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4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 13 
5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กัด์ิชยั  แซ่เฮง้ 14 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ) 15 
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(แทน พลตรี ชาญณรงค ์ นาคสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ) 17 
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13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์ฐั  สอนสุภาพ 24 

(รกัษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กรรมการอ านวยการ) 25 
14. นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 26 
15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 27 
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17. ดร. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 30 
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23. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร  1 
24. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 2 
25. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 3 
26. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 4 
27. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 5 
28. นายแพทยยุ์ทธพงศ ์ พุทธรกัษา 6 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร) 7 
29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 8 
30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 9 
31. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 10 
32. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 11 
33. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 12 
34. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 13 
35. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 14 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 15 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 16 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 17 
3. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ กรรมการอ านวยการ 18 
4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 19 
5. แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 20 
6. นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 21 
7. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 22 
8. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 23 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 24 

10. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 25 
11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 
12. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 28 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 29 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET 30 
2. ดร. นายแพทยสุ์ธีร ์ รตันะมงคลกุล ผูแ้ทน MedResNet 31 
3. ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์ (ผูแ้ทนผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 32 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 33 
4. นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร ผูอ้ านวยการเครือขา่ยวิจยัทางการแพทย ์34 

 กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 35 
  36 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1/2560 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560) 3 
วนัศุกรท์ี่ 20 มกราคม 2560  เวลา 10.30-15.00 น. 4 
ณ หอ้งประชุมชั้น 25  อาคารหอพกัพฒันาคณาจารย ์ 5 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 6 
          7 

 8 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 9 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วชัรสินธุ  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท า10 
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน11 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 12 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 13 

1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 14 
ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ  ไดแ้นะน ากรรมการอ านวยการใหม ่ดงัน้ี 15 
กรรมการอ านวยการ 16 
นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั17 

อุบลราชธานี  18 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์ฐั  สอนสุภาพ  รกัษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั19 

มหาสารคาม 20 
มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 21 

1.2 สรุปรายงานการประชุมปฏิบตัิการ IPE (Interprofessional Education) วนัที่ 23 พฤศจิกายน 22 
2559 : การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ ( Interprofessional Education)  คณะ23 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 24 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยยุ์ทธพงศ ์ พุทธรกัษา 26 
สืบเน่ืองจากการเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ IPE เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559  27 

นายแพทย์ยุทธพงศ์  พุทธรักษา ไดน้ าเสนอกรอบแนวคิด รูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน28 
แบบสหสาขาวิชาชีพท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร ไดน้ าไปใช ้29 

ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นว่า แนวคิด learn together, work 30 
together for better health สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวิสยัทศัน์ของคณะฯ กระบวนการ IPE จะช่วยแกปั้ญหา31 
การท างานในระบบสุขภาพ Interprofessional Collaborative Practice Domains ประกอบดว้ย teamwork, 32 
communication, roles and responsibilities และ ethics ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัและเป็นท่ีมาของแนวคิดใน33 
กระบวนการพฒันา IPE  ส าหรบัองคป์ระกอบส าคญัของ IPE ประกอบดว้ย การเตรียมการ การตกลงร่วมกนั 34 
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การลงมือปฏิบติั และสรุปเพ่ือเตรียมการอีกครั้ง การท าแผนงานจะตอ้งค านึงถึง challenges and barriers for 1 
IPE จ านวน 10 ขอ้ การน า IPE มาใชท่ี้คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร จะเน้นกระบวนการการท าให้2 
เกิดความรูสึ้กร่วมในการศึกษาแบบสหสาขาวิชา ประกอบดว้ย กระบวนการ (process)  เน้ือหา (content) ซ่ึง3 
จะแตกต่างกนัในแต่ละคณะ และหลกัสตูร (curriculum) ในท่ีน้ีหมายถึง วิธีการจดัการเรียนการสอนซ่ึงแตกต่าง4 
กนั มิใช่เน้ือหาของหลักสูตร  และจะเน้นเร่ือง 7-star professional และ ethics  จากน้ันจะจัดการอบรมเชิง5 
ปฏิบติัการ ใชเ้วลาประมาณ 3-4 วนั ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะมาจาก 5 วิชาชีพ จ านวนท่ีเท่าๆ กนั และเร่ิมท่ีชั้นปีท่ี 1 6 
ก่อน โดยเลือกนิสิตซ่ึงน่าจะเป็น change agent ดา้น IPE ได ้ ส่วนระดบัคลินิกจะจดัเป็นโครงการน าร่องดา้น 7 
service round  ในชั้นปีท่ี 5 ท่ีภาควิชาอายุรศาสตร ์ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการประมาณเดือนมีนาคม 8 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 9 

1.3 สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 10 
(UHOSNET) ครั้งที่ 59  วนัที่ 8-9 ธนัวาคม 2559 11 

เอกสารประกอบ :  Power Point 12 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 13 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ไดน้ าเสนอมติของการประชุมคณะกรรมการ14 

อ านวยการ UHOSNET ครั้งท่ี 59  วนัท่ี 8-9 ธนัวาคม 2559  ดงัน้ี 15 
1. กรณีปลกูถ่ายอวยัวะ 5 อวยัวะ (ตบั  หวัใจ  ปอด  ตบัอ่อน  ไต) ท่ีประชุมมีมติเร่ืองการยา้ย16 

สิทธ์ิประกนัสงัคมกลบัเป็นโรงพยาบาลตามบตัรเดิม ดงัน้ี 17 
1.1 ยืนยันหลักการท่ีจะช่วยรับดูแลผู ้ป่วยหลังปลูกถ่าย 1 ปี และขอให้ตัวแทนของ 18 

UHOSNET ไปเจรจากบัอนุกรรมการ เพื่อหาแนวทางปฏิบติัต่อไป 19 
1.2 กรณีปลกูถ่ายไต ขอใหแ้กไ้ขประกาศเป็น 1 ปี ได ้20 
1.3 เสนอใหส้ านักงานประกนัสงัคมร่วมมือกบั UHOSNET ในการเก็บขอ้มลูทั้งทางคลินิก21 

และการเงิน เพ่ือทราบผลลพัธแ์ละการทบทวนค่าชดเชยทุก 3-5 ปี 22 
2. ความกา้วหน้าของคณะท างานแนวทางการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ฯ ตามร่างพระราชบัญญัติการ23 

จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ....  24 
2.1 รบัทราบแนวทางการจดัประเภทเวชภณัฑก์ารแพทย ์ซ่ึงไดแ้ก่ อวยัวะเทียมและอุปกรณ์25 

ในการบ าบดัรกัษาโรค ตามหมวดของกรมบญัชีกลาง และจดัเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาเป็น 4 ประเภท 26 
2.2 ควรพิจารณาเป็นกลุ่มสินค้าในหมวดย่อยของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ27 

บ าบัดรกัษาโรคและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และใหจ้ดัแต่ละกลุ่มสินคา้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 1-3 กลุ่มย่อย และใหม้ี28 
น ้าหนักของ performance จากน้อยไปมาก ตามคุณสมบติัท่ีมีความจ าเพาะหรือซบัซอ้นทางเทคโนโลยีการใช้29 
งาน 30 

2.3  ส าหรบัคุณสมบติัของ performance weight ประกอบดว้ยตวัแปรหลกัท่ี 1 และตวัแปร31 
หลกัท่ี 2 โดยคุณสมบติัตัวแปรหลกัท่ี 1 น้ัน ควรเป็นคุณสมบติัความส าคญัทางคลินิกและการใชง้านมิใช่ 32 
specification / มาตรฐานสากลของสินคา้น้ันๆ เท่าน้ัน 33 
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2.4  ส าหรับคุณสมบัติตัวแปรหลักท่ี 2 และการใหน้ ้ าหนักได้แก่ Clinical Data 1 
ประสบการณผ์ูใ้ชใ้นประเทศไทยท่ีวดัไดส้ าหรบัผลิตภณัฑท่ี์ไม่เคยใช ้บริการหลงัการขาย การส่งสินคา้ การรบั2 
คืนสินคา้ การส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย Green Product 3 

