้สอบฉบับท่ี ค าถามท่ี คะแนนเดิม คะแนนเพ่ิมเติม คะแนนใหม่ พรอ้มทั้งช้ีแจง17 

รายละเอียดท่ีใหค้ะแนนเพ่ิมคืออะไร ดงัตวัอยา่งเอกสารประกอบการประชุมหมายเลขท่ี 5.1.1d4  18 

8. สรุปจ านวนผูส้มคัรสอบรวมแต่ละสนามสอบของ ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ประจ าปี 2565  19 

ครั้งท่ี 1 วนัท่ี 23-24 เมษายน 2565  ไดก้ าหนดสนามสอบออกเป็นเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีผูส้มคัรสอบ20 

ทั้งส้ิน 2,900 คน ยงัไม่ไดแ้บ่งไปตามสนามสอบ ส่วนสนามสอบต่างจังหวดัมีทั้งหมดจ านวน 7 แห่ง โดยได้21 

ก าหนดจ านวนผูเ้ขา้สอบแต่ละสนามว่ารับไดจ้ านวนก่ีคน รวมทั้งส้ินจ านวน 2,400 คน ทั้งน้ีมีผูส้มคัรสอบท่ีมี22 

คุณสมบติัครบถว้นและช าระเงินค่าสมคัรสอบเรียบรอ้ยแลว้ รวมทั้งผูท่ี้จบการศึกษาในและต่างประเทศ แบ่งเป็น23 

ขั้นตอนท่ี 1 จ านวน 4,685 คน และขั้นตอนท่ี 2 จ านวน 3,623 คน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม24 

หมายเลข 5.1.1e 25 

ส าหรับผู ้ท่ีสอบไม่ผ่านในเดือนพฤศจิกายน 2564 ท่ีผ่านมา สามารถ login เขา้ไปดู26 

รายละเอียดผลการสอบในแต่ละฉบบัของแต่ละบุคคล และพิมพผ์ลสอบของตนเองไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด แลว้27 

น าไปใหอ้าจารยผ์ูร้บัผิดชอบน าไปเป็นขอ้มลูประกอบการพฒันานักศึกษาต่อไป 28 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 29 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 30 

 ไม่มีขอ้มูลน าเสนอในการประชุมครั้งน้ี 31 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  32 

5.2.1 ASEAN Medical Education Alliance 33 

 ไม่มีขอ้มูลน าเสนอในการประชุมครั้งน้ี 34 

 35 
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5.2.2 Health Education England, Global Engagement Offer 1 

 ไม่มีขอ้มูลน าเสนอในการประชุมครั้งน้ี 2 

5.2.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 3 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 5 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์  น าเสนอท่ีประชุมส าหรับการ6 

เตรียมงานประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ก าหนดการจดัคือ วนัท่ี 26-28 มกราคม 2565  7 

ท่ีจงัหวดัภเูก็ต ลกัษณะการจดัมีทั้งเป็น แบบ On-site และ Virtual only ในวนัท่ี 26 มกราคม 2565  หลงัจากพิธี8 

เปิดงานแลว้ จะเป็น Conference แบบ Online เร่ือง Futuristic Health Education with Inter-Professional 9 

Collaboration  โดย ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิจารณ ์ พานิช และมี Plenary Sessions 6 หวัขอ้ จดัเป็นระบบ 10 

On-site และ Online ซ่ึงมีวิทยากรจากรบัเชิญจากประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนของ Workshops จดัเป็นทั้ง11 

แบบ On-site และ Online เช่นเดียวกนัทั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถโตต้อบกบัวิทยากรได ้นอกจากน้ีมีส่วนของ12 

การน าเสนอผลงานวิจยัทั้งรูปแบบ Oral presentation และ e-poster presentation สามารถดูยอ้นหลงัได ้ให้13 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านน าผลการตรวจ nasal ATK COVID-19 มาแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม การเล้ียงอาหาร14 

ทั้งอาหารกลางวนัและอาหารว่างจะเป็นแบบ Box set และขอเรียนเชิญคณะกรรมการอ านวยการฯ ท่ีไม่ได้15 

ลงทะเบียนสามารถแจง้ไปไดถ้า้ตอ้งการไปร่วมประชุมแบบ On-site 16 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 17 

5.2.4 การอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE 21 18 

เอกสารประกอบ :  19 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กันัน  มะโนทยั 20 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน  มะโนทัย ไดน้ าเสนอขอ้มูลการด าเนินการอบรม21 

ผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE 21 ส าหรบัการจดัอบรมในปีน้ี ไดว้างแผนไวจ้ะจดัเป็นแบบ On-site ท่ีคณะ22 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรมหาวิทยาลยั พรอ้มทั้งการศึกษาดงูาน ตามรายละเอียดดงัน้ี 23 

1. ก าหนดการอบรมระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 - วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565  24 

ระยะเวลาทั้งหมด 5 สปัดาห ์25 

2. การจัดการดูงานเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ไม่สามารถเดินทางไปดูงาน26 

ต่างประเทศได้จึงได้ก าหนดการศึกษาดูงานภายในประเทศ 2 ครั้ง คือครั้งท่ี 1 ท่ี คณะแพทยศาสตร์27 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และ โรงพยาบาลตากใบ จงัหวดันราธิวาส และครั้งท่ี 2 ท่ีสถาบนัการแพทยจ์กัรี28 

นฤบดินทร์ และท่ีคณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ซ่ึงขณะน้ีอยู่ใน29 

ระหวา่งการประสานงาน 30 

3. เน่ืองจากไมไ่ดเ้ดินทางไปดงูาน ณ ต่างประเทศ จะท าใหเ้วลาท่ีก าหนดไวม้ีมากขึ้ น จึงได้31 

วางแผนเพ่ิมหวัขอ้การอบรมท่ีคิดวา่ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด เช่น EPA, Blended Education การ32 

พฒันาองคก์รโดยใช ้OKRs การบริหารงานตามแนวทางของ SDG ฯลฯ  ส่วนวิทยากรท่ีไดท้าบทามไว ้คือ33 

รฐัมนตรี  ปลดักระทรวง  อธิการบดี  ผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ เป็นตน้ 34 

 35 
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4. ค่าใชจ้่ายค่าลงทะเบียน 1 

4.1 บุคลากรจากสถาบันท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2 

(กสพท)  อตัราคนละ 45,000 บาท 3 

4.2 บุคลากรจากศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและโรงพยาบาลร่วมผลิต  อตัราคน4 

ละ 50,000 บาท 5 

4.3 บุคลากรจากสถาบันท่ีไม่ใช่สมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  6 

(กสพท) และไมใ่ช่ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และโรงพยาบาลร่วมผลิต  อตัราคนละ 55,000 บาท 7 

ในกรณีผูส้มคัรท่ีเคยสมคัรไวใ้นรอบท่ีผ่านมาแต่ยงัไม่ไดร้บัการฝึกอบรม จะใหสิ้ทธ์ิเป็น8 

กลุ่มแรกท่ีจะไดร้ับคัดเลือกเขา้มาฝึกอบรม ซ่ึงจะเปิดรับลงทะเบียนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565  9 

จ านวนผูเ้ขา้อบรมประมาณ 40-45 ท่าน รบัผูเ้ขา้อบรมไดส้ถาบนัละไม่เกิน 2 ท่าน (สถาบนัหลกั + สถาบนัร่วม10 

ผลิต)  รบัช าระค่าลงทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 11 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 12 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 13 

5.3.1 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 14 

 ไม่มีขอ้มูลน าเสนอในการประชุมครั้งน้ี 15 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 16 

6.1  ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2/2565 วนัศุกรท์ี่ 4 มีนาคม 2565 ณ คณะ17 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 18 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี19 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ เสนอท่ีประชุมส าหรบัการประชุมคณะกรรมการ21 

บริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 2/2565 วนัศุกรท่ี์ 4 มีนาคม 2565 ท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึง22 

ขอใหค้ณะกรรมการฯ เขา้ร่วมประชุมเป็น On-site มากขึ้ น ถา้ในกรณีท่ีสถานการณ ์COVID-19 ยงัไม่ดีขึ้ น ให้23 

จดัเป็นทั้ง On-site และ On-line  24 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์แจง้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัก าหนดการประชุม25 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 1/2565 วนัท่ี 21 มกราคม 2565  เดิม วิทยาลยั26 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจา้ภาพ  แต่เน่ืองจากมีเหตุขัดขอ้งไม่สามารถจัดประชุมได้ จึงได้27 

ปรบัเปล่ียนเป็นคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์แทน  ครั้งต่อไปจึงมอบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์28 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม ส่วนวิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต ใหเ้ล่ือน29 

เป็นเจา้ภาพในปีถดัไปแทน 30 

รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั เสนอท่ีประชุมเร่ืองปัญหาเร่ืองการสอบ 31 

NL ท่ีไดป้ระชุมวาระพิเศษเมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  ซ่ึงเป็นการประชุมเร่งด่วนแกปั้ญหาเฉพาะหน้า ในการ32 

แกปั้ญหาระยะยาวยงัไม่ไดว้างแผนว่าจะด าเนินการอย่างไร ขอเสนอใหต้ั้งคณะท างานฯ เพ่ือรบัผิดชอบเก่ียวกบั33 

เร่ืองน้ีโดยตรง ท่ีประชุมรบัไวเ้ป็นขอ้เสนอแนะและจะเสนอแนวทางต่อไป 34 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 35 
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ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดก้ล่าวขอบคุณเจา้ภาพและผูเ้ขา้ร่วมประชุม1 

ทุกๆ ท่านท่ีไดอ้ยูร่่วมประชุมมาตลอด 2 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 3 
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 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย)์ 6 

 สรุปผลการประชุม 7 
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 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 11 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 12 
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