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สรุปผลการประชุมการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 2 

วนัพฤหสับดีที่ 16 เมษายน 2563  เวลา 14.00-16.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุม 204  ตกึศรีสวรินทิราชั้น 2 4 

คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 5 

       6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 8 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 9 

มหาวิทยาลยัมหิดล ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 10 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 11 

1.1 ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ท่ีประชุมทราบว่า กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์13 

แห่งประเทศไทย (กสพท) ไดม้ีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ กสพท เพ่ือปฏิบติังานแทนคณะกรรมการ14 

อ านวยการ กสพท ในระหวา่งสถานการณแ์พร่ระบาดของโรค COVID-19  15 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 16 

1.2 รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ กสพท ครั้งวิสามญัที่ 1/2563 17 

ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 18 

กสพท ครั้งวิสามญัท่ี 1/2563 ไปเมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 และไดด้ าเนินการส่งผลสรุปรายงานการประชุมให้19 

คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพิจารณารบัรองมาเรียบรอ้ยแลว้ 20 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 21 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุม 22 

ไมม่ ี23 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 24 

3.1  แนวทางการเปิดการเรียนการสอนนิสิตนกัศึกษาแพทยปี์การศึกษา 2563 25 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ส่งผลใหม้ีการปรบักระบวนการจดัการ26 

เรียนการสอน และอาจกระทบกบัการเปิดภาคการศึกษาของนิสิตนักศึกษาแพทย ์และเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบ27 

ต่อการจบของนิสิตนักศึกษา จึงท าใหโ้รงเรียนแพทยทุ์กแห่งตอ้งมีการปรบัช่วงการจดัการเรียนการสอนและ28 

การปฏิบติังานของนิสิตนักศึกษาแพทยใ์นชั้นคลินิก เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้งฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาล29 

ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลหลกัและโรงพยาบาลสมทบ เพ่ือใหม้ีทกัษะและประสบการณ์เป็นไปตามเกณฑก์าร30 

ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงในแต่ละแห่งได้วางแผนการจดัตารางการเรียนการสอน31 

ส าหรบันิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นคลินิกไวล้่วงหนา้แลว้ 32 
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มติที่ประชุม  :  หลงัจากท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอย่างกวา้งขวางแลว้ เห็นสมควรพิจารณาเปิด1 

ภาคเรียนตามเวลาปกติ เน่ืองจากไม่อาจมัน่ใจไดว้่าสถานการณ์ในช่วงต่อไปจะรุนแรงมากขึ้ นอีกระลอกหรือไม ่2 

โดยปรบัวิธีจัดการเรียนการสอนชั้นปีท่ี 4-5 ใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์  ส าหรบัชั้นปีท่ี 6 ขอใหพิ้จารณาฝึก3 

ปฏิบติัในหอผูป่้วยท่ีไมม่ีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ โดยความยินยอมของนิสิตนักศึกษาและผูป้กครอง ชะลอการส่ง4 

นิสิตนักศึกษาไปฝึกอบรมในโรงพยาบาลสมทบ (ส าหรบัโครงการปกติ)  ส่วนกลุ่ม CPIRD ใหไ้ปปฏิบัติงานท่ี5 

ศนูยแ์พทยฯ์ ตามปกติ และใหส้ถาบนัร่วมกนัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 6 

1.1  ใหส้ถาบนัส ารวจความพรอ้มและความยินยอมของ extern ในการขึ้ นฝึกปฏิบติังานบนหอ7 

ผูป่้วย โดย กสพท จะยกร่างแบบฟอร์มใหค้วามยินยอม เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั ทั้งน้ีขอใหทุ้กสถาบัน8 

น าส่งแบบแสดงความยินยอม (ถา้มี) มาท่ี กสพท เพ่ือเป็นขอ้มลูในการยกร่าง ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 9 

1.2  การส่งนิสิตนักศึกษาแพทย์ ไปฝึกปฏิบัติงานยังโรงพยาบาลสมทบ ในกรณีท่ีทรัพยากร10 

ทางการศึกษาของโรงพยาบาลหลกัไม่เพียงพอ ขอใหช้ะลอไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 เน่ืองจากระหว่าง11 

ท่ี พรก. ฉุกเฉินประกาศใช ้จะมีขอ้จ ากดัในการเดินทาง ดงัน้ันขอใหทุ้กสถาบนัส ารวจว่ามีความจ าเป็นตอ้งส่งนิสิต12 

นักศึกษาไปโรงพยาบาลสมทบหรือไม่เพียงใด โดยขอใหแ้ต่ละสถาบนั ส ารวจความจ าเป็นและความพรอ้มของ13 

โรงพยาบาลสมทบ และส่งรายช่ือ โรงพยาบาลสมทบ/โรงพยาบาลจังหวดั (พรอ้มจ านวนนิสิตนักศึกษาและ14 

ช่วงเวลาโดยประมาณ) มายงั กสพท ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2563  เพ่ือ กสพท จะไดพิ้จารณาด าเนินการขอ15 

ผ่อนผนัไปยงัรฐับาลต่อไป 16 

1.3  เพ่ือใหนิ้สิตนักศึกษาชั้นปีท่ี 6 (extern) ไดข้ึ้ นปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภัย คณบดีคณะ17 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยความสนับสนุนของบริษัท CP จะจดัสรรหน้ากากอนามยัให ้extern 18 

ทุกสถาบนั จ านวนคนละ/วนัละ 1 ช้ิน ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมแจกจ่ายไดภ้ายในเดือนเมษายน 2563  ทั้งน้ีคาดว่าจะตอ้ง19 

จดัสรรหนา้กากอนามยัเดือนละประมาณแปดหมื่นช้ิน  20 

1.4 สถาบันจะร่วมมือกนัแลกเปล่ียน/แบ่งปันทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ือใชใ้นการศึกษา21 

หลกัสูตรแพทยศาสตรส์ าหรบันิสิตนักศึกษาร่วมกนั  โดยเร่ิมจากสถาบนัท่ีเป็นกรรมการเฉพาะกิจ กสพท จะ22 

น าส่งรายช่ือบทเรียนสถาบนัละ 10 บทเรียน มายงั กสพท ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 น้ี ทั้งน้ี ท่านคณบดี23 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะประสานงานกบั บริษัททรู เพ่ือพัฒนาระบบในการแบ่งปันการใช้24 

บทเรียนร่วมกนั และขยายผลไปยงัสถาบนัในกลุ่ม กสพท โดยทัว่กนัต่อไป 25 

3.2  การแต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 26 

2561-2570 (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570) 27 

        ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดด้ าเนินการจดัท าโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่ง28 

ประเทศไทย ในระยะท่ี 1  พ.ศ. 2561-2564  ไปแลว้น้ัน   เพ่ือใหก้ารด าเนินการในระยะท่ี 2  เป็นไปอย่างมี29 

ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการเสนอช่ือคณะท างานเพ่ือจดัท าโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ระยะท่ี 2  30 

(2565-2570) ไปเพ่ือใหค้ณะรฐัมนตรีแต่งตั้ง 31 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย32 

อุบลราชธานี และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นแกนน าในการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือน าเสนอ33 

คณะรฐัมนตรีแต่งตั้งต่อไป 34 
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3.3 เรื่องหารือจาก ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม สืบเน่ืองจากมติ1 

คณะรฐัมนตรี วนัพุธที่ 15 เมษายน 2563 2 

ตามมติคณะรฐัมนตรี จากการประชุมเมื่อวนัท่ี 15 เมษายน 2563 ในเร่ือง การเพ่ิมอตัราขา้ราชการ3 

ใหม ่และมาตรการเพ่ิมสิทธิประโยชน์อ่ืนส าหรบับุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รองรบัภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์4 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  หรือโรคโควิด 19 (รายละเอียดตามท่ีเอกสารท่ีน าเสนอในท่ีประชุม) 5 

ส าหรบัในเร่ืองของการจดัสรรอตัราขา้ราชการตั้งใหม่เพ่ือบรรจุบุคลากรในสงักดักระทรวงสาธารณสุข (พนักงาน6 

ราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  หรือลูกจา้งชัว่คราว) ท่ีปฏิบติังานหน้าด่านในสถานการณ์ระบาดของ7 

โรคโควิด 19  จ านวนรวมทั้งส้ิน 38,105 อตัรา น้ัน 8 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ กสพท เห็นว่าควรจะมีการจัดท าอัตราก าลังของบุคลากรทาง9 

การแพทยข์องทุกโรงเรียนแพทยเ์พ่ือเสนอขอรบัการจดัสรร  10 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบใหค้ณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม11 

จากปลดักระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม เพ่ือเตรียมขอ้มลูด าเนินการต่อไป โดยมอบหมาย12 

ใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล จดัท าตารางขอ้มลูอตัราก าลงั ส่งใหทุ้กโรงเรียนแพทย์13 

กรอกขอ้มลูในเบ้ืองตน้ 14 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 15 

  ไมม่ ี16 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง  17 

  ไมม่ ี18 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 19 

6.1 ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 20 

การเรียกเก็บค่าบ ารุงกลุ่มสถาบนัแพทยศาตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563  21 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 22 

6.2 การเพ่ิมอตัราการผลิตแพทยเ์ฉพาะทางเพ่ือรองรบัสถานการณโ์รค COVID-19 23 

คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี หารือท่ีประชุม เร่ืองการเพ่ิมอตัราการผลิตแพทย์24 

เฉพาะทางสาขาเวชบ าบัดวิกฤต  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  และอายุรศาสตร์โรคปอด  เพ่ือรองรับสถานการณ์โรค 25 

COVID-19  โดยอาจพิจารณาปรบัลดสดัส่วนคณาจารยป์ระจ าสาขาต่อจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  26 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบและเห็นสมควรใหเ้สนอเร่ืองผ่านอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะสาขา 27 

ราชวิทยาลยั และแพทยสภาต่อไป 28 

 29 

 30 

 31 

 32 



~ 5 ~ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 1 

 2 

 3 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ) 4 

 สรุปผลการประชุม 5 

 6 

 7 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 8 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 
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