2.5 ใหป้ระสานงานกบัราชวิทยาลยั/สมาคมวิชาชีพ ในการจดักลุ่มย่อยของอวยัวะเทียม4 
และอุปกรณใ์นการบ าบดัรกัษาโรค เพื่อก าหนดคุณสมบติัตวัแปรท่ี 1 และ ตวัแปรท่ี 2 พรอ้มก าหนดค่าน ้าหนัก 5 
price performance ในกลุ่มย่อยของแต่ละสินคา้ ส าหรบัเวชภณัฑฯ์ ท่ีไม่ใช่ยา ซ่ึงจดัเป็นเวชภัณฑป์ระเภทท่ี 1 6 
ขอใหต้วัแทนโรงพยาบาลในเครือข่าย UHOSNET ร่วมก าหนดน ้าหนัก price performance  ขณะน้ี ไดน้ าร่อง7 
โดยประสานงานกบัราชวิทยาลยัจกัษุแพทย ์จากน้ันจะประสานงานกบัราชวิทยาลยัอ่ืนๆ ต่อไป  8 

3. ยาราคาสูงท่ีมี Access Program จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET 9 
เมื่อวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559  ในการแกปั้ญหาโดยผูป่้วยยงัคงไดป้ระโยชน์ในการเขา้ถึงยา ไดจ้ดัท าเป็นแผน10 
ระยะสั้นและระยะยาว 11 

แผนระยะสั้น 12 
1. ขอชะลอโครงการ Access Program รายการยาใหม่นาน 3 เดือน ขอใหบ้ริษัทร่วมแกไ้ข13 

ก่อน 14 
2. ขอใหติ้ดสติกเกอร์ “ยาในโครงการ” จากผูจ้ดัจ าหน่าย เพ่ือช่วยในการจ าแนกยาตาม15 

รหสัยา 16 
3. ขอใหม้ีการจดัส่งยาในโครงการจ านวนหน่ึง (initial stock) แก่โรงพยาบาล และ refill ใน 17 

stock ดงักล่าว เพื่อใหม้ียาเพียงพอจ่ายใหผู้ป่้วยท่ีเขา้โครงการไดท้นัที 18 
แผนระยะยาว 19 
1. ลดจ านวนรปูแบบเง่ือนไขในการใชย้าแต่ละรายการยา 20 
2. ปรบัรายละเอียดโปรแกรมการสนับสนุนใหง้่ายต่อการปฏิบติั 21 
3. มีระบบประสานงานท่ีดีส าหรับในกรณีเร่งด่วน และสามารถส่ือสารไดอ้ย่างชัดเจน22 

ระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งในขัน้ตอนของการรบัยาของผูป่้วยในโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 23 
4. เสนอใหม้ี management fee เพ่ือการด าเนินการท่ียัง่ยืน เน่ืองจากโรงพยาบาลรบัผล 24 

กระทบแต่ผูเ้ดียว  25 
มติท่ีประชุมกรรมการอ านวยการฯ เมื่อวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559  ใหน้ าเสนอในการประชุมครั้ง26 

ต่อไปเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการมี Access Program  27 
4. นโยบายประกนัสุขภาพขา้ราชการ 28 

สืบเน่ืองจากงบประมาณท่ีใชร้องรบัการเบิกสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการเพ่ิมขึ้ น29 
อย่างต่อเน่ือง ประกอบกบักลไกการก ากบัของกรมบญัชีกลางยงัมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ กระทรวงการคลงัจึงมี30 
นโยบายท่ีจะศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินโครงการประกนัสุขภาพขา้ราชการ 31 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET ไดเ้สนอแนวทาง 4 ขอ้ ดงัน้ี 32 
1. กรมบญัชีกลางมอบใหบ้ริษัทประกนัภยัด าเนินการ 33 
2. ใหก้องทุนอ่ืนรบัไปด าเนินการ 34 
3. มอบใหอ้งคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น สปสช.  หรือ สปส. ฯลฯ ด าเนินการ 35 
4. จดัตั้งองคก์รใหม่ 36 
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5. ท าใหก้รมบญัชีกลางเขม้แข็งมีประสิทธิภาพขึ้ น เช่น UHOSNET ร่วมใหค้วามคิดเห็น1 
โดยเสนอให ้สวรส. ท าวิจยัปรบัระบบการบริหารจดัการ 2 

5. สรุปการประชุมอนุกรรมการพยาบาล UHOSNET 3 
5.1 รายงานความกา้วหนา้ Nursing KPI in THIP ซ่ึงมี 5 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัเดิมซ่ึงจะปรบั4 

รายละเอียด คือ Pressure injury ไดป้ระสานงานใหป้ระธานอนุกรรมการตัวช้ีวดัของ UHNDC ปรับตาม5 
แบบฟอรม์ 6 

5.2 การด าเนินงานคณะกรรมการเยี่ยมตรวจคุณภาพการบริหารการพยาบาลฯ ไดก้ าหนด7 
มาตรฐานในการเยี่ยมตรวจฯ บรูณาการการตรวจตามมาตรฐานฯ ของสภาการพยาบาล สรพ. และ TQA 8 

5.3 การสรา้งแนวทางแบบบูรณาการในการดูแลผูป่้วยสูงอายุโรคซับซอ้นในโรงพยาบาล 9 
ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบการดแูลผูป่้วยสงูอายุโรคซบัซอ้น จ านวน 22 คน จาก 14 โรงพยาบาล และ10 
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผ์ูสู้งอายุไทย เพ่ือระดมความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู ้สรา้งแนวทางการ11 
ดแูลแบบบรูณาการและน าเสนอแนวทางต่อสภาการพยาบาลเพ่ือน าไปใชใ้นระดบัประเทศ 12 

5.4 การก าหนดมาตรฐานชัว่โมงการท างานพยาบาล   13 
6. สรุปการประชุมอนุกรรรมการเภสชักร UHOSNET และคณะท างาน RDU 14 

6.1 รวบรวมรายการยาท่ีมีมลูค่าและปริมาณสูงสุด 20 อนัดบัแรก ในปีงบประมาณ 2558 15 
เพ่ือเลือกรายการท่ีมีปัญหาและท า Due ร่วมกนั  16 

6.2 การขยายผลฉลากยาเสริม ระยะท่ี 2 17 
6.3 ใหค้วามส าคัญกับบริษัทคู่คา้ท่ีเน้นเร่ืองจริยธรรม โดยบริษัทท่ีมีระบบอบรมเกณฑ์18 

จริยธรรมแก่พนักงาน จะไดค้ะแนนบวกในเกณฑ์ price performance คาดว่าจะเร่ิมในปีงบประมาณ 2561 19 
รวมทั้งจดัท า “ร่าง” Do and Don’t ส าหรบัการปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรม 20 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 21 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ22 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2559 วนัที่ 16-17 ธนัวาคม 2559 และครั้งที่ 9/2559 วนัที่ 23 
23 ธนัวาคม 2559 24 

เอกสารประกอบ : Power Point  25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 26 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ไดน้ าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ27 

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน ครั้งท่ี 8/2559 วนัท่ี 16-17 ธนัวาคม 2559 และ28 
ครั้งท่ี 9/2559 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 29 

1. สรุปเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2560 ในภาพรวมเพ่ิมรอ้ยละ 1.6 30 
และยา้ยค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุขไปตั้งท่ีส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข คงเหลืองบกองทุนท่ี31 
ส่งให ้สปสช. บริหาร ประมาณ 1.23 แสนลา้นบาท 32 

2. งบประมาณในการจ่ายชดเชยบริการผู ้ป่วยไตวายเร้ือรังท่ีไดร้ับจากกองทุนหลักประกัน33 
สุขภาพแห่งชาติ ติดลบสะสมและเป็นปัญหาท่ียงัไมส่ามารถแกไ้ขได ้34 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 35 
  36 
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1.5 สรุป แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 1 
เอกสารประกอบ : Power Point 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 3 
แผนยุทธศาสตร์น้ีเน้นการจัดการกับปัญหาเช้ือแบคทีเรียท่ี ด้ือต่อยาปฏิชีวนะเป็นหลัก 4 

ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ โดยใชแ้นวคิดเร่ืองสุขภาพหน่ึงเดียว ท่ีเน้นการแกปั้ญหาโดยการปฏิบัติงาน5 
ร่วมกนัระหว่างสหสาขาวิชาชีพส าหรบัสุขภาพคน สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิดเร่ืองสามเหล่ียมเขยื้ อน6 
ภูเขา ท่ีเน้นการลงมือท าและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตรฯ์ ดงักล่าว ไดผ่้านมติคณะรฐัมนตรี7 
เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 และไดแ้จง้เวียนใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบและด าเนินการตามแผน8 
ยุทธศาสตรฯ์ ขณะน้ีมีการประชุมทั้ง 6 แผนยุทธศาสตร ์ไปเรียบรอ้ยแลว้ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดให้9 
รายงานผลการด าเนินงานใหท้ราบทุก 3 เดือน และอยู่ระหว่างเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามในค าสัง่แต่งตั้ง10 
คณะกรรมการเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ 11 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

