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 รายนามผู)เข)าประชุมคณะกรรมการอำนวยการร6วมกับคณะกรรมการบริหาร 

กลุ6มสถาบันแพทยศาสตรCแห6งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 

วันศุกรCท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ณ ห)องประชุม 210 อาคารอานันทมหิดล ช้ัน 2 คณะแพทยศาสตรC จุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย 

และการประชุมออนไลนCด)วยระบบ Zoom Meeting 5 

6 

 รายนามกรรมการผู)เข)าประชุม 7 

1. รองศาสตราจารย, นายแพทย,ฉันชาย  สิทธิพันธุ, กรรมการอำนวยการ/ประธานท่ีประชุม 8 

2. รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, เลขาธิการกลุGมสถาบันฯ 9 

3. ศาสตราจารย, ดร.นายแพทย,ประสิทธ์ิ  วัฒนาภา กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 10 

4. ศาสตราจารย, นายแพทย,บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน, กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 11 

5. ศาสตราจารย, นาวาเอก นายแพทย,อนันต,  โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 12 

(แทน ศาสตราจารย, นายแพทย,ป̂ยะมิตร  ศรีธรา                                            กรรมการอำนวยการ) 13 

6. รองศาสตราจารย, นายแพทย,อภิชาติ จิรวุฒิพงศ, กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 14 

7. รองศาสตราจารย, นายแพทย,เรืองศักด์ิ  ลีธนาภรณ, กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 15 

8. พลตรี ผูeชGวยศาสตราจารย,ดุสิต  สถาวร (ประชุม online) 16 

(แทน พลตรีสุรศักด์ิ  ถนัดศีลธรรม กรรมการอำนวยการ) 17 

9. รองศาสตราจารย, นายแพทย,อรุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

(แทน ศาสตราจารย,เกียรติคุณ ดร.ปานศิริ  พันธุ,สุวรรณ กรรมการอำนวยการ) 19 

10. รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนงลักษณ,  คณิตทรัพย, กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

(แทน รองศาสตราจารย, นายแพทย,ดิลก ภิยโยทัย กรรมการอำนวยการ) 21 

11. ศาสตราจารย,คลินิก นายแพทย,เจษฎา  โชคดำรงสุข กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 22 

12. ผูeชGวยศาสตราจารย, นายแพทย,จักราวุธ  มณีฤทธ์ิ กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 23 

13. ศาสตราจารย, ดร. นายแพทย,ศิริเกษม  ศิริลักษณ, กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 24 

14. รองศาสตราจารย, นายแพทย,สุธรรม  ป̂kนเจริญ กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 25 

15. ผูeชGวยศาสตราจารย, นายแพทย,เทพลักษ,  ศิริธนะวุฒิชัย กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 26 

16. อาจารย, นายแพทย,ประวิ อ่ำพันธุ,  กรรมการอำนวยการ (ประชุม online)  27 

17. ผูeชGวยศาสตราจารย, นายแพทย,ทวีลาภ  ต๊ันสวัสด์ิ   กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 28 

18. รองศาสตราจารย, ดร.ชูชาติ  พันธ,สวัสด์ิ  กรรมการบริหาร (ประชุม online) 29 

(แทน รองศาสตราจารย, ดร.จรัญ บุญกาญจน, กรรมการอำนวยการ) 30 

19. รองศาสตราจารย, พลเอกชุมพล  เปmkยมสมบูรณ,     กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 31 

20. ศาสตราจารย, นายแพทย,สุกิจ  พันธุ,พิมานมาศ     กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 32 

21. ศาสตราจารย,คลินิก นายแพทย,สุวัฒน,  เบญจพลพิทักษ,               กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 33 
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22. ศาสตราจารย, นายแพทย,อนันต,  ศรีเกียรติขจร กรรมการอำนวยการ  1 

23. ศาสตราจารย, ดร.แพทย,หญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 2 

24. ศาสตราจารย,เกียรติคุณ นายแพทย,สารเนตร, ไวคกุล กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 3 

25. ศาสตราจารย,วุฒิคุณ ดร.นายแพทย,พรเทพ  ศิริวนารังสรรค,  กรรมการอำนวยการ (ประชุม online) 4 

26. รองศาสตราจารย, นายแพทย,รุGงนิรันดร,  ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร  5 

27. รองศาสตราจารย, นายแพทย,ศักนัน มะโนทัย กรรมการบริหาร 6 

28. รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงประภาพร  สูGประเสริฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 7 

29. รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 8 

30. ผูeชGวยศาสตราจารย, แพทย,หญิงกันยิกา ชำนิประศาสน, กรรมการบริหาร (ประชุม online) 9 

31. พันเอก ศาสตราจารย,ราม  รังสินธุ, กรรมการบริหาร (ประชุม online) 10 

32. ผูeชGวยศาสตราจารย, นายแพทย,เกษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 11 

33. รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 12 

34. ผูeชGวยศาสตราจารย, แพทย,หญิงสุภาวดี  มากะนัดถ, กรรมการบริหาร (ประชุม online) 13 

35. อาจารย, แพทย,หญิงอัชฌา  พงศ,พิทักษ,ดำรง กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

36. ผูeชGวยศาสตราจารย, นายแพทย,รัฐ  สอนสุภาพ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

37. ผูeชGวยศาสตราจารย, แพทย,หญิงศุทธินี  ธิราช (ประชุม online) 16 

(แทน อาจารย, แพทย,หญิงป̂ยะรัตน,  ธัญนิพัทธ, กรรมการบริหาร) 17 

38. ผูeชGวยศาสตราจารย, นายแพทย,ปราการ  ทัตติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

39. ผูeชGวยศาสตราจารย, พลตรีป̂ยะพันธุ,  ชีรานนท, กรรมการบริหาร (ประชุม online) 19 

40. อาจารย, แพทย,หญิงสรัสวดี  เถลิงศก กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

41. รองศาสตราจารย, พลตรี แพทย,หญิงแสงแข ชำนาญวนกิจ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 21 

42. รองศาสตราจารย, (พิเศษ) นายแพทย,เอกชัย  โควาวิสารัช กรรมการบริหาร (ประชุม online) 22 

43. ผูeชGวยศาสตราจารย, ดร. นายแพทย, ธัญญพงษ,  ณ นคร กรรมการบริหาร 23 

44. ผูeชGวยศาสตราจารย, นายแพทย,วิสุทธ์ิ  ล้ำเลิศธน (ประชุม online) 24 

(แทน ผูeชGวยศาสตราจารย, นายแพทย,ธีรภัทร  อ้ึงตระกูล กรรมการบริหาร) 25 

45. ศาสตราจารย, ดร.แพทย,หญิงธนวรรณ  กุมมาลือ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 26 

46. อาจารย,จุฬาภรณ,  มGวงดิษฐ, กรรมการบริหาร (ประชุม online) 27 

47. ศาสตราจารย,เกียรติคุณ นายแพทย,อาวุธ ศรีศุกรี  กรรมการผูeทรงคุณวุฒิ (ประชุม online) 28 

48. ศาสตราจารย,กิตติคุณ นายแพทย,เฉลิม วราวิทย, กรรมการผูeทรงคุณวุฒิ (ประชุม online) 29 

49. ศาสตราจารย,เกียรติคุณ แพทย,หญิงบุญมี สถาปsตยวงศ, กรรมการผูeทรงคุณวุฒิ (ประชุม online) 30 

50. รองศาสตราจารย, นายแพทย,สรนิต ศิลธรรม กรรมการผูeทรงคุณวุฒิ (ประชุม online) 31 

51. ผูeชGวยศาสตราจารย, ดร.นายแพทย,อภินันท,  อรGามรัตน, กรรมการผูeทรงคุณวุฒิ (ประชุม online) 32 

52. ศาสตราจารย, นายแพทย,ชัยรัตน, ฉายากุล รองเลขาธิการกลุGมสถาบันฯ/เลขานุการ (ประชุม online)  33 
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รายนามกรรมการผู)ไม6ได)เข)าประชุม 1 

1. ศาสตราจารย,เกียรติคุณ นายแพทย,ศุภกร  โรจนนินทร, กรรมการอำนวยการ 2 

2. รองศาสตราจารย, นายแพทย,อานุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูeทรงคุณวุฒิ 3 

รายนามผู)เข)าร6วมประชุม 4 

1. รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงจิตเกษม สุวรรณรัฐ ผูeชGวยเลขาธิการกลุGมสถาบันฯ (ประชุม online) 5 

2. ผูeชGวยศาสตราจารย, ดร. นายแพทย,ดนัย วังสตุรค ผูeชGวยเลขาธิการกลุGมสถาบันฯ 6 

3. ศาสตราจารย, นายแพทย,สุทธิพงศ, วัชรสินธุ (ประชุม online) 7 

4. รองศาสตราจารย, นายแพทย,สุรศักด์ิ ลีลาอุดมลิป̂ (ประชุม online) 8 

  ประธานคณะกรรมการอำนวยการ UHosNet   9 

5. ผูeชGวยศาสตราจารย, แพทย,หญิงสุธิดา สัมฤทธ์ิ (ประชุม online) 10 

  ประธานคณะทำงานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย 11 

6. แพทย,หญิงพิมพ,เพชร  สุขุมาลไพบูลย, (ประชุม online) 12 

  ผูeอำนวยการสำนักงานบริหารโครงการรGวมผลิตแพทย,เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  13 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร6วมกับคณะกรรมการบริหาร 1 

กลุ6มสถาบันแพทยศาสตรCแห6งประเทศไทย คร้ังท่ี 2/2565 2 

วันศุกรCท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. 3 

ณ ห)องประชุม 210 อาคารอานันทมหิดล ช้ัน 2 คณะแพทยศาสตรC จุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย 4 

และการประชุมออนไลนCด)วยระบบ Zoom Meeting 5 

      6 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 7 

 รองศาสตราจารย, นายแพทย,ฉันชาย สิทธิพันธุ, คณบดีคณะแพทยศาสตร, จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย ทำหนeาท่ี8 

ประธานการประชุมฯ กลGาวตeอนรับคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารกลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGง9 

ประเทศไทย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 10 

วาระท่ี 1  เร่ืองแจ)งจากประธานและเลขาธิการ 11 

1.1 เร่ืองแนะนำกรรมการใหม6 12 

ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, นายแพทย,ฉันชาย  สิทธิพันธุ, 13 

กรรมการอำนวยการ - ศาสตราจารย,วุฒิคุณ ดร. นายแพทย,พรเทพ  ศิริวนารังสรรค, 14 

     คณบดีคณะแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยเวสเทิร,น 15 

กรรมการบริหาร  - อาจารย, แพทย,หญิงสรัสวดี  เถลิงศก 16 

     รักษาการแทนรองคณบดีฝ{ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 17 

     คณะแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยพะเยา 18 

   - อาจารย,จุฬาภรณ,  มGวงดิษฐ, 19 

     ผูeชGวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร,น 20 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 21 

1.2 เร่ืองแจ)งจากเลขาธิการ 22 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ 23 

ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 24 

 รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย, กลGาววGา กลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGงประเทศไทยเป}น25 

องค,กรท่ีไมGใชGนิติบุคคล มีวัตถุประสงค,ในการดำเนินการ 6 ขeอ โดยวัตถุประสงค, ขeอ 3 ระบุวGา เพื่อดำเนินกิจกรรมท่ี26 

เป}นประโยชน,ตGอการพัฒนากิจการดeานวิชาการแพทย,และสาขาวิชาการที่เกี่ยวขeอง เพื่อความกeาวหนeาของการศึกษา27 

แพทยศาสตร, วิทยาศาสตร,สุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศ และวัตถุประสงค,ขeอ 6 ระบุวGา เพื่อเป}นสถาบัน28 

ทางวิชาการและไมGเก่ียวขeองกับการเมือง ท่ีผGานมา กลุGมสถาบันฯ มีบทบาทเป}นท่ียอมรับในระดับชาติ ไมGวGาจะเป}นการ29 

จัดทำขeอเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหGงชาติ UHosNet การคัดเลือกผู eเขeาศึกษาสาขาวิชา30 

แพทยศาสตร,และสาขาท่ีเก่ียวขeอง และการจัดต้ังสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร, 31 
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  รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย, แจeงถึงที่ตั้งของสำนักงานและขeอตกลงในการประชุม 1 

ดังน้ี 2 

1. สำนักงานเลขาธิการกลุGมสถาบันฯ จะยeายมาตั้งอยูGที่อาคารอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร, จุฬาลงกรณ,3 

มหาวิทยาลัย โดยท่ีคณะแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหมGจะใหeการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน4 

กลุGมสถาบันฯ ณ คณะแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหมGตGอไป 5 

2. ขอความอนุเคราะห,กรรมการทุกทGานตรวจสอบและแกeไขขeอมูลรายนามและสถานที่ติดตGอคณะกรรมการ6 

อำนวยการและคณะกรรมการบริหารใหeเป}นปsจจุบัน  7 

3. ในการประชุมออนไลน,ผGาน Zoom Meeting จะมีการตรวจสอบองค,ประชุมในชGวงตeนของการประชุมและจะมี8 

การจัดเก็บภาพผูeเขeาประชุมเป}นระยะ ๆ และขอเชิญชวนใหeกรรมการเขeาประชุมแบบ on-site มากขึ้น เม่ือ9 

สถานการณ,การระบาดของโรค COVID-19 ดีข้ึน 10 

4. กรรมการสามารถ download เอกสารประกอบการประชุมจาก link ที่จัดสGงใหeจนถึงการประชุมครั้งตGอไป ทั้งน้ี 11 

ขอใหeระมัดระวังการเผยแพรGขeอมูลจากท่ีประชุมท่ีอาจสGงผลเสียตGอสถาบันอ่ืน เชGน ขeอมูลผลการสอบ ศ.ร.ว. 12 

5. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น มติที่ประชุมอาจแบGงไดeเป}น 2 รูปแบบ คือ มติที่ประชุมที่สามารถดำเนินการไดeหลังการ13 

ประชุม และมติท่ีประชุมท่ีตeองรอการรับรองจากท่ีประชุม  14 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 15 

วาระท่ี 2  เร่ืองรับรอง/รับทราบสรุปผลการประชุม 16 

2.1  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร6วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ6มสถาบันฯ คร้ังท่ี 1/2565 17 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 18 

ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 19 

 รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย, แจeงวGา เอกสารสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ20 

อำนวยการรGวมกับคณะกรรมการบริหารกลุGมสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2565 ไดeรับการแกeไขในประเด็นที่คณะกรรมการแจeง21 

มาในการเวียนเพ่ือรับรองสรุปผลการประชุมภายในวันท่ี 8 เมษายน 2565 แลeว 22 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 23 

2.2  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ6มสถาบันฯ คร้ังท่ี 2/2565 24 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 25 

ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 26 

 รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย, แจeงที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ27 

บริหารกลุGมสถาบันฯ คร้ังท่ี 2/2565 โดยจะนำไปรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุGมสถาบันฯ คร้ังตGอไป  28 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ  29 
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วาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 1 

3.1 การแต6งต้ังผู)ทรงคุณวุฒิ รองเลขาธิการ และผู)ช6วยเลขาธิการ 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 3 

ผูeนำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 4 

 รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย,แจeงใหeที่ประชุมทราบถึงคุณสมบัติและวาระการดำรง5 

ตำแหนGงของกรรมการผูeทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ ดังน้ี   6 

• (8.3.1) เป}นบุคคลท่ีมีประสบการณ, 7 

• (8.3.1) ตeองไมGดำรงตำแหนGงอธิการบดีหรือตำแหนGงท่ีเทียบเทGาในสถาบันใด ๆ ในขณะน้ัน 8 

• (8.1.2) มีจำนวนไมGเกินก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการในขeอ 8.1.1 (คณบดี/ผูeอำนวยการของสถาบันสมาชิก) 9 

• (8.3.1) ไดeรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ดeวยคะแนนเสียงไมGนeอยกวGา 2 ใน 3 (18 คน) 10 

• (8.4.1) มีวาระการดำรงตำแหนGง 2 ปm แตGอาจไดeรับแตGงต้ังใหมGอีกไดe  11 

  จากน้ันไดeเสนอขออนุมัติแตGงต้ังกรรมการผูeทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ทGาน ดังรายนามตGอไปน้ี 12 

1. ศาสตราจารย,เกียรติคุณ นายแพทย,อาวุธ ศรีสุกรี 13 

2. ศาสตราจารย,กิตติคุณ นายแพทย,เฉลิม วราวิทย, 14 

3. ศาสตราจารย,เกียรติคุณ แพทย,หญิงบุญมี สถาปsตยวงศ, 15 

4. รองศาสตราจารย, นายแพทย,สรนิต ศิลธรรม 16 

5. รองศาสตราจารย, นายแพทย,อานุภาพ เลขะกุล 17 

6. ผูeชGวยศาสตราจารย, ดร.นายแพทย,อภินันท, อรGามรัตน, 18 

 มติท่ีประชุม : แตGงต้ังกรรมการผูeทรงคุณวุฒิตามขeอเสนอ 19 

  รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย,ขออนุมัติใหe ศาสตราจารย,เกียรติคุณ นายแพทย,อาวุธ 20 

ศรีศุกรี รับผิดชอบภารกิจดeานการจัดการการเงินและการจัดเตรียมงบประมาณประจำปmของกลุGมสถาบัน 21 

 มติท่ีประชุม : อนุมัติตามขeอเสนอ 22 

  รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย, ขออนุมัติแตGงตั้งศาสตราจารย, นายแพทย,ชัยรัตน,  23 

ฉายากุล และ รองศาสตราจารย, นายแพทย,สุธรรม ป^kนเจริญ เป}น รองเลขาธิการกลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGง24 

ประเทศไทย โดยมอบหมายใหe ศาสตราจารย, นายแพทย,ชัยรัตน,  ฉายากุล เป}นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ25 

อำนวยการและกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตามขeอบังคับฯ 8.1.4 และ 9.1 ตามลำดับ 26 

 มติท่ีประชุม : แตGงต้ังรองเลขาธิการตามขeอเสนอ 27 

  รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย, ขออนุมัติแตGงตั ้งรองศาสตราจารย, แพทย,หญิง 28 

จิตเกษม สุวรรณรัฐ และ ผู eชGวยศาสตราจารย, ดร.นายแพทย,ดนัย  วังสตุรค เป}นผู eชGวยเลขาธิการกลุ Gมสถาบัน29 

แพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย ตามขeอตกลงวGาดeวยกลุGมสถาบันฯ พ.ศ. 2532 ขeอ 3.3 30 
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 มติท่ีประชุม : แตGงต้ังผูeชGวยเลขาธิการตามขeอเสนอ 1 

3.2 การรับรองรายช่ือผู)รับเชิญถาวรในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารกลุ6ม2 

 สถาบันฯ 3 

เอกสารประกอบ : (ไมGมี) 4 

ผูeนำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 5 

รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย, เสนอท่ีประชุมรับรองรายช่ือผูeรับเชิญถาวรในการประชุม6 

คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารกลุGมสถาบันฯ ดังน้ี 7 

1. ศาสตราจารย, นายแพทย,สุทธิพงศ,  วัชรสินธุ 8 

2. ผูeอำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร, (สมพ.) 9 

 (ศาสตราจารย, นายแพทย,พงษ,ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน,) 10 

3. ประธานคณะกรรมการอำนวยการ UHosNet 11 

 (รองศาสตราจารย, นายแพทย,สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิป̂) 12 

4. ประธานคณะทำงานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย 13 

 (ผูeชGวยศาสตราจารย, แพทย,หญิงสุธิดา  สัมฤทธ์ิ) 14 

5. ผูeอำนวยการสำนักงานบริหารโครงการรGวมผลิตแพทย,เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 15 

 (แพทย,หญิงพิมพ,เพชร  สุขุมาลไพบูลย,) 16 

 มติท่ีประชุม : รับรองรายช่ือผูeรับเชิญถาวรตามขeอเสนอ 17 

3.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห6งประเทศไทย คร้ังท่ี 23-25 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 19 

ผูeนำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 20 

 รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย, แจeงใหeท่ีประชุมทราบถึงสถาบันท่ีเป}นเจeาภาพจัดการ21 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหGงประเทศไทยคร้ังท่ี 1-21 และขอเรียนเชิญสถาบันตGาง ๆ เป}นเจeาภาพจัดการ22 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหGงประเทศไทยคร้ังท่ี 23 - 25 23 

  ศาสตราจารย, นาวาเอก นายแพทย,อนันต, โฆษิตเศรษฐ แจeงวGา คณะแพทยศาสตร,โรงพยาบาลรามาธิบดี24 

ยินดีเป}นเจeาภาพจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหGงประเทศไทย คร้ังท่ี 23 25 

  ศาสตราจารย, นายแพทย,บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน, แจeงวGา คณะแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหมG 26 

ยินดีเป}นเจeาภาพจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหGงประเทศไทย คร้ังท่ี 24 27 

  ประธานฯ ขอใหeสถาบันท่ียินดีเป}นเจeาภาพจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหGงประเทศไทย 28 

คร้ังท่ี 25 แจeงความประสงค,มายังเลขาธิการ กสพท. ภายหลัง  29 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบใหeคณะแพทยศาสตร,โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร,  30 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหมG เป}นเจeาภาพจัดจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา 31 

    แหGงประเทศไทย คร้ังท่ี 23 และคร้ังท่ี 24 ตามลำดับ 32 



8 

 

3.4 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห6งชาติ คร้ังท่ี 10 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 2 

ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 3 

 รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย, แจeงใหeท่ีประชุมทราบถึงท่ีมาของการจัดการประชุม4 

แพทยศาสตรศึกษาแหGงชาติ และเสนอใหeจัดการประชุมคร้ังท่ี 10 ในนามกลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย 5 

เพ่ือใหeเกิดความรGวมมือและความมีสGวนรGวมจากทุกสถาบันในการจัดประชุม โดยขอใหeคณะแพทยศาสตร, จุฬาลงกรณ,6 

มหาวิทยาลัยเป}นผูeประสานงานในการจัดการประชุม และต้ังเป�าหมายวGาจะจัดการประชุมใน พ.ศ. 2567 7 

  ท่ีประชุมใหeความเห็นวGา การพิจารณาวGาจะจัดประชุมในปmใดข้ึนอยูGกับเวลาท่ีใชeในการรวบรวมขeอมูล8 

พ้ืนฐาน รวมถึงไดeต้ังขeอสังเกตวGา การจัดการประชุมคร้ังตGอ ๆ ไป ควรจัดใหeถ่ีกวGา 7 ปm เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงใน9 

ปsจจุบันเป}นไปอยGางรวดเร็ว และควรแกeไขจุดอGอนท่ีสำคัญ คือ การติดตามการดำเนินการตามขeอสรุปจากการประชุม 10 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบใหeจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหGงชาติคร้ังท่ี 10 ในนามกลุGมสถาบัน 11 

    แพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย โดยคณะแพทยศาสตร, จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัยเป}น 12 

    ผูeประสานงาน และมอบหมายใหeเลขาธิการแตGงต้ังคณะทำงานเพ่ือศึกษาขeอมูลมา 13 

    นำเสนอในท่ีประชุมคร้ังตGอไป 14 

3.5 ค6าบำรุงกลุ6มสถาบันแพทยศาสตรCแห6งประเทศไทย ประจำปj 2565 (เมษายน 2565 – มีนาคม 2566) 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 16 

ผู)นำเสนอ : ศาสตราจารย,เกียรติคุณ นายแพทย,อาวุธ ศรีศุกรี 17 

 ศาสตราจารย,เกียรติคุณ นายแพทย,อาวุธ ศรีศุกรี ไดeช้ีแจงรายรับและรายจGายของกลุGมสถาบันฯ ดังน้ี 18 

• บัญชีท่ี 1 คGาใชeจGายประจำ : วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 มีรายรับรวม 2,311,430.26 บาท 19 

รายจGาย 1,437,474.51 บาท และระหวGางวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ไมGมีรายรับ แตGมีรายจGาย 20 

301,256.17 บาท 21 

• บัญชีท่ี 2 คGาใชeจGายดeานการศึกษา : วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 มีรายรับรวม 37,969,934.54 22 

บาท รายจGาย 27,809,019.84 บาท และระหวGางวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 มีรายรับรวม 23 

1,009,000 บาท และรายจGาย 5,000,070 บาท 24 

  ศาสตราจารย,เกียรติคุณ นายแพทย,อาวุธ ศรีศุกรี ไดeนำเสนอประมาณการคGาใชeจGายกลุ Gมสถาบัน25 

แพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย ปm 2565 ซ่ึงเป}นคGาบริหารจัดการประจำ 2,016,000 บาท และคGาใชeจGายดeานการศึกษา 26 

3,780,000 บาท และขeอมูลบัญชีเงินฝาก ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 จำนวน 7 บัญชี มียอดเงินรวม 208,225,427.04 27 

บาท และไดeรับการสอบบัญชีเรียบรeอย 28 

  ท่ีประชุมไดeต้ังขeอสังเกตถึงความเป}นไปไดeในการบริหารจัดการเงินฝากของกลุGมสถาบันฯ เพ่ือใหeเกิดดอก29 

ผลเพ่ิมข้ึนโดยไมGขัดตGอขeอตกลงและขeอบังคับของกลุGมสถาบันฯ ผลประกอบการดeานการเงินของสถาบันรับรอง30 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร,ซ่ึงมีรายจGายมากกวGารายรับ และนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณจากกลุGม31 

สถาบันฯ ใหeแกGสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร, 32 
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 มติท่ีประชุม : รับทราบและเห็นชอบใหeดำเนินการเก็บคGาบำรุงกลุGมสถาบันฯ ประจำปm 2565 1 

    จากสมาชิกดeวยอัตรา 100,000 บาท/สถาบัน 2 

3.6 การอบรมแพทยศาสตรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ6มสถาบันแพทยศาสตรCแห6งประเทศไทย คร้ังท่ี 6 3 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 4 

ผูeนำเสนอ : ผูeชGวยศาสตราจารย, แพทย,หญิงสุธิดา  สัมฤทธ์ิ 5 

 ผูeชGวยศาสตราจารย, แพทย,หญิงสุธิดา  สัมฤทธ์ิ ไดeเสนอขออนุมัติโครงการการอบรมแพทยศาสตรศึกษา6 

ขั้นพื้นฐาน กลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย ครั้งที่ 6 วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ on-site ณ 7 

คณะแพทยศาสตร, จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย โดยมีกลุGมเป�าหมาย คือ คณาจารย,จากสถาบันท่ีเป}นสมาชิกของกลุGม8 

สถาบันฯ จำนวน 50 คน การอบรมครั้งนี้ไมGมีการเก็บคGาลงทะเบียน จึงขออนุมัติงบประมาณในโครงการ จำนวน 9 

388,000 บาท 10 

 มติท่ีประชุม : อนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน 11 

วาระท่ี 4 ความก)าวหน)าของงานต6อเน่ือง 12 

4.1 การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข)าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต13 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) 14 

ของกลุ6มสถาบันแพทยศาสตรCแห6งประเทศไทย ปjการศึกษา 2565 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 16 

ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, นายแพทย,สรนิต  ศิลธรรม 17 

 รองศาสตราจารย, นายแพทย,สรนิต  ศิลธรรม ไดeรายงานความคืบหนeาการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล18 

เขeาศึกษาฯ ของกลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย ปmการศึกษา 2565 และ 2566 ดังน้ี 19 

1. การจัดสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2565 (วันท่ี 26 มีนาคม 2565) 20 

- มีผูeมีสิทธิเขeาสอบ จำนวน 47,160 คน ขาดสอบประมาณรeอยละ 21 21 

- พบปsญหาในการจัดสอบ 608 กรณี ไมGประกาศคะแนน 6 คน 22 

- คGาเฉล่ียของคะแนนสอบสูงกวGา พ.ศ. 2564 ประมาณ 4% 23 

- คาดวGาจะจัดสอบคร่ึงวันในปmการศึกษา 2566 24 

- มีคGาใชeจGายท่ีเพ่ิมข้ึนในการจัดสอบใหeแกGผูeเขeาสอบในสนามสอบพิเศษ จำนวน 571 คน 25 

- ลดคGาสมัครสอบเหลือ 750 บาทเพ่ือชGวยเหลือผูeเขeาสอบจากปsญหาเศรษฐกิจในปsจจุบัน 26 

2. การดำเนินการตามปฏิทินการรับฯ ปmการศึกษา 2565 27 

- สถาบันท่ีเขeารGวม กสพท. และสถาบันแพทย,ท่ีไมGเขeารGวมกับ กสพท. สGงรายช่ือนิสิตนักศึกษาช้ันปmท่ี 1-3 28 

  ปmการศึกษา 2564 ใหe กสพท. เพ่ือรวบรวมสGงเขeาระบบ ทปอ. ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 29 

- สถาบันท่ีเขeารGวมปรับเพ่ิมจำนวนเรียกรับรอบ 3 Admission สGง กสพท. ภายในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 30 

- สGงผลสอบสัมภาษณ,ตรวจสุขภาพ กGอนเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 31 
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- ประชุมอนุกรรมการสอบคัดเลือกฯ เพ่ือรับรองผลการสัมภาษณ,และตรวจสุขภาพกGอนสGง ทปอ. วันท่ี 31  1 

  พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. 2 

3. แนวทางการคัดเลือก ปmการศึกษา 2566 3 

- กสพท จะรับสมัครเอง คGาสมัครสอบ 800 บาท 4 

- จัดสอบวิชาเฉพาะแบบกระดาษ ในวันเสาร,ท่ี 17 ธันวาคม 2565 5 

- ใชeเวลาสอบคร่ึงวัน ชGวงเวลาของแตGละฉบับเทGากับปmการศึกษา 2565 6 

- จะมีการเก็บคGาธรรมเนียม หากมีการขอตรวจสอบคะแนนสอบวิชาเฉพาะ ฉบับละ 50 บาท 7 

4. การสอบวิชาสามัญของ ทปอ. (A-level; เนeนการวิเคราะห,และประยุกต,ใชeงาน) จัดสอบวันท่ี 18 - 19 8 

มีนาคม 2566 โดย ทปอ. สอบแบบกระดาษเทGาน้ัน และจะประกาศผลสอบวันท่ี 17 เมษายน 2566 9 

5. กำหนดการ TCAS 66 10 

- รอบท่ี 1 Portfolio  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 - 11 กุมภาพันธ, 2566 11 

- รอบท่ี 2 Quota วันท่ี 12 กุมภาพันธ, - 9 พฤษภาคม 2566 (สามารถนำคะแนนวิชาเฉพาะมาใชeไดe) 12 

- รอบท่ี 3 Admission วันท่ี 1 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 13 

- รอบท่ี 4 Direct Admission ระหวGางวันท่ี 25 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2566) 14 

6. จะตeองมีการแตGงต้ังคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหมG เพ่ือ 15 

- ประชุมคร้ังแรกในวันจันทร,ท่ี 23 พฤษภาคม 2565  16 

- เวียนประกาศใหeสถาบันรับรองในเดือนมิถุนายน 2565 17 

- จัดแถลงขGาววันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2565 18 

- รับสมัครเดือนกันยายน 2565 19 

  ท่ีประชุมไดeอภิปรายถึงแนวทางในการพิจารณาปรับเปล่ียนเกณฑ,การคัดเลือกเขeาศึกษาฯ ปmการศึกษา 20 

2565 และ 2566 ซ่ึงกำหนดเง่ือนไขใหeผูeสอบผGานตeองไดeคะแนนไมGนeอยกวGารeอยละ 30 ของคะแนนเต็มในวิชาสามัญ21 

แตGละวิชาวGา หากพบปsญหาจำนวนผูeสอบผGานเง่ือนไขดังกลGาวในปmการศึกษา 2565 นeอยลงจนสGงผลกระทบตGอจำนวน22 

รับของแตGละสถาบัน จะมีการเชิญคณะกรรมการอำนวยการกลุGมสถาบันฯ ประชุมวาระพิเศษเพ่ือพิจารณาปรับเปล่ียน23 

เง่ือนไขดังกลGาว 24 

  รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, เสนอใหeท่ีประชุมพิจารณาแตGงต้ังรองศาสตราจารย, 25 

นายแพทย,สรนิต  ศิลธรรม เป}นประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกปmการศึกษา 2566  26 

 มติท่ีประชุม : (1)  รับทราบผลการสอบวิชาเฉพาะ ปmการศึกษา 2565 27 

    (2)  เห็นชอบแผนงานเพ่ือดำเนินการคัดเลือกฯ ปmการศึกษา 2566 28 

    (3)  แตGงต้ังรองศาสตราจารย, นายแพทย,สรนิต  ศิลธรรม เป}นประธานคณะอนุกรรมการ 29 

         จัดสอบคัดเลือกปmการศึกษา 2566 30 

    (4)  รับรองรายงานการประชุมเฉพาะวาระน้ี เพ่ือใหeสามารถดำเนินการในลำดับตGอไปไดe 31 

         โดยไมGติดขัด  32 
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4.2 การดำเนินงานของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตรC 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 2 

 ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 3 

 รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา ศิริทรัพย, นำเสนอรายงานการดำเนินการของสถาบันรับรอง4 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร, แทนศาสตราจารย, นายแพทย,พงษ,ศักด์ิ วรรณไกรโรจน, ดังน้ี 5 

  1. สถาบันท่ีขอรับการตรวจประเมินและอยูGในระหวGางกระบวนการตรวจประเมินท่ีอยูGระหวGางการดำเนินการ 6 

  หลัง site visit  7 

 1.1 ศูนย,แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 8 

1.2 วิทยาลัยแพทยศาสตร,พระมงกุฎเกลeา 9 

 2. การสGงรายงานประจำปm 2565 10 

 สถาบันท่ีมีกำหนดสGงรายงานความกeาวหนeา เดือนพฤษภาคม 2565  จำนวน 7 สถาบัน 11 

 สถาบันท่ีมีกำหนดสGงรายงานความกeาวหนeา เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 6 สถาบัน 12 

 3. รายนามสถาบันท่ีมีกำหนดตรวจติดตามเดือนพฤษภาคม 2565 13 

 1. คณะแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  14 

 2. คณะแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยเวสเทิร,น  15 

 ท้ังน้ี ขอใหeสถาบันผลิตแพทย,เขียนรายงานความกeาวหนeาโดยใชeแบบฟอร,มใหมG 16 

 4.  กิจกรรม สมพ. 17 

 4.1 IMEAc Webinar คร้ังท่ี 2/2565 18 

  สมพ. ไดeจ ัด IMEAc Webinar ครั ้งที ่ 2 เมื ่อว ันที ่ 8 เมษายน 2565 เร ื ่อง Teaching Patient and 19 

Personnel Safety in Undergraduate Medical Education: How It Works Effectively 20 

 4.2  การดำเนินการปรับปรุงเกณฑ,สำหรับสถาบันเป̂ดดำเนินการใหมG 21 

  สมพ. กำลังดำเนินการปรับปรุง “หลักเกณฑ,การขอเป^ดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรอง22 

สถาบันผลิตแพทย, (สำหรับสถาบันเป^ดดำเนินการใหมG)” ขณะนี้ คณะทำงานฯ ไดeรGางหลักเกณฑ,ดังกลGาวแลeว และจะทำ23 

ประชาพิจารณ,เร็ว ๆ น้ี รายละเอียดการประชาพิจารณ,จะแจeงไปยังทุกสถาบันตGอไป  24 

 5.  หลักเกณฑ,การขอเป̂ดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย, พ.ศ. 2564 25 

 สถาบันที่จะขอรับการตรวจประเมิน การขอเป^ดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การ26 

ขอเพิ่มศักยภาพ การขอเพิ่มสถาบันรGวมผลิต จากนี้ไปตeองใชeเกณฑ, TMC.WFME.BME.Standards (2021) หรือ 27 

หลักเกณฑ,การขอเป^ดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย, (สำหรับสถาบันเป̂ด28 

ดำเนินการใหมG) แลeวแตGกรณี โดย สมพ. กำลังพัฒนาโปรแกรมการรับตรวจประเมินทางเว็บ 29 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 30 

4.3 โครงการนักศึกษาแพทยCปลอดบุหร่ี 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 32 

ผู)นำเสนอ : ศาสตราจารย, นายแพทย,ชัยรัตน,  ฉายากุล 33 
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 ศาสตราจารย, นายแพทย,ชัยรัตน, ฉายากุล ไดeนำเสนอสรุปบทเรียนในการผลักดันนโยบายสาธารณะหลัง1 

การทำงานโครงการรณรงค,เพ่ือการไมGสูบบุหร่ี ครบ 10 ปm ของศาสตราจารย, นายแพทย,ประกิต วาทีสาธกกิจ และไดe2 

นำเสนอโครงการนักศึกษาแพทย,ปลอดบุหรี่ กลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย ปmการศึกษา 2565 และขอ3 

ความรGวมมือทุกสถาบันประชาสัมพันธ,ใหeนิสิตนักศึกษาแพทย,ใหมGทราบ 4 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 5 

4.4 เร่ืองจากคณะทำงานฝ�ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) 6 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบับ 7 

ผู)นำเสนอ : ผูeชGวยศาสตราจารย, แพทย,หญิงสุธิดา  สัมฤทธ์ิ 8 

 สืบเนื่องจากการประกาศกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวง 9 

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ผูeชGวยศาสตราจารย, แพทย,หญิงสุธิดา สัมฤทธ์ิ ในฐานะ10 

ประธานคณะทำงานฝ{ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) ไดeนำเสนอสรุปผลกระทบจากการประกาศใชeกฎกระทรวง11 

ดังกลGาวตGอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีสำคัญ ไดeแกG 12 

  1. การเปล่ียนแปลงผลลัพธ,การเรียนรูeเป}น 4 ดeาน (ความรูe ทักษะ จริยธรรม และ ลักษณะบุคคล) 13 

   2. การไมกํ่าหนดระยะเวลาการศึกษาสูงสุดในหลักสูตร (แตGสถาบันหรือแพทยสภาสามารถกำหนดเพ่ิมเติมไดe) 14 

  3. การท่ีสถาบันตeองแสดงใหeเห็นวGา ผูeเรียนศึกษาครบตามจำนวนหนGวยกิตและบรรลุผลลัพธ,การเรียนรูe จึงจะ 15 

      สำเร็จการศึกษาไดe 16 

  4. แนวทางการบังคับใชeท่ีข้ึนกับกำหนดการเสนอหลักสูตรตGอสภาของสถาบันอุดมศึกษา 17 

  ผู eชGวยศาสตราจารย, แพทย,หญิงสุธิดา สัมฤทธ์ิ ไดeเสนอใหeท่ีประชุมพิจารณาแตGงต้ังคณะกรรมการ18 

ดำเนินงานเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร, ใหeแลeวเสร็จภายใน 27 กันยายน 256519 

โดยประสานงานกับแพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร, เพ่ือใหeการดำเนินการเป}นไปใน20 

แนวทางเดียวกัน 21 

 มติท่ีประชุม : (1) รับทราบขeอสรุปผลกระทบจากการประกาศใชeกฎกระทรวงฯ 22 

    (2) มอบหมายใหeคณะทำงานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) ดำเนินการรGางเกณฑ, 23 

         มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร,ข้ันพ้ืนฐาน 24 

    (3) อนุมัติใหeใชeมติเวียน กรณีคณะทำงานจะเสนอขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ 25 

    (4) รับรองรายงานการประชุมเฉพาะวาระน้ี เพ่ือใหeแพทยสภาสามารถรับเร่ืองไป 26 

         ดำเนินการในสGวนท่ีเก่ียวขeองใหeเป}นไปในแนวทางเดียวกัน 27 

4.5 โครงการผลิตแพทยCเพ่ิมแห6งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรC วิจัยและนวัตกรรม 28 

 และกระทรวงสาธารณสุข 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 30 

ผู)นำเสนอ : ศาสตราจารย, ดร. นายแพทย,ประสิทธ์ิ  วัฒนาภา 31 

  รองศาสตราจารย, นายแพทย,รุGงนิรันดร,  ประดิษฐสุวรรณ 32 
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 ศาสตราจารย, ดร.นายแพทย,ประสิทธ์ิ วัฒนาภา นำเสนอขeอมูลท่ีใชeสนับสนุนการเสนอขออนุมัติโครงการ1 

ผลิตแพทย,เพิ่มฯ จากรัฐบาล และไดeรายงานความคืบหนeาโครงการผลิตแพทย,เพิ่มแหGงประเทศไทย ปm พ.ศ. 2561 - 2 

2570 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการผลิตแพทย,เพิ่มแหGงประเทศไทยระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 - 2570 ภายใตe3 

กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 50,608.40 ลeานบาท เพื่อผลิตแพทย,จำนวน 13,318 คน โดยผูกพันงบประมาณจนนักศึกษา4 

แพทย,รุGนสุดทeายสำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2576 และจะมีการจัดสรรงบประมาณยeอนหลังปm 2564 ดeวย 5 

  รองศาสตราจารย, นายแพทย,รุGงนิรันดร,  ประดิษฐสุวรรณ แจeงผลการทดสอบนำรGองการใชe google site 6 

เพ่ือรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ พบวGา การดำเนินการเป}นไปไดeดeวยดี ดังน้ัน การรายงานผลการ7 

ดำเนินการตามโครงการของทุกสถาบันจะปรับเปล่ียนเป}นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส,ท้ังหมด 8 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 9 

4.6 คณะทำงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเร่ือง การใช)ยาอย6างสมเหตุผล (Rational Drug Use) 10 

(ยังไมGมีความคืบหนeา นำเสนอในการประชุมคร้ังตGอไป) 11 

4.7 คณะทำงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเร่ือง ความปลอดภัยของผู)ป�วย (Patient Safety) 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 13 

ผู)นำเสนอ : ศาสตราจารย, นายแพทย,ชัยรัตน,  ฉายากุล 14 

 ศาสตราจารย, นายแพทย,ชัยรัตน, ฉายากุล นำเสนอการดำเนินงานของคณะทำงานเพ่ือพัฒนาการเรียน15 

การสอน เร่ือง ความปลอดภัยของผูeป{วย ดังน้ี 16 

 1. ขอความรGวมมือทุกสถาบันตอบแบบประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน เร่ือง ความ17 

ปลอดภัยของผูeป{วย เพ่ือใชeในการแลกเปล่ียนเรียนรูeของสถาบันและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ, WFME 18 

 2. จะมีการเผยแพรGบันทึกการบรรยายจากกิจกรรม webinar เร่ือง "Teaching Patient and Personnel 19 

Safety in Undergraduate Medical Education: how it works effectively" ตGอไป 20 

 3. การจัดทำเนื้อหาใหeครอบคลุมในหัวขeอเพื่อจัดการเรียนการสอนเรื่อง "Personal Safety” สำหรับนักศึกษา21 

แพทย,นั ้น ยังไมGไดeขeอสรุปรGวมกัน แตGมีแหลGงเรียนรูeท่ีนGาสนใจคือ e-Tool ของ WHO เพื ่อจัดการสอนเกี ่ยวกับ 22 

Occupational Hazards in the Health Sector และเอกสารปsญหาดeานกฎหมายในประเทศไทย ไดeแกG คูGมือการ23 

จัดการความเสี่ยงทางกฎหมายในการศัลยกรรมในโรงพยาบาลของรัฐ และคูGมือการจัดการคดีทางการแพทย, (สำหรับ24 

แพทย,จบใหมG) เป}นตeน  25 

  ศาสตราจารย, นายแพทย,ประสิทธิ์ วัฒนาภา เสนอแนะใหeพัฒนาเน้ือหาใหeครอบคลุม Public Safety 26 

เพ่ือใหeสอดคลeองกับระบบสุขภาพของประเทศไทย 27 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 28 

  29 
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4.8 คณะทำงานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเกณฑCความรู)ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป�นผู)ประกอบ1 

 วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License  2 

 2012) 3 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 4 

ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, นายแพทย,รุGงนิรันดร,  ประดิษฐสุวรรณ 5 

  รองศาสตราจารย, นายแพทย,รุGงนิรันดร,  ประดิษฐสุวรรณ นำเสนอความคืบหนeาของคณะทำงานเพ่ือ6 

ปรับปรุงเกณฑ,ความรูeความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป}นผูeประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ดังน้ี 7 

1. หมวด ก วิทยาศาสตร,การแพทย,พื้นฐาน คณะกรรมการจะทบทวนเกณฑ,ของหมวดนี้ โดยยึดหลักวGา จะเป}น8 

เกณฑ,ความรูeวิทยาศาสตร,การแพทย,พ้ืนฐานท่ีเพียงพอสำหรับการประยุกต,ใชeในการประกอบวิชาชีพ เมื่อจบ9 

เป}นบัณฑิตแพทย,วันแรก ท้ังน้ี จะทบทวน/จัดหัวขeอของกลุGม B1 (general principles) ใหมG เพื่อลดความ10 

ซ้ำซeอนของเนื้อหา และจะมีการกำหนดโรคที่เป}น prototype สำหรับหมวด B2-B11 (system-based) โดย11 

จะเชิญคณาจารย,ปรีคลินิกของสถาบันตGาง ๆ และคณาจารย,ช้ันคลินิกมารGวมทบทวนเกณฑ, 12 

2. หมวด ค สุขภาพและการสรeางเสริมสุขภาพ จะมีการกำหนดคำนิยามของ outcome/competency พรeอม13 

ระบุวิธีการวัดผล 14 

3. หมวด จ กฎหมายท่ีเก่ียวขeองกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อยูGระหวGางการดำเนินการ  15 

 ท้ังน้ีจะมีการประชุมคร้ังตGอไปในวันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 16 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 17 

4.9 คณะทำงานเพ่ือสรรหาบทเรียนออนไลนC 18 

(ยังไมGมีความคืบหนeา นำเสนอในการประชุมคร้ังตGอไป) 19 

วาระท่ี 5 เร่ืองสืบเน่ือง 20 

5.1 เร่ืองแจ)งเพ่ือทราบ 21 

5.1.1 เร่ืองจากศูนยCประเมินและรับรองความรู)ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 22 

เอกสารประกอบ : 6 ฉบับ 23 

 ผู)นำเสนอ : ศาสตราจารย,เกียรติคุณ แพทย,หญิงบุญมี  สถาปsตยวงศ, 24 

   รองศาสตราจารย, นายแพทย,รุGงนิรันดร,  ประดิษฐสุวรรณ 25 

  ศาสตราจารย,เกียรติคุณ แพทย,หญิงบุญมี  สถาปsตยวงศ, นำเสนอการจัดสอบและผลการจัดสอบของศูนย,26 

ประเมินและรับรองความรูeความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังน้ี 27 

1. สรุปคะแนนผลการสอบอัตนัยประยุกต, (MEQs) ดeวยขeอสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 28 

มีนาคม 2565 มีผูeเขeาสอบ 479 คน เกณฑ,ผGาน คือ 467/800 (58.3%) อัตราการสอบผGาน 56.6% (ผูeเขeาสอบ29 

ท่ีศึกษาในประเทศไทย 69.9%; ผูeเขeาสอบท่ีศึกษาจากตGางประเทศ 34.4%) 30 
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2. สรุปผลการประเมินของนักศึกษาแพทย,ชั้นปmที่ 6 ของสถาบันผลิตแพทย,ในประเทศไทย ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะ1 

ทางคลินิก) เป}นกรณีพิเศษ โดยสถาบันฯ ประจำปm 2565 จำนวนทั้งหมด 2563 คน ผGาน 2556 คน ไมGผGาน 4 2 

คน และรอการประเมิน 3 คน 3 

3. สรุปจำนวนผูeไดeรับการรับรองผGานทุกขั้นตอน ปm พ.ศ. 2565 (ปmการศึกษา 2564) จากสถาบันการศึกษาใน4 

ประเทศ (รับรอง ณ วันท่ี 11 เมษายน 2565) จำนวน 2,491 คน 5 

4. สรุปจำนวนท่ีน่ังสอบแตGละสนามข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ประจำปm 2565 คร้ังท่ี 1 ซ่ึงจะจัดสอบวันท่ี 23 และ 24 6 

เมษายน 2565 (ขeอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2565) มีจำนวนสนามสอบท้ังหมด 15 แหGง มีสนามสอบใหมG คือ 7 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผูeเขeาสอบข้ันตอนท่ี 1 จำนวน 4,662 คน และ ข้ันตอนท่ี 2 จำนวน 3,616 คน  8 

ศาสตราจารย,เกียรติคุณ แพทย,หญิงบุญมี  สถาปsตยวงศ, ไดeสอบถามความคิดเห็นของท่ีประชุมถึง9 

มาตรการการเขeาสอบฯ ท่ีกำหนดใหeผูeเขeาสอบท่ีติดเช้ือโควิด-19 ภายใน 10 วันกGอนวันสอบจะไมGไดeรับอนุญาตใหeเขeา10 

สอบ โดยจะใหeผูeเขeาสอบเล่ือนการสอบไปรอบตGอไป และศรว.จะเก็บคGาธรรมเนียมไวeใหe ยกเวeนผูeเขeาสอบท่ีเป}น11 

นักศึกษาแพทย,ปm 6 ท่ีหากไมGไดeเขeาสอบแลeวจะตeองรอสอบ MEQs ในเดือนมกราคม 2566 ซ่ึงใหeแตGละสนามสอบใชe12 

ดุลยพินิจตามความเหมาะสม และตeองคำนึงถึงความพรeอมของสนามสอบแตGละสนามสอบดeวย 13 

ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นน้ีอยGางกวeางขวาง 14 

 มติท่ีประชุม : รับทราบผลการสอบ และยืนยันการดำเนินการตามมาตรการการเขeาสอบฯ ของ ศ.ร.ว.  15 

    ท้ังน้ีใหeรวมถึงนักวิชาการสาธารณสุขดeวย ท้ังน้ี ศ.ร.ว. จะสรุปแนวปฏิบัติและจัดสGงใหeแตG 16 

    ละสนามสอบตGอไป 17 

 5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยCเพ่ิมร6วมกับกระทรวงสาธารณสุข 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 19 

ผูeนำเสนอ : แพทย,หญิงพิมพ,เพชร  สุขุมาลไพบูลย, 20 

   ผูeอำนวยการสำนักงานบริหารโครงการรGวมผลิตแพทย,เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 21 

 แพทย,หญิงพิมพ,เพชร  สุขุมาลไพบูลย, นำเสนอกำหนดการคัดเลือกแพทย,ใชeทุนรอบพิเศษ คร้ังท่ี 1 22 

สำหรับผูeท่ีมีคุณสมบัติครบถeวนภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 คร้ังท่ี 2 สำหรับผูeท่ีมีคุณสมบัติครบถeวนภายในวันท่ี 23 

31 กรกฎาคม 2565 และคร้ังท่ี 3 สำหรับผูeท่ีมีคุณสมบัติครบถeวนภายในสัปดาห,ท่ี 4 ของเดือนกันยายน 2565  24 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 25 

5.2 เร่ืองท่ีอยู6ระหว6างการดำเนินการ 26 

5.2.1 ASEAN Medical Education Alliance 27 

(ยังไมGมีความคืบหนeา นำเสนอในการประชุมคร้ังตGอไป) 28 

5.2.2 Health Education England, Global Engagement Offer 29 

เอกสารประกอบ : (ไมGมี) 30 

ผู)นำเสนอ : ศาสตราจารย, นายแพทย,สุทธิพงศ,  วัชรสินธุ 31 
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 ศาสตราจารย, นายแพทย,สุทธิพงศ, วัชรสินธุ รายงานที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูeสมัครในโครงการวGา ในปmท่ี 1 

1 กลุGม Outbound มีผูeสมัคร 9 ราย มีคุณสมบัติครบ 7 ราย แตGมีเพียง 1 รายท่ีผGานเกณฑ,ภาษาอังกฤษ สำหรับกลุGม  2 

Inbound ขณะน้ีปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร, จุฬาฯ จำนวน 3 ราย และคณะแพทยศาสตร,โรงพยาบาลรามาธิบดี 3 

2 ราย โดยทางทีม Health Education, England จะมาพบเลขาธิการในวันท่ี 25 – 29 เมษายน 2565 4 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 5 

 5.2.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห6งประเทศไทย คร้ังท่ี 22 6 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 7 

ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนงลักษณ,  คณิตทรัพย, 8 

 รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนงลักษณ,  คณิตทรัพย, นำเสนอความคืบหนeาการจัดการประชุมวิชาการ9 

แพทยศาสตรศึกษาแหGงประเทศไทย ครั้งที่ 22 คาดวGาจะจัดในวันพุธที่ 25 - วันศุกร,ที่ 27 มกราคม 2566 ภายใตe 10 

Themes  “Revolution of Medical Education: Transformation to the Modern World” ซ่ึงหัวขeอการประชุม11 

จะครอบคลุมถึง เ ร่ือง  diversity of new medical curriculum, changing in national license assessment, 12 

medical profession in the future, quality of curriculum management และ  medical student: present 13 

and future และจะยังคงมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูครูแพทย,แหGงชาติ 14 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 15 

 5.2.4 การอบรมผู)บริหารสถาบันผลิตแพทยC MSE 21 16 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 17 

ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, นายแพทย,ศักนัน  มะโนทัย 18 

 รองศาสตราจารย, นายแพทย,ศักนัน  มะโนทัย นำเสนอความคืบหนeาการจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนา19 

ผูeบริหารสถาบันผลิตแพทย,แหGงประเทศไทย รุGนท่ี 21 (30 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2565) ดังน้ี 20 

1. สามารถรับผูeเขeาอบรมไดeไมGเกิน 50 คน ขณะน้ีมีจำนวนผูeเขeาอบรม 48 คน 21 

2. มี 7 สถาบันท่ีสGงผูeเขeาอบรมเกินโควตา 2 คน/สถาบัน ขอความรGวมมือทั้ง 7 สถาบันเรียงลำดับผูeเขeาอบรม 22 

หากมีท่ีน่ังเหลือ ผูeเขeาอบรมลำดับท่ี 3 ของสถาบันจะสามารถเขeาอบรมไดe 23 

3. มี 4 สถาบันที่ยังไมGไดeสGงผูeสมัครเขeาอบรม ไดeแกG มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, มหาวิทยาลัยแมGฟ�าหลวง 24 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร,น 25 

4. ขอปรับกำหนดการป̂ดรับสมัครเป}นวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยจะประกาศรายชื่อผูeมีสิทธิเขeาอบรม วันที่ 9 26 

พฤษภาคม 2565 และกำหนดใหeชำระคGาอบรม ภายในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565  27 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 28 

 5.2.5 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ6มสถาบันแพทยศาสตรCแห6งประเทศไทย 29 

(ยังไมGมีความคืบหนeา นำเสนอในการประชุมคร้ังตGอไป) 30 

  31 
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 5.2.6 SEARAME 1 

 เอกสารประกอบ : (ไมGมี) 2 

ผู)นำเสนอ : ศาสตราจารย, นายแพทย,สุทธิพงศ,  วัชรสินธุ 3 

 ศาสตราจารย, นายแพทย,สุทธิพงศ,  วัชรสินธุ แจeงท่ีประชุมทราบวGา จะมีการจัดประชุม SEARAME ใน4 

รูปแบบกิจกรรม pre-congress ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 5 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 6 

วาระท่ี 6  เร่ืองแจ)งเพ่ือทราบ 7 

6.1 คำส่ังแต6งต้ังคณะอนุกรรมการเครือข6ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด)านแพทยศาสตรศึกษา 8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 9 

ผูeนำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 10 

 รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, นำเสนอคำสั่งแตGงตั้งคณะอนุกรรมการเครือขGาย11 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดeานแพทยศาสตรศึกษา กลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย ซึ่งในการประชุม12 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหGงประเทศไทย จะมีการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ชุดน้ีดeวย 13 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 14 

6.2 สรุปการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาการรับรองโรงพยาบาลสังกัดหน6วยงานภาครัฐในเขต 15 

 กรุงเทพมหานครเป�นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ (29 มี.ค. 2565) 16 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 17 

ผูeนำเสนอ : ศาสตราจารย, นายแพทย,ชัยรัตน,  ฉายากุล 18 

 ศาสตราจารย, นายแพทย,ชัยรัตน,  ฉายากุล นำเสนอสรุปการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาการ19 

รับรองโรงพยาบาลสังกัดหนGวยงานภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครเป}นสถานปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ พบวGา ในปsจจุบัน20 

จำนวนท่ีน่ังในโครงการเพ่ิมพูนทักษะ (3700 ท่ีน่ัง) มีมากกวGาจำนวนบัณฑิตแพทย,ท่ีจบการศึกษาและเขeาสูGโครงการ21 

เพ่ิมพูนทักษะ (2800 คน) กวGา 900 ท่ีน่ัง แตGมีขeอสงสัยในประเด็นเร่ืองความไมGเทGาเทียมในการจัดสรรท่ีน่ัง ประธาน22 

ในท่ีประชุมปรึกษาหารือฯ จะนำเร่ืองเสนอเขeาท่ีประชุมแพทยสภาเพ่ือพิจารณาตGอไป นอกจากน้ัน ในการประชุม23 

ดังกลGาวมีการอภิปรายถึงสมรรถนะของบัณฑิตแพทย,ในปsจจุบันวGาเพียงพอหรือไมG และควรมีการปรับระยะเวลา24 

การศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใหeเป}น 7 ปmหรือไมG 25 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 26 

6.3 รายงานผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห6งชาติ คร้ังท่ี 14 พ.ศ. 2564 (14 มีนาคม 2565) 27 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 28 

ผูeนำเสนอ : ผูeชGวยศาสตราจารย, ดร. นายแพทย,อภินันท,  อรGามรัตน, 29 

 ผูeชGวยศาสตราจารย, ดร. นายแพทย,อภินันท,  อรGามรัตน, รายงานผลการจัดสมัชชาสุขภาพแหGงชาติ คร้ังท่ี 30 

14 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2565 ซ่ึงมีมติ 3 เร่ือง ประกอบดeวย 31 
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 1. การสรeางเสริมสุขภาวะส่ิงแวดลeอมท่ีย่ังยืนในวิกฤตโควิด-19 1 

 2. การคุeมครองการเขeาถึงบริการสุขภาพของกลุGมประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอยGางเป}นธรรม 2 

 3. การจัดการการส่ือสารอยGางมีสGวนรGวมในวิกฤตสุขภาพ 3 

  โดยมติ 3 เรื่องดังกลGาวไดeรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหGงชาติ (คสช.) ครั้งท่ี 4 

1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 และมอบใหeสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหGงชาติจัดประชุมหนGวยงานภาคีท่ี5 

เกี่ยวขeองเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนมติฯ กGอนจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา และมอบหมายใหe6 

หนGวยงานท่ีเก่ียวขeองนำไปดำเนินการตGอไป 7 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 8 

6.4 ข)อสรุปจากการเข)าร6วมเวทีสร)างการรับรู)และการมีส6วนร6วมในกระบวนการจัดทำธรรมนูญว6าด)วย 9 

 ระบบสุขภาพแห6งชาติ ฉบับท่ี 3 (5 เมษายน 2565) 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 11 

ผู)นำเสนอ : ผูeชGวยศาสตราจารย, ดร. นายแพทย,อภินันท,  อรGามรัตน, 12 

 ผูeชGวยศาสตราจารย, ดร. นายแพทย,อภินันท,  อรGามรัตน, นำเสนอขeอสรุปจากการเขeารGวมเวทีสรeางการ13 

รับรูeและการมีสGวนรGวมในกระบวนการจัดทำธรรมนูญวGาดeวยระบบสุขภาพแหGงชาติ ฉบับที่ 3 วGาธรรมนูญวGาดeวยระบบ14 

สุขภาพแหGงชาติ ฉบับที่ 3 วGาขณะน้ีอยูGระหวGางการจัดทำ “รGาง” ธรรมนูญฯ ฉบับที่ 3 และจะมีการประชุมในวันที่ 25 15 

เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เพ่ือนำไปสูGเป�าหมาย “ระบบสุขภาพท่ีเป}นธรรม ยืดหยุGน ย่ังยืน”  16 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 17 

6.5 สรุปการประชุมคณะทำงานตามหน6วยงานหลักและหน6วยงานสนับสนุน ในการดำเนินงานตามกฎอนามัย 18 

 ระหว6างประเทศ (19 – 20 เมษายน 2565) 19 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 20 

ผู)นำเสนอ : ผูeชGวยศาสตราจารย, ดร. นายแพทย,อภินันท,  อรGามรัตน, 21 

 ผู eชGวยศาสตราจารย, ดร. นายแพทย,อภินันท,  อรGามรัตน, นำเสนอสรุปการประชุมคณะทำงานตาม22 

หนGวยงานหลักและหนGวยงานสนับสนุน ในการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหวGางประเทศ (International Health 23 

Regulation - Joint External Evaluation, IHR - JEE ตามประเด็นทางวิชาการ เมื่อวันที่ 19 - 20 เมษายน 2565 24 

ซ่ึงไดeกลGาวถึงวัตถุประสงค,ของ Jee และเคร่ืองมือในการประเมินระดับประเทศ ตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 26 

6.6 เร่ืองจาก UHosNet 27 

 6.6.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการให)บริการสาธารณสุขและการประชุม 28 

  คณะอนุกรรมการกำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (5 มกราคม; 8 กุมภาพันธC 2565) 29 

  เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ  30 

 ผู)นำเสนอ   : รองศาสตราจารย, นายแพทย,สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิป̂ 31 
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 รองศาสตราจารย, นายแพทย,สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิป̂ นำเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนด1 

มาตรฐานการใหeบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ, 2565 ในการประชุมนี้ ไดeสรุปผลการ2 

ดำเนินงานระยะ 5 ปm ตามแผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการใหeบริการสาธารณสุขในระบบ3 

หลักประกันสุขภาพแหGงชาติ ปm พ.ศ.2563 - 2567 และแผนการดำเนินการในระยะถัดไป รวมถึงไดeสรุปความคืบหนeา4 

การดำเนินงานและการขับเคล่ือนระบบบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแหGงชาติ ประกอบดeวย 5 

 1. แผนและความคืบหนeาการขับเคล่ือนการเขeาถึงบริการปฐมภูมิภาพรวม ปm 2565 6 

 2. แผนและความคืบหนeา Setting & Service New Normal NHSO ปm 2565 7 

 นอกจากนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการใหeบริการสาธารณสุขและการประชุม8 

และคณะอนุกรรมการกำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ไดeเสนอ 9 

(รGาง) ขeอเสนอระบบการติดตาม ประเมินผล ประเด็นคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกัน10 

สุขภาพแหGงชาติ 11 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 12 

 6.6.2 สรุปการประชุมคณะทำงานด)านการเข)าสู6ตลาดของเคร่ืองมือแพทยCไทยเพ่ือการขับเคล่ือนการพัฒนา13 

เศรษฐกิจ BCG Model สาขาเคร่ืองมือแพทยC (วันท่ี 15 กุมภาพันธC 2565) 14 

 เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 15 

 ผู)นำเสนอ  : รองศาสตราจารย, นายแพทย,สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิป̂ 16 

     สืบเนื่องจากขeอสั่งการเนeนย้ำนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ, 2565 เรื่องเนeนย้ำ17 

การจัดซื้อสินคeาบัญชีนวัตกรรมไทยใหeไดeรeอยละ 30 และเชื่อมโยงกิจกรรมและผลลัพธ,ของ BCG ใหeเขeากับเป�าหมาย18 

การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ SDG เพื่อนำเสนอในที่ประชุม APEC จึงไดeมีการแตGงตั้งคณะอนุกรรมการฯ สาขาตGาง ๆ รวม 19 

11 ชุด โดยสาขาเครื่องมือแพทย, มีศาสตราจารย, ดร.ไพรัช ธัชยพงษ,เป}นประธาน เพื่อกำหนดเป�าหมายและผลงาน 20 

BCG เครื่องมือแพทย,ใหeสอดคลeองกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภาพรวม จัดทำผังการขับเคลื่อน BCG สาขาเครื่องมือ21 

แพทย,ใน 3 มิติ ไดeแกG การพึ่งพาตนเอง การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผGานแพลตฟอร,มดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ 22 

การเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย,อยGางมีเป�าหมายและตัวชี้วัด  โดยมีการกำหนดแนวทางเพื่อสGงเสริม23 

การจัดซ้ือครุภัณฑ,ทางการแพทย,และเวชภัณฑ,ท่ีมิใชGยาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยไมGนeอยกวGา 30% 24 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 25 

 6.6.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให)เป�นศูนยCกลางบริการวิชาการ (Academic 26 

Hub; 8 เมษายน 2565) 27 

 เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 28 

 ผูeนำเสนอ : รองศาสตราจารย,นายแพทย,สุธรรม ป̂kนเจริญ 29 

  รองศาสตราจารย,นายแพทย,สุธรรม ป^kนเจริญ นำเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศ30 

ไทยใหeเป}นศูนย,กลางบริการวิชาการ (Academic Hub) ซ่ึงในการประชุมดังกลGาว ภาคเอกชนไดeแสดงความประสงค,31 

จะมีสGวนรGวมในการผลิตแพทย,ผูeเช่ียวชาญเพ่ือใหeบริการชาวตGางชาติ ซ่ึงการดำเนินการดังกลGาวจะสอดคลeองกับ32 
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นโยบายการสGงเสริมภาพลักษณ,ในการเป}น medical hub ของประเทศไทย รวมท้ังมีขeอเสนอใหeรัฐบาลพิจารณา1 

เพ่ิมเติมนโยบายการผลิตแพทย,ในประเทศไทย โดยหากเป}นการผลิตแพทย,เพ่ือประเทศเพ่ือนบeานดeวย จะเป}นการเพ่ิม2 

รายไดeใหeกับประเทศอีกทางหน่ึง โดยอาจใชeโรงพยาบาลเอกชนเป}นฐานการผลิตแพทย,ใน international program 3 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 4 

 6.6.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการด)านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 คร้ังท่ี 1 5 

(21 เมษายน 2565) 6 

 เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ   7 

 ผู)นำเสนอ   : รองศาสตราจารย, นายแพทย,สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิป̂ 8 

 รองศาสตราจารย, นายแพทย,สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิป̂  นำเสนอพัฒนาการนโยบายแหGงชาติดeานยา โดยใน9 

ปsจจุบันอยูGระหวGางดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดeานการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 10 

ภายใตeแผนยุทธศาสตร,ชาติ เน่ืองจากสถานการณ,ยาในประเทศไทยในปsจจุบัน รายจGายสุขภาพจากภาคเอกชนและ11 

ภาครัฐมีแนวโนeมสูงขึ้น รายจGายสุขภาพตGอผลิตภัณฑ,มวลรวมยังต่ำกวGาเกณฑ,เป�าหมาย การเขeาถึงยาจำเป}นทั่ว ๆ ไป12 

ของประเทศไทยอยูGในระดับดีถึงดีมาก อีกทั้งมีรายการยาที่ชัดเจนตามบัญชียาหลักแหGงชาติอยูGในชุดสิทธิประโยชน,13 

ของระบบหลักประกันสุขภาพถeวนหนeา สัดสGวนมูลคGาการใชeยาที่ผลิตตGอนำเขeาจากตGางประเทศ ปm 2563 ประมาณ 14 

30:70 การผลิตวัตถุดิบทางยาในประเทศปm 2536 - 2563 ลดลงท้ังจำนวนโรงงานและรายการวัตถุดิบ สถานการณ,การ15 

นำเขeาวัตถุดิบทางยาในประเทศ สGวนใหญGนำเขeาจากจีน มูลคGายาเคมีเทียบกับยาชีววัตถุ ยาชีววัตถุมีแนวโนeมเพิ่มข้ึน 16 

สGวนสถานการณ,การสGงออกยาของไทย สGงออกรeอยละ 10 และใชeในประเทศรeอยละ 90 17 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 18 

6.7 เร่ืองเวียนเพ่ือทราบ 19 

 ผู)นำเสนอ  :  รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 20 

 6.7.1 การเร6งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ)นในผู)มีอายุ 60 ปjข้ึนไป ผู)มีโรคเร้ือรัง และหญิงต้ังครรภC 21 

(เวียนทางอีเมลเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2565) 22 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 23 

 ศูนย,ปฏิบัติการฉุกเฉินดeานการแพทย,และสาธารณสุข กรณีโรคติดเช้ือโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข24 

แจeงเร่ืองเรGงรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุeนในผูeมีอายุ 60 ปmข้ึนไป ผูeมีโรคเร้ือรัง และหญิงต้ังครรภ, 25 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 26 

 6.7.2 การดูแลรักษาผู)ป�วยจากการติดเช้ือโควิด 19 ในกลุ6มผู)มีอายุ 60 ปjข้ึนไป และกลุ6มผู)มีโรคเร้ือรัง 7 27 

กลุ6มโรค (เวียนทางอีเมลเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2565) 28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 29 
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 ศูนย,ปฏิบัติการฉุกเฉินดeานการแพทย,และสาธารณสุข กรณีโรคติดเช้ือโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขแจeง1 

เร่ืองแนวปฏิบัติการดูแลรักษาผูeป{วยจากการติดเช้ือโควิด 19 ในกลุGมผูeมีอายุ 60 ปmข้ึนไป และกลุGมผูeมีโรคเร้ือรัง 7 กลุGม2 

โรค   3 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 4 

 6.7.3 ส่ือวีดิทัศนCมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห6งชาติ (เวียนทางอีเมลเม่ือวันท่ี 12 และ 21 5 

เมษายน 2565) 6 

 - การดำเนินการพัฒนาการศึกษาแบบสหวิชาชีพ จังหวัดอุดรธานี   7 

  - การผลิตนักบริบาลชุมชน – ความรGวมมือระหวGางสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลชุมชน และชาวบeาน 8 

    - Interprofessional Education: กรณีศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค,  9 

    (สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย,)     10 

    วิทยาลัยการสาธารณสุข อุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร,และคณะเทคโนอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย 11 

    ราชภัฏอุบลราชธานี 12 

  - NHPE Foundation (NHPE Foundation video clips)   13 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 14 

 6.7.4 British Council Women in STEM Early Academic Fellowships open for applications 15 

until 29 April 2022 (เวียนทางอีเมลเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2565) 16 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 17 

 บริติชเคาน,ซิลรGวมกับมหาวิทยาลัยกลาสโกลวและมหาวิทยาลัยยอร,ค เป̂ดรับสมัครทุน จำนวน 8 ทุน18 

สำหรับสตรีซ่ึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไมGเกิน 3 ปm   จากประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตe19 

เพ่ือรGวมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร ประมาณ 6-12 เดือน เพ่ือตGอยอดความรูeและการทำงาน20 

ดeาน STEM หรือ การศึกษาดeานวิทยาศาสตร, เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร,และคณิตศาสตร, ผูeสนใจสมัครภายในวันท่ี 21 

29 เมษายน 2565 ขอความรGวมมือ กสพท ประชาสัมพันธ,ไปยังทุกสถาบันในกลุGม 22 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 23 

 6.7.5 Global Megatrends: Reshaping Future Thailand (เวียนทางไลน, เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2565) 24 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ 25 

 The School of Global Heath จะจัดงานเสวนา เร่ือง “Global Megatrends: Reshaping Future 26 

Thailand” “ต่ืนรูeกับผลกระทบของกระแสโลกตGออนาคตประเทศไทย” ในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00-27 

13.30 น. รับฟsงมุมมองของนักคิดจากภาครัฐและเอกชน 28 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 29 

 30 
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วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ  1 

7.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ6มสถาบันฯ คร้ังท่ี 4/2565 วันศุกรCท่ี 10 มิถุนายน 2565  ณ วิทยาลัย2 

แพทยศาสตรCและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 

เอกสารประกอบ : (ไมGมี) 4 

ผู)นำเสนอ : รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, 5 

รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงนันทนา  ศิริทรัพย, แจeงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุGมสถาบันฯ คร้ัง6 

ท่ี 4/2565 วันศุกร,ท่ี 10 มิถุนายน 2565  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร,และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 8 

7.2  การประชุมวิชาการนานาชาติด)านการวิจัยของนักศึกษาแพทยC (IMRC) 10 – 11 ธ.ค. 2565 9 

10 

11 

เอกสารประกอบ  :  (ไมGมี) 

ผู)นำเสนอ  :  พันเอก ศาสตราจารย,ราม รังสินธุ, 

พันเอก ศาสตราจารย,ราม  รังสินธุ,  แจeงเรื่องวิทยาลัยแพทยศาสตร,พระมงกุฎเกลeา  รGวมกับมูลนิธิเพื่อวิทยาลัย12 

แพทยศาสตร,พระมงกุฎเกลeา ในพระบรมราชูปถัมภ,ฯ และกลุGมสถาบันแพทยศาสตร,แหGงประเทศไทย (กสพท) จะ13 

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติดeานการวิจัยของนักศึกษาแพทย, (IMRC) ซ่ึงเคยจัดตGอเน่ืองทุกปm ในปm 2565 กำหนด14 

จัดในวันท่ี 10 – 11 ธันวาคม 2565 ภายใตe theme “Leveraging Research Competencies in the Metaverse 15 
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