1.6 สรุปขอ้คิดเห็นตอ่ร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือของประเทศไทยภายใตก้รอบองคก์ารอนามัย13 
โลก (WHO Country Cooperation Strategies : CCS) 14 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 15 

1.7 สรุปการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 21-23 ธนัวาคม 2559 16 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 17 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์18 
นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 เมื่อ19 

วนัท่ี 21-23 ธนัวาคม 2559  ซ่ึงมี อาจารยแ์พทยห์ญิงวิไลลกัษณ์  ทีปประสาน หวัหน้าภาควิชาเวชศาสตรเ์ขต20 
เมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู ้แทน กสพท เขา้ร่วมประชุม 21 
สาระส าคญัของการประชุม ประกอบดว้ย เร่ืองการจดัการขยะ Thailand 4.0  เด็กไทย 4.0 ออนไลน์ พระสงฆ์22 
กบัการพฒันาสุขภาวะ วิกฤติการณเ์ช้ือด้ือยา ระบบสุขภาพเขตเมือง  ส่วนมติท่ีส าคญัจากการประชุมมี 4 เร่ือง 23 
คือ น ้าด่ืมท่ีปลอดภัยส าหรบัประชาชน การสรา้งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวยัดว้ยการบรูณาการอย่างมีส่วนร่วม 24 
การจดัการและพฒันาท่ีอยูอ่าศยั ชุมชน และเมือง เพ่ือสุขภาวะ และเร่ืองสานพลงัปราบยุงลายโดยใชพ้ื้นท่ีเป็น25 
ฐาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   26 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 27 

1.8 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรื่อง การจดัท าแผนปฏิบตักิารการใชย้าอย่างสมเหตุผล ตาม28 
ร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาต ิปี 2560-2564  วนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 31 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล ไดร้ายงานความคืบหน้าว่า ขณะน้ี ร่างนโยบาย32 

แห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับใหม่ ปี 2560-2564 อยู่ระหว่างเสนอ33 
คณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  จากร่างนโยบายดงักล่าวส่งผลใหค้ณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้า34 
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อย่างสมเหตุผลตอ้งปรบัยุทธศาสตร ์โดยเฉพาะดา้นท่ี 4 คือ การพฒันาระบบและกลไกเพ่ือใหเ้กิดการใชย้า1 
อย่างสมเหตุผล ประกอบดว้ย 4 กลวิธี ไดแ้ก่ ดา้น service การพฒันาการศึกษาและใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้ชย้า การ2 
สรา้งความเขม้แข็งของภาคประชาชนดา้นการใชย้า และการปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมเร่ืองการส่งเสริมการ3 
ขายยา 4 

ในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนของ 5 วิชาชีพ เพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล (Central 5 
RDU Curriculum) คาดวา่จะเสร็จเรียบรอ้ยภายในปีน้ี และปีหนา้ทุกสถาบนัจะไดน้ าไปใช ้6 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 7 

1.9 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการขาย8 
ยา ครั้งที ่1/2560  วนัองัคารที่ 10 มกราคม 2560 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 11 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดร้ายงานความคืบหนา้วา่ คณะท างานฯ มีส านักงาน12 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมดว้ย ขณะน้ีส านักมาตรการป้องกนัทุจริต ปปช. 13 
อยู่ระหว่างการจดัท ามาตรการเพ่ือลดความสูญเสียการใชเ้งินสวสัดิการเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาลเน่ืองจาก14 
การสัง่จ่ายยาท่ีไม่เหมาะสมในระบบราชการ โดยเฉพาะการป้องกนัการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา โดย15 
อยูใ่นช่วงการทบทวนของอนุกรรมการฯ  นอกจากน้ี คณะท างานฯ ยงัไดม้ีส่วนร่วมกบั UHOSNET และ กสพท 16 
ในการจดัท าแนวปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาส าหรบับุคลากรทางการแพทย ์น่าจะ17 
เสร็จภายใน 2 เดือนขา้งหนา้ 18 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 19 

1.10 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์20 
แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 21 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 23 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดน้ าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ24 

และกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ .ศ. 2560  ตามเอกสาร25 
ประกอบการประชุม  26 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 27 
  28 
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 1 
ครั้งที่ 4/2559  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 11 พฤศจิกายน 2559  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั 1 ชั้น 3 2 
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  3 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรับทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่ม4 
สถาบนัฯ ครั้งที่ 8/2559  เม่ือวันศุกรท์ี่ 16 ธนัวาคม 2559  ณ หอ้งประชุม CC2-414 ชั้น 4 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 6 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ9 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 11 พฤศจิกายน 2559 และ 10 
การประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 8/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 ธนัวาคม 2559  ท่ีประชุมไม่มีการ11 
แกไ้ข    12 

มติที่ประชุม  : รับรองผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่ม13 
สถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2559  และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 8/2559   14 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 15 

3.1 การจดัตั้งองคก์รวิสาหกิจเพื่อสงัคมของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ16 
ไทย มูลนิธิส่งเสริมวิจยัทางการแพทย ์17 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร  19 
นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร ไดแ้จง้ความคืบหน้าเร่ืองการจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมของ20 

เครือขา่ยวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธิส่งเสริมวิจยัทางการแพทย ์ดงัน้ี จากการประชุม21 
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน ร่วมกับผูอ้ านวยการส านักงานสรา้งเสริม22 
กิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ และผูท้รงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสรา้งเสริมกิจการเพ่ือสงัคมแห่งชาติ เมื่อวนั23 
พฤหสับดีท่ี 12 มกราคม 2560  ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัการร่วมลงทุนและจดัตั้งบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสงัคมจ ากดั 24 
ในดา้นการวิจยัทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นการสรา้งความเขม้แข็งและการเติบโตของ MedResNet ประเด็นหลกั คือ 25 
เป็นหน่วยงานกลาง บริหารพัฒนาธุรกิจงานวิจัยคลินิกสหสถาบันใหเ้ครือข่ายสถาบันฯ ประสานดา้นงาน26 
ประสาน งานธุรการ งานบริหารจดัการงานวิจยั รวมทั้งเป็นกลไกช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และพฒันางานท่ี27 
เก่ียวขอ้งกับการพัฒนา ศักยภาพ ความพรอ้มของงานวิจยัแบบเครือข่ายสถาบนัท่ีจะเป็นความเขม้แข็งของ28 
ประเทศในภาพรวม เพ่ือเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ทางการแพทยแ์ก่สถาบนัต่างๆ และประเทศ  ในเบ้ืองตน้จะจดัท า 29 
Memorandum of Agreement – MOA ร่วมกนัระหวา่งคณะแพทยศาสตรท์ั้ง 7 สถาบนั และใหจ้ดัท าแผนธุรกิจ 30 
แผนการลงทุน ผู ้ร่วมลงทุน สัดส่วนการลงทุน แหล่งรายได ้แผนการใชเ้งิน แหล่งเงินสนับสนุน ก าหนด31 
ขอบเขตงาน บทบาทหน้าท่ี บริการ ของบริษัทใหช้ดัเจน ระบุใหช้ดัเจนว่าผูร้่วมลงทุนจะไดป้ระโยชน์อะไรจาก32 
การลงทุน อะไรท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั ความยัง่ยืนจะเป็นอย่างไร สามารถดึงภาคเอกชนเขา้มาร่วมลงทุนได ้33 
แต่ตอ้งพิจารณาถึง long-term partners ดว้ย โดยการเร่ิมจดัตั้งบริษัท ผูก้่อตั้งจะเป็นคณะแพทยศาสตรท์ั้ง 7 34 
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สถาบนัและมูลนิธิฯ  ส าหรบัเงินท่ีจะลงทุนจะพิจารณาว่าจะร่วมลงทุนเท่าไร ภายหลงัจากไดจ้ดัท าแผนธุรกิจ1 
ของบริษัทแลว้ จากน้ันจึงด าเนินการจดทะเบียนบริษัทและด าเนินการยื่นขอเป็นวิสาหกิจเพ่ือสงัคมต่อไป ทั้งน้ี2 
จะไม่ซ ้าซอ้นกบังานวิจยัท่ีแต่ละสถาบนัท า และไดเ้ชิญสถาบนัสมาชิกอ่ืนๆ ท่ีสนใจเขา้ร่วมลงทุน โดยสามารถ3 
ติดต่อไดท่ี้ MedResNet  4 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบ 5 

3.2 การแตง่ตั้งกรรมการบริหารสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) 6 
เอกสารประกอบ : ค าสัง่กลุ่มสถาบนัฯ ท่ี 2/2560 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอค าสัง่กลุ่มสถาบนัฯ ท่ี 2/2560 เร่ือง9 

แต่งตั้งกรรมการบริหารสถาบันรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูแ้ทนแพทยสภา 10 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผูแ้ทน ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 11 
จ านวน 2 คน  ผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ซ่ึงสรรหาโดยคณะกรรมการฯ ท่ีเป็นผู ้แทน กสพท และ มี12 
ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ เป็นผูอ้ านวยการ  คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ี 8 ขอ้13 
และมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี  ยกเวน้ล าดับท่ี 1 ผูแ้ทนแพทยสภา มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระ14 
ของคณะกรรมการแพทยสภา (2 ปี)  และล าดบัท่ี 2 เปล่ียนไปตามวาระของการด ารงต าแหน่งน้ัน  15 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบ 16 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 17 
4.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 18 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 20 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามท่ีไดร้บั21 

มอบหมายใหเ้ป็นผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไปประชุมปรึกษาหารือร่วมกบัส านักงาน22 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท เก่ียวกับ23 
โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมท่ีเป็นความร่วมมือระหวา่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข และไดเ้สนอ24 
โครงการฯ พรอ้มงบประมาณไปแลว้น้ัน  เน่ืองจากเป็นโครงการระยะยาว 10 ปี และใชง้บประมาณสูงมาก 25 
สกอ. ตั้งขอ้สงัเกตในบางประเด็น ดงัน้ี 26 

1. การผลิตแพทยเ์พ่ิมตอบโจทยข์องประเทศจริงหรือไม ่แมจ้ะตั้งเป้าหมายผลิตแพทยใ์นสดัส่วน27 
ประชากร 1,500 คน ต่อแพทย ์1 คน แต่ปัจจุบนัยงัประสบปัญหาการกระจายแพทย ์28 

2. เน่ืองจากใชง้บประมาณสูงมากและเป็นโครงการต่อเน่ืองระยะยาว 10 ปี จะเป็นไปไดห้รือไม่29 
ท่ีจะลดระยะเวลาลง ซ่ึงจะส่งผลใหง้บประมาณลดลง เพ่ือท่ีจะไดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรี 30 

ซ่ึงในขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุป ซ่ึงหากจะใหท้นัต่อการด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 จะตอ้งเสนอ31 
คณะรฐัมนตรีภายในเดือนกุมภาพนัธ ์2560  โดยรบัจะติดตามเร่ืองน้ีต่อไป 32 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 33 
  34 
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4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 1 
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ฉบบั 2 

 ผูน้  าเสนอ  :  ดร. นายแพทยสุ์ธีร ์ รตันะมงคลกุล  3 
ดร. นายแพทย์สุธีร์  รัตนะมงคลกุล ผู ้แทน MedResNet ได้รายงานความก้าวหน้าของ4 

คณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท ปี 2559 ว่า ในปีท่ีผ่านมามีแผนงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา5 
ทั้งหมดจ านวน 7 แผนงาน ดงัน้ี 6 

1.  การพัฒนาผลงานวิจัย ผลการด าเนินงานปีท่ี 1  จ านวน 5 โครงการ (แอพพลิเคชัน่แฟ้ม7 
สะสมงาน, ผลกระทบของการสอบเพ่ือรบัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย, การศึกษาความตรงแบบ8 
ท านายไปขา้งหน้าของการสอบเพ่ือรบัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย, กระบวนทศัน์ใหม่ของการ9 
เรียนรูใ้นโรงเรียนแพทย์: การขบัเคล่ือนและถอดบทเรียน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการคงอยู่ในระบบสาธารณสุข10 
ของแพทยจ์บใหม่)  ส่วนปีท่ี 2  จ านวน 4 โครงการ (IPE ระหว่างคณะแพทยศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์และ11 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, พฤติกรรมการเรียนรูใ้นหอ้งผ่าตัดของนิสิตศึกษา12 
แพทย:์ การศึกษาแบบสหสถาบนั, National study of public health core competencies in undergraduate 13 
medical school, Thailand 2016  และการศึกษาน าร่องเพ่ือศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบั professionalism ของ14 
แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินในมุมมอง 360 องศา ทั้งบริบทของวฒันธรรมไทยและสหรัฐอเมริกา) โดยมีการ15 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาและทบทวนงานวิจยั  16 

2. การพัฒนาองค์ความรูว้ิจัยแพทยศาสตรศึกษา ไดจ้ัดท าหนังสือคู่มือ “แนวทางการวิจัย17 
แพทยศาสตรศึกษา” โดยแปลจาก AMEE Guideline และเพ่ิมเติมความรูบ้างส่วน นอกจากน้ียงัไดจ้ดัประชุม18 
เชิงปฏิบติัการ เร่ือง “ท าวิจยัทางการศึกษา...ไมย่ากอยา่งท่ีคิด” ในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง19 
ประเทศไทย ครั้งท่ี 17 และพฒันาเว็บไซตแ์พทยศาสตรศึกษา จดัท าจดหมายข่าวและสรา้งเพจ ในปี 2560 มี20 
แผนจะจดัประชุมคณะท างานแลกเปล่ียนเรียนรูแ้พทยศาสตรศึกษาทุก 4 เดือน ด าเนินโครงการ KM สญัจร 4 21 
ภาค และประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารดา้นงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษาผ่าน social media 22 

3. การสรา้งเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ขณะน้ีได้สรา้งเครือข่าย 3 เครือข่าย คือ 23 
เครือข่ายนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษาท่ีท าโครงการวิจยั 9 โครงการ เครือข่ายนักวิจยั R2R Education และ 24 
เครือขา่ยนักวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ท่ีเร่ิมจดัตั้งเมื่อการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 25 
17 ท่ีผ่านมา และก าหนดจะจดัประชุมระหวา่งวนัท่ี 14-16 มิถุนายน 2560 26 

4. การส่งเสริมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ไดข้อ้ก าหนดแนวทางการพิจารณาจริยธรรมการ27 
วิจยัส าหรบัโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาแบบสหสถาบนั เพ่ือสนับสนุนใหเ้กิด EC ในการวิจยัแพทยศาสตร28 
ศึกษา ซ่ึงจะประชุมเพ่ือรับรองมติวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560  นอกจากน้ี จะผลักดันให้งานวิจัยทาง29 
แพทยศาสตรศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการขอต าแหน่งทางวิชาการ 30 

5. การใชป้ระโยชน์งานวิจยั เน่ืองจากโครงการวิจยัจากแผนงาน 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ หาก31 
โครงการใดเสร็จส้ิน น่าจะน าผลจากงานวิจยัน้ันมาใชไ้ดท้นัที 32 

6. การพฒันาฐานขอ้มูลวิจยั ไดม้ีการพฒันาฐานขอ้มูลงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษาในเว็บไซต ์33 
TMED. IN.TH  โดยความร่วมมือระหว่างโครงการผลิตแพทย์เ พ่ิมเ พ่ือชาวชนบท (CPIRD)  กับคณะ34 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์35 

7. แผนบริหารจดัการ ประกอบดว้ย  36 
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7.1 คณะกรรมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา จ านวน 14 ท่าน  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  1 
และคณะท างานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา จ านวน 4 ท่าน มีวาระ 3 ปี  ส าหรบัคณะกรรมการวิจยัแพทยศาสตร2 
ศึกษา ก าลงัจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2560  จึงขอเรียนปรึกษาท่ีประชุม เน่ืองจาก ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ 3 
นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์แจง้วา่จะไมข่อรบัต าแหน่งประธานกรรมการ  4 

7.2 งบประมาณด าเนินการ จากรายงานการใชง้บประมาณตั้งแต่ปี 2558  ถึงงบประมาณท่ี5 
คาดวา่จะใชใ้นปี 2560  อาจตอ้งใชเ้กินงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัประมาณ 739,377.81 บาท จึงขออนุมติัจากท่ี6 
ประชุมในการขอเบิกหากจ าเป็นตอ้งใช ้7 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบแผนงานทั้ง 7 แผนงาน รวมทั้งขอให ้ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทย์8 
เฉลิม  วราวิทย์  รับเป็นประธานคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาและสรรหากรรมการในชุดต่อไป 9 
รวมทั้งอนุมติังบประมาณด าเนินการจ านวน 739,377.81 บาท 10 

4.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA)  11 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์13 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอรายงานความคืบหน้าการตรวจประเมิน14 

ตามแนวทาง EdPEx/TQA ทุก 5 ปี  ซ่ึงในขณะน้ีมีอีกหลายสถาบันท่ียงัไม่ไดร้บัการตรวจประเมินหรือพน้15 
ก าหนดเวลาแลว้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ส าหรับศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 16 
สามารถพิจารณาทบทวนการขอรบัการตรวจประเมินได ้ 17 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 18 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 19 

5.1 เพ่ือทราบ 20 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ21 
เวชกรรม ปีการศึกษา 2559 22 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์24 
1. ผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 25 

ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ซ่ึงจัดสอบเมื่อวนัท่ี 26 และ 27 พฤศจิกายน 2559  เป็นการสอบครั้งท่ี 2 และประมาณ26 
คร่ึงหน่ึงของผูเ้ขา้สอบเป็นนักศึกษาไทยซ่ึงเรียนในสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ หากสถาบนัใดจะขอคะแนน27 
เป็นรายบุคคล หากไดร้บัความยินยอมจากผูเ้ขา้สอบแลว้ ขอใหแ้จง้ศูนยป์ระเมินฯ เพ่ือจดัส่งคะแนนใหต่้อไป 28 
เน่ืองจากการสอบรอบน้ี ส่วนใหญ่เป็นการสอบซ ้าครั้งท่ี 2 และ/หรือเป็นนักศึกษาไทยจากต่างประเทศ จึง29 
ไม่ไดแ้จง้ผลการวิเคราะหใ์นภาพรวมและเปรียบเทียบระดบัประเทศ  อน่ึงในปีน้ีเป็นปีแรกท่ี ศรว. ไม่ไดส้่งผล30 
การวิเคราะหร์ายบุคคลใหแ้ก่ผูเ้ขา้สอบ แต่ผูเ้ขา้สอบสามารถสัง่พิมพไ์ดจ้ากเว็บไซตข์อง ศรว. ส าหรบัการสอบ31 
ขัน้ตอนท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ท่ีเพ่ิงเสร็จส้ินไป คาดวา่น่าจะประกาศผลไดป้ระมาณวนัท่ี 24 มกราคม 2560 32 

2. การสอบ ศรว. ขั้นตอนท่ี 3 อาจมีการปรับรูปแบบใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้ น ซ่ึงจะมีการ33 
สัมมนาเพ่ือประเมินผลขั้นตอนท่ี 3 ในวันท่ี 20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน โดยจะเชิญอาจารย์34 



13 
 

ผูร้บัผิดชอบจากสถาบนัละ 2-3 ท่าน ผ่านคณบดีของสถาบนัสมาชิกทุกแห่ง  ส าหรบัศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา1 
ชั้นคลินิก ขอใหอ้ยู่ในโควตาของสถาบนัหลัก ส่วนมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลยัสยามท่ียงัไม่มี2 
นักศึกษาเขา้สอบ ได้เชิญร่วมสัมมนาด้วย โดยขอให้ทุกสถาบันส่งรายช่ือผู ้เขา้สัมมนาภายในวันท่ี 10 3 
กุมภาพนัธ ์2560 4 

3. ศรว. ขอความร่วมมือทุกสถาบนัส่งผลการสอบ MEQs และ Long case ให ้ศรว. 5 
ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2560 เพ่ือด าเนินการส่งขอ้มูลใหแ้พทยสภาและกระทรวงสาธารณสุขส าหรับ6 
ประกอบการจดัสรรหน่วยงานชดใชทุ้นในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ต่อไป 7 

4. ศรว. ไดจ้ัดท าสรุปผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบ8 
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 และ ขั้นตอนท่ี 2  เฉพาะการสอบครั้งแรก ระหว่างปี 2552 - 2559  ซ่ึงเป็น9 
จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งประเทศ ประกอบดว้ยจ านวนผูเ้ขา้สอบ จ านวนและรอ้ยละของผูส้อบผ่าน คะแนนสูงสุด 10 
คะแนนต า่สุด คะแนนเฉล่ีย   11 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

5.1.2 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  13 
หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต  14 
ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์17 

       รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์18 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดร้ายงานการด าเนินการสอบคดัเลือกฯ ปี19 

การศึกษา 2560 ดงัน้ี 20 
1. การด าเนินการขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการรอผลการสอบวิชาสามญั 9 วิชา เพ่ือน ามา21 

รวมกบัคะแนนสอบวิชาเฉพาะซ่ึงประกาศผลและผ่านกระบวนการการตรวจสอบแลว้  22 
2. กรณีมีหนังสือรอ้งเรียนเร่ืองขอ้สอบวิชาคณิตศาสตร์มีความยากและเสนอไม่ใหใ้ช้23 

คะแนนในส่วนน้ี ซ่ึงท่านคณบดีหลายท่านน่าจะไดร้ับหนังสือรอ้งเรียนเช่นเดียวกัน ในขอ้ก าหนดของกลุ่ม24 
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทุกรายวิชาตอ้งผ่านอย่างน้อยรอ้ยละ 30 จากการสอบถามสถาบัน25 
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงเป็นผูจ้ดัสอบ ยืนยนัว่าการคดัเลือกขอ้สอบเป็นไปตามท่ี26 
เคยปฏิบติั ปีน้ีการประมวลผลคะแนนทั้งหมดยงัไม่เสร็จส้ิน แต่จากผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของปีท่ีแลว้ 27 
พบว่าประมาณกว่าส่ีหมื่นคนซ่ึงมีคะแนนเกินรอ้ยละ 30  สทศ. คาดว่าผลการสอบปีน้ีไม่น่าจะแตกต่างกัน 28 
ดังน้ัน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยยืนยนัเกณฑ์ผลการสอบตามเดิมและจะมีหนังสือตอบผู ้29 
รอ้งเรียนต่อไป  30 

3. ขอใหค้ณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งและสถาบันท่ีเขา้ร่วม ส่งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา31 
ระบบรบัตรง/โควตาพ้ืนท่ี ซ่ึงไดล้งช่ือยืนยนัใหต้ัดสิทธ์ิการเขา้รบัการคดัเลือกผ่าน กสพท ให ้กสพท ภายใน32 
วนัท่ี 3 มีนาคม 2560  และ กสพท จะประชุมตดัสินผลกลุ่มท่ีสอบผ่าน กสพท ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 33 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอเร่ืองการรบับุคคลเขา้ศึกษา1 
ในสถาบนัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงมีขอ้สรุปว่า จะมีการสอบเพียงครั้งเดียว โดยนักเรียนจะมีโอกาส 5 2 
ครั้ง   3 

ครั้งท่ี 1  คดัเลือกโดยไมม่ีการสอบขอ้เขียน (ใช ้Portfolio) 4 
ครั้งท่ี 2  คดัเลือกในระบบโควตา หากมีการสอบขอ้เขียน จะตอ้งด าเนินการสมคัรช่วง5 

ปลายเดือนธนัวาคม 2560 ถึงมกราคม 2561  และการสอบตอ้งขออนุญาตโดยตอ้งจดัสอบช่วงเดือนมีนาคม 6 
ถึงเมษายน 2561 และช่วงเวลาดงักล่าว ส่วนกลางจะจดัสอบ O-Net 9 วิชาสามญั และ GAT/ PAT  กสพท ได้7 
ขออนุญาตใหม้ีการสอบวิชาเฉพาะ ประมาณเดือนเมษายน 2561 หากสถาบนัใด มีการสอบนอกเหนือจากน้ี 8 
จ าเป็นตอ้งด าเนินการขออนุญาตก่อน ซ่ึงจะไดร้บัอนุญาตหรือไม่ขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาของส่วนกลาง การสอบ9 
รอบน้ีจะตอ้งตดัสินและส่งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไปตดัสิทธ์ิก่อนการ clearing house 10 

ครั้งท่ี 3  คดัเลือกในช่วง clearing house ครั้งท่ี 1 ท่ีเรียกว่า Post Select นักเรียน11 
สามารถสมคัรได ้4 สถาบนั 12 

ครั้งท่ี 4  คดัเลือกในช่วง clearing house ครั้งท่ี 2 นักเรียนเลือกได ้4 อนัดับ และใชว้ิธี 13 
matching หากนักเรียนสอบไดอ้นัดบัใด ถือวา่ไดอ้นัดบัน้ัน ทุกครั้งจะตอ้งส่งรายช่ือนักเรียนไปตดัสิทธ์ิ 14 

ครั้งท่ี 5  รบัตรงอิสระ 15 
กสพท ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรว่าจะอยู่ในช่วงครั้งท่ี 2  ขอใหทุ้กสถาบันพิจารณาว่า จะ16 

เขา้ร่วมกบั กสพท หรือไม่ และสถาบนัท่ีมีระบบโควตาจะร่วมกบั กสพท หรือไม่ ขอใหทุ้กสถาบนัแจง้ผลการ17 
พิจารณาให ้กสพท ทราบก่อนวนัท่ี 13 เมษายน 2560  18 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 19 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 20 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี21 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทย ์อนุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์ 22 
ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด์ ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบ 23 

ดงัน้ี   24 
1. ก าหนดวนัจดัสรรแพทยใ์ชทุ้นสงักดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะส าเร็จการศึกษา ปี25 

การศึกษา 2559 เป็นวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 26 
2. การผลิตแพทยใ์หส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขยงัคง27 

ด าเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยกระตุน้ใหศู้นยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กบัมหาวิทยาลยัท่ีร่วมมือกัน28 
พฒันาหลกัสูตรเน้นใหแ้พทยก์ลบัไปท างานในชุมชน และก าลงัจะด าเนินการกบัแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ โดยใช้29 
เร่ือง workplace-based assessment  ประเมินเพ่ือใหแ้พทยเ์หล่าน้ีพรอ้มกลบัไปท างานในชุมชนตาม service 30 
plan ของกระทรวงสาธารณสุข และสอดคลอ้งกบัผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 31 

3. การรบันักเรียนปีการศึกษา 2561 สบพช. ในฐานะท่ีรบัผิดชอบโครงการผลิตแพทยฯ์ 32 
ซ่ึงตอ้งตอบโจทยเ์ร่ืองการกระจายแพทยข์องประเทศ จ าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้มูล 3 ดา้น คือ ขอ้มูลจ านวน33 
แพทยต่์อประชากรในระดับจงัหวดั ระดับเขต และระดับประเทศ  ขอ้มูลการเขา้ถึงการศึกษาของนักเรียนใน34 
จงัหวดัน้ันๆ และขอ้มลูทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลในการเน้นการเพ่ิมแพทยใ์นส่วนท่ี35 
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ขาดแคลน (inclusive) และท าใหแ้พทยท่ี์มีอยู่เขม้แข็งขึ้ นอย่างต่อเน่ือง (strengthening)  สบพช. จะจัดการ1 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ ระหว่างวนัท่ี 25-26 มกราคม 2560  ในวนัท่ี 25 มกราคม 2560 จะประชุมเร่ืองการ2 
กระจายแพทยใ์นจงัหวดัท่ีขาดแคลน โดย สบพช. จะเชิญมหาวิทยาลยัท่ีเป็นแม่ข่ายในการผลิตแพทยร์่วมกบั3 
ศูนยแ์พทยฯ์ พิจารณาวิธีการท่ีจะท าใหแ้พทยก์ระจายไปใหม้ากท่ีสุดในท่ีท่ีขาดแคลนมากๆ  ส่วนวนัท่ี 26 4 
มกราคม 2560 จะพิจารณาการรบันักเรียนในปีการศึกษา 2561 เพ่ือแจง้ กสพท ก่อนวนัท่ี 13 เมษายน 2560 5 
ต่อไป 6 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดใ้หค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า ใกลจ้ะตอ้ง7 
เตรียมจดัการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 แลว้ ยงัมีผลของการประชุมฯ ครั้งท่ี 9 ท่ียงัไม่ได้8 
ด าเนินการอีกหลายขอ้ 9 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 10 

5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 11 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 13 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามท่ีไดม้ีการ 14 

ตกลงกนัวา่จะน าหลกัสตูรความปลอดภยัของผูป่้วยฉบบัสหวิชาชีพขององคก์ารอนามยัโลกมาใชใ้นประเทศไทย 15 
โดยไดม้ีการแปล WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition เป็นภาษาไทยน้ัน 16 
เน่ืองจากคู่มือดังกล่าวอาจน ามาใชใ้นการเรียนการสอนจริงไดค้่อนขา้งยาก จึงจะมีการจัดการอบรมเชิง17 
ปฏิบติัการ “Patient Safety Training for the Trainer Program” ระหว่างวนัท่ี 9-10 กุมภาพนัธ ์2560 ณ 18 
โรงแรมอมารี แอรพ์อรต์ ทั้งน้ี ขอใหทุ้กสถาบนัส่งอาจารยซ่ึ์งตอ้งเขา้อบรมไดท้ั้ง 2 วนัจ านวน 2 ท่านและผูผ่้าน19 
การอบรมจะไดร้บัประกาศนียบตัรข้ึนทะเบียนเป็น Patient Safety Trainers ในระดบัประเทศต่อไป 20 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  21 

5.1.5 การเทียบคุณวุฒิปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรและหนงัสืออนุมตัฯิ 22 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 24 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ไดแ้จง้ขอ้สรุปเร่ืองการเทียบคุณวุฒิปริญญาเอก25 

กบัวุฒิบตัรและหนังสืออนุมติัฯ วา่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิ้จารณาเห็นชอบการรบัรองคุณวุฒิของผูท่ี้26 
ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรวุฒิบตัร/หนังสืออนุมติัของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวุฒิบตัร27 
แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรว์่า เทียบไดเ้ท่ากบัคุณวุฒิระดับ28 
ปริญญาเอก ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้29 
มหาวิทยาลยัมีจ านวนอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิสงูเพียงพอท่ีจะจดัการเรียนการสอนในระดบัท่ีสูงกว่าระดบัปริญญาตรี30 
ได ้อยา่งไรก็ตามในการปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนโดยเฉพาะการควบคุมวิทยานิพนธจ์ะตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น31 
มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา ฯลฯ เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั32 
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดว้ย ทั้งน้ี การรบัรองคุณวุฒิดงักล่าวมีผลยอ้นหลงั 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป 33 
ทั้งน้ีราชวิทยาลยัอายุรแพทยจ์ะท าการพิจารณารบัรองและแจง้ขอ้มูลรายช่ือของบุคลากรท่ีไดร้บัวุฒิบตัรหรือ34 
หนังสืออนุมติัท่ีเทียบเท่าปริญญาเอกไปยงัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือบันทึกในฐานขอ้มูล35 
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บุคลากรคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ1 
หลักสูตรต่อไป และราชวิทยาลัยอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย จะไดท้ าหนังสือแจง้แพทยท่ี์ไดร้ับวุฒิบัตร/2 
หนังสืออนุมติัฯ ดังกล่าวใหท้ราบ  นอกจากน้ี ไดม้ีหนังสือแจง้ราชวิทยาลยัอ่ืนอีก 13 แห่ง เพ่ือทราบและเป็น3 
แนวปฏิบติัต่อไปดว้ย 4 

อน่ึง ศาสตราจารย์ นายแพทยอ์มร  ลีลารัศมี ไดแ้จง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตร5 
แพทยศาสตรบณัฑิตของมหาวิทยาลยัสยาม ว่า จากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งท่ี 12/2559 เมื่อ6 
วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ไดม้ีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 ของ7 
มหาวิทยาลยัสยาม ทั้งน้ี ใหร้บันักศึกษาแพทยต์ามหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 ไดต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 8 
จ านวนไมเ่กิน 48 คนต่อปี และรบัรองโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ เป็นโรงพยาบาลหลกัส าหรบัการเรียนการสอน9 
ในระดับชั้นคลินิก พรอ้มทั้งไดข้อบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 10 
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 11 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 12 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 13 

5.2.1 การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์14 
(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  16 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์17 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอรายงานสถาบนัท่ีขอรบัการ18 

ตรวจประเมินตามเกณฑม์าตรฐานสากลจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ซ่ึงเป็นขอ้มลู ณ 19 
วนัท่ี 18 มกราคม 2560  มีทั้งสถาบนัท่ีรบัการตรวจประเมินและรบัรองแลว้และสถาบนัท่ีรอการตรวจประเมิน 20 
ขอใหทุ้กสถาบนัตรวจสอบขอ้มลูในเอกสารดว้ย 21 

อน่ึง แพทยสภาได้มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์ขอเปิดด าเนินการ/มาตรฐานหลักสูตร22 
แพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ท่ีบูรณาการเกณฑ์ของ    23 
แพทยสภาเดิมกบัเกณฑม์าตรฐานสากล (WFME) เขา้ดว้ยกนั  ดงัน้ัน สถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมินจาก24 
น้ีไป ตอ้งใชเ้กณฑใ์หมต่ามประกาศแพทยสภา 25 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ไดร้ายงานการใชง้บประมาณในการ26 
ด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME ในรอบ 2 ปีท่ี27 
ผ่านมา  ซ่ึงประกอบดว้ย งบด าเนินการประจ าปีและงบเฉพาะกิจ โดยจ าแนกเป็นรายรบัจากการตรวจประเมิน28 
ประมาณ 5 สถาบนัต่อปี  จากการอบรมผูต้รวจฯ 4 ครั้งต่อปี และจากการเป็นท่ีปรึกษาเร่ืองเกณฑฯ์ ประมาณ 29 
1,770,000 บาท  ส่วนรายจ่ายประกอบดว้ย เงินเดือนผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการอีก 2 ท่าน (half time)  30 
และเจา้หน้าท่ีประจ า 1 คน  ค่าเบ้ียประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจดัการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ  31 
ค่าใชจ้่ายในการตรวจประเมิน ค่าใชจ้่ายในการอบรมผู ้ตรวจ ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ รวมแลว้ประมาณ 32 
2,698,355.90 บาทต่อปี  จะเห็นไดว้่าขณะน้ีติดลบ และจ าเป็นตอ้งขออนุมติังบด าเนินการเพ่ิมอีก 1,000,000 33 
บาทต่อปี หากใชค้่าธรรมเนียมการตรวจในอตัราปัจจุบนั  ส าหรบัในอนาคตถา้สถาบนัจะด าเนินการไดด้ว้ย34 
ตนเอง จะตอ้งปรับขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจฯ อีก 1 เท่า  นอกจากน้ี จะตอ้งขออนุมัติงบเฉพาะกิจเพ่ือ35 
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เตรียมการขอรบัรองจาก WFME ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ้่ายในการรับรองผูต้รวจประเมินจากต่างประเทศ รวมแลว้1 
ประมาณ 3,000,000 บาท 2 

มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมอนุมติังบประมาณเพ่ือรบัรองการตรวจจาก WFME เป็นเงิน 3 
3,000,000 บาท และงบด าเนินการของสถาบนัฯ  กสพท จะอนุมติัในลกัษณะเงินยืมอีก 1,000,000 บาท ส่วน4 
การปรบัค่าธรรมเนียม จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 5 

5.2.2 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง6 
ประเทศไทย 7 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี8 
ผูน้  าเสนอ : ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 9 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 10 
ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย ไดร้ายงานการด าเนินงานของคณะท างานฝ่าย11 

วิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา)  กสพท ดงัน้ี 12 
1. มคอ1 ไดด้ าเนินใกลจ้ะเรียบรอ้ยแลว้ 13 
2. การคดัเลือกครแูพทยแ์ห่งชาติ ปี 2560  ขณะน้ีไดม้ีหนังสือจาก กสพท ไปถึงสถาบนั14 

สมาชิกทุกแห่งเพ่ือขอใหเ้สนอช่ือผูส้มควรไดร้ับการสรรหาเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติไปยงัคณะท างานฯ ภายใน15 
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2560 16 

อน่ึง ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดต้ั้งขอ้สงัเกตว่า รางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ17 
อาจไมจ่ าเป็นตอ้งมีการมอบทุกปี หากในปีน้ันไมม่ีผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม  18 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 19 

5.2.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ20 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 21 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า 24 

คณะอนุกรรมการจดัท าร่าง มคอ. 1  โดยคณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) ของ กสพท ไดจ้ดัท า 25 
(ร่าง) มคอ.1 ถึง มคอ.7  เพ่ือแสดงให ้สกอ. เห็นว่าหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตสามารถจดัท า มคอ. ไดจ้ริง 26 
รวมทั้งไดร้วบรวมงานวิจยัจากหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตของนานาชาติ เป็นรูปเล่มวิทยานิพนธต์ามเง่ือนไข27 
ของ สกอ. เสร็จสมบรูณแ์ลว้ จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรฯ หรือ มคอ.1  เมื่อวนัท่ี 28 
5 มกราคม 2560  ไดพิ้จารณา (ร่าง) มคอ.1 แลว้ 1 รอบ จึงไดน้ ามาเสนอท่ีประชุมน้ีเพ่ือรบัรองอีกครั้งหน่ึง 29 
โดยเฉพาะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาขอ้ความท่ีมีแถบสีเหลือง ส่วน มคอ.2 - 7 และ งานรวบรวมงานวิจัยฯ 30 
คณะกรรมการวิชาการรบัไปพิจารณาด าเนินการและส่ง สกอ. ต่อไป 31 
  32 
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ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบทุกหวัขอ้ แต่ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมในรายละเอียด ดงัน้ี 1 
1. หน้า 3 ขอ้ 5.3.3  แกไ้ขเป็น การตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลและการใชย้า2 

อยา่งสมเหตผุลโดยยึดคนเป็นศนูยก์ลาง (people-centered health care) 3 
2. หน้า 3 ขอ้ 5.4  เพ่ิมค าว่า “ทักษะ” เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้อ่ืนและตัดค าว่าแบบมี4 

ส่วนร่วม เป็น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และข้อย่อย 5.4.1 แก้ไขเป็น 5 
ความสมัพนัธแ์บบมีส่วนร่วมระหวา่งบุคคล 6 

3. หนา้ 5 ขอ้ยอ่ยในหวัขอ้ 9.1.3  7 
- การฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริงภายใตก้ารดูแลของอาจารย ์(practice in patients 8 

under supervision) แกไ้ขเป็น (practice under supervision) 9 
4. หนา้ 6 ขอ้ 9.2  บรรทดัสุดทา้ย ขอ้มลูยอ้นกลบั แกไ้ขเป็น ขอ้มลูป้อนกลบั 10 
5. หน้า 8 ขอ้ย่อยในหวัขอ้ 9.2.5  assignment ทุกแห่ง ใหแ้กไ้ขเป็น evaluation of 11 

work assignment 12 
6. หนา้ 9  13 

- ขอ้ 9.1.4  เพ่ิมค าว่า “ทกัษะ” เป็น ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ14 
รบัผิดชอบ 15 

- ขอ้ยอ่ย (4) ของ ขอ้ 10.2  ขอ้มลูยอ้นกลบั แกไ้ขเป็น ขอ้มลูป้อนกลบั 16 
7. หน้า 10 ขอ้ย่อย 13.1.2  ย่อหน้า 2  น าวงเล็บออกและตัดค าว่าอย่างเหมาะสมออก17 

แกไ้ขเป็น โดย......หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่มีการรกัษาแบบผสมผสานทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 18 
และตตยิภูมิ มีการรกัษาผูป่้วยฉุกเฉิน คลินิกตรวจโรค.... 19 

8. หนา้ 10 ขอ้ยอ่ย 13.1.3.1  แกไ้ขจ านวน 100 ราย เป็น 60 ราย 20 
9. หน้า 11  ข ้อย่อย 13.1.3.2   แก้ไขเป็น นักศึกษาชั้นปี ท่ี  6 แต่ละคนต้องมี21 

ประสบการณ์ตรวจรกัษาผูป่้วยนอกดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละ 200 ราย และไดเ้ป็นนักศึกษาแพทยเ์จา้ของไข้22 
ผูป่้วยในเม่ือปฏิบตังิานในหอผูป่้วยเฉล่ียวนัละ 5-10 ราย 23 

10. หนา้ 11 ขอ้ 13.1.4  บรรทดัท่ี 3  แกไ้ขเป็น กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง 24 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ไดข้อความเห็นท่ีประชุมว่า 25 
จะตอ้งมีการท า “ประชาพิจารณ”์ (ร่าง) มคอ.1  ฉบบัน้ีหรือไม ่26 

มติที่ประชุม  : ใหแ้กไ้ขตามการประชุมครั้งน้ีและไม่ตอ้งท าประชาพิจารณอี์ก โดยขอให ้27 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ น าประเด็นจากการประชาพิจารณค์รั้งท่ีแลว้ร่วมกบั28 
การพิจารณาแกไ้ขจากการประชุมคณะกรรมการชุดน้ี จดัท าเป็น มคอ.1 และเสนอคณบดีทุกสถาบนัลงนาม29 
รบัรองและส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  30 

5.2.4 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา ของ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง31 
ประเทศไทย 32 

ขอถอนวาระ 33 
  34 
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5.2.5 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 18 1 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า จะมีการจดั4 

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู ้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย” รุ่นท่ี 18 ระหว่างวันท่ี 1-30 5 
มิถุนายน 2560 ทุกวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 6 
มีการศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง และต่างประเทศ คาดว่าจะเป็นสาธารณรฐัเกาหลี จ านวนรบัสมคัร คณะ7 
แพทยศาสตร์ แห่งละ 2 คน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก แห่งละ 1 คน เร่ิมรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 1 8 
มีนาคม 2560  ผูส้นใจศึกษารายละเอียดไดจ้าก www.mdcuconference.org 9 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 10 

5.2.6 The First ASEAN Medical Education Conference to Celebrate Chulalongkorn 11 
University Centennial  (โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18)  12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์14 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า จะมีการ15 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 18 และจะเป็น The First ASEAN Medical 16 
Education Conference ดว้ย โดยจะจดัระหว่างวนัท่ี 16-20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ ์17 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์โดยมีวิทยากรจากต่างประเทศ อาทิ Professor Lambert Schuwirth และผูท้รงคุณวุฒิ18 
ดา้นแพทยศาสตรศึกษาจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ก าหนดเวลาการส่งบทคัดย่อ คือ 28 กุมภาพันธ ์19 
2560 และก าหนดเวลาการลงทะเบียนล่วงหนา้ภายใน 21 เมษายน 2560 ส าหรบันิสิตนักศึกษาซ่ึงส่งบทคดัย่อ20 
และได้รับรางวัลจะได้รับการยกเวน้ค่าลงทะเบียน ส่วนนิสิตนักศึกษาท่ีส่งบทคัดย่อจะได้รับการยกเวน้21 
ค่าลงทะเบียนดว้ยหรือไม ่จะขอสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมก่อนและจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 22 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ให้ข ้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส าหรับ23 
คณะกรรมการอ านวยการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง24 
ประเทศไทย จะไดร้บัการยกเวน้ค่าลงทะเบียนในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 25 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ไดเ้ชิญชวนทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมครั้งน้ี 26 
เน่ืองจากอาจมีการท าขอ้ตกลงดา้นแพทยศาสตรศึกษาร่วมกนัระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซียน 27 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 28 
  29 

http://www.mdcuconference.org/
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 2/2560  วนัศุกรท์ี่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. 2 
ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์3 

      4 
 5 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 6 

1. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ ประธานท่ีประชุม 7 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 8 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 9 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 10 
5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 11 
6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 12 
7. แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 13 
8. พนัเอก รองศาสตราจารยอ์ภิชยั  ลีละสิริ กรรมการบริหาร 14 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 15 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 16 
11. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 17 
12. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 18 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 19 
14. นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 20 
15. นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล 21 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร) 22 
16. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 23 
17. แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั  นภีรงค ์ กรรมการบริหาร 24 
18. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 25 
19. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 26 
20. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 
21. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 28 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 29 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 30 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 31 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 32 
4. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 33 
5. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 34 
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6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 1 
7. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 2 
8. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 3 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 4 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 5 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม (คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร)์ 6 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. จงรกั  พลาศยั นายกสภามหาวิทยาลยัฯ 7 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. รสสุคนธ ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลยัฯ 8 
3. นายแพทยจ์งเจษฎ ์ ยัง้สกุล รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ 9 
4. นางนิภาพนัธ ์ เรืองสุวรรณ หวัหนา้ส านักงานคณบดีฯ 10 
5. อาจารย ์ดร. ก่อเกียรติ  ธีระกิตต์ิธนากุล หวัหนา้งานวิชาการ 11 
6. นายวราวุฒิ  บากา นักเทคโนโลยีการศึกษา 12 
7. นางสาวอรนรี  เบญจศิโรรตัน์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 13 
8. นางสาวพิไลวรรณ  เศียรสุวรรณ ์ นักวิชาการศึกษา 14 
9. นางสาวเครือวลัย ์ หมวกสกุล นักวิชาการศึกษา 15 

10. นางสาวมญัชรี  สุขเพ็ชร นักวิชาการศึกษา 16 
11. นายธีรภพ  โกว้งศ ์ นักวิชาการศึกษา 17 
12. นายวุฒิพงศ ์ สุวรรณนิตย ์ นักวิชาการเวชสถิติ 18 

19 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 2/2560  วนัศุกรท์ี่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. 2 
ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์3 

      4 
 5 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 6 

พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราช7 
นครินทร ์ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ8 
ไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 9 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 10 
1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 11 

พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ ไดแ้นะน ากรรมการบริหารใหม ่ดงัน้ี 12 
กรรมการบริหาร 13 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ   ดีสมโชค  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร ์14 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่15 

นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและพนัธกิจสงัคม วิทยาลยัแพทยศาสตร์16 
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 17 

แพทยห์ญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค ์ รกัษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา 18 
สาขาแพทยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 19 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 20 

1.2 สรุปการอบรมเชิงปฏิบตัิการ Patient Safety Training for the Trainer Program  วนัที่ 9-10 21 
กุมภาพนัธ ์2560 22 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์24 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอโดยสรุปเป้าหมายการจดัประชุม ดงัน้ี 25 
1.  พฒันาผูส้อนใหรู้ ้ตระหนัก และเขา้ใจ Patient Safety Concept, Key message and Learning 26 

Modules  27 
2.  ผูส้อนเขา้ใจในการสรา้งกระบวนการเรียนรู ้และการประเมินเร่ือง Patient Safety 28 
3.  พฒันารปูแบบการเรียนการสอนในรปูแบบ Inter Professional Education ในอนาคต 29 
4.  สามารถน าเร่ือง Patient Safety ไปบรูณาการในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนของสถาบนั30 

ได ้31 
การประชุมน้ีจะจดัเป็นการต่อเน่ือง 2 ครั้ง คือในระหว่างวนัท่ี 9-10 กุมภาพนัธ ์2560 และอีกครั้ง32 

ในเดือนสิงหาคม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเต็มเวลาและต่อเน่ืองทั้งสองครั้งท่ีผ่านการประเมิน จะไดร้บัการขึ้ นทะเบียน33 
เป็น Patient Safety Trainers ต่อไป 34 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 35 
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1.3 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการขาย1 
ยา ครั้งที ่2/2560  วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2560 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  ไดส้รุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรม5 

และธรรมาภิบาลวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยา ครั้งท่ี 2/2560  วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2560  โดยสรุปดงัน้ี 6 
1. ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผลเห็นชอบ ต่อการใหค้ะแนนบวกใน7 

การพิจารณาคดัเลือกยาเขา้โรงพยาบาล กบับริษัทท่ีมีการอบรมผูแ้ทนดว้ยเกณฑจ์ริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการ8 
ขายยา 9 

2. ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเห็นชอบให้มีแนวทางและ10 
กระบวนการเฝ้าระวงัและรายงานกรณีพบการปฏิบติัไม่เป็นไปตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ ของบุคลากรในโรงพยาบาล11 
และผูแ้ทนยา 12 

3. ท่ีประชุมคณะท างานฯ ไดน้ าเสนอ  13 
3.1  ร่างแนวปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยา 14 
3.2  แนวทางการรายงานหากพบการปฏิบติัไมเ่ป็นไปตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ  15 

3.2.1  ผูแ้ทนบริษัทยาและเวชภณัฑ ์16 
3.2.2  บุคลากรในโรงพยาบาล 17 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 18 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 19 
ครั้งที่ 8/2559  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 16 ธนัวาคม 2560 ณ หอ้งประชุม CC2-414 ชั้น 4 อาคารเฉลิม20 
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ21 
รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั22 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560  เม่ือวนัที่ 20 มกราคม 2560 23 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์25 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ27 

บริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 8/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 ธันวาคม 2559 และการ28 
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 29 
1/2560  เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2560  ท่ีประชุมไมม่ีการแกไ้ข 30 

มติที่ประชุม  :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง31 
ประเทศไทย ครั้งท่ี 8/2559 และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร32 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2560 33 

 34 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 35 
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3.1  Admission 2561 1 
เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์3 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดแ้จง้เร่ืองการพิจารณาปรบัเปล่ียนกระบวนการ 4 

Admission ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม ท่ีประชุมไดร้่วมกนัหาขอ้สรุปในการรบั5 
นักศึกษาแพทย ์โดยใหค้ณะแพทยศาสตรทุ์กมหาวิทยาลยั ส่งขอ้มูลรอบการรบันักศึกษา และผลการทดสอบ6 
จากสถาบนัทางการศึกษาแห่งชาติ ท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือก มายงั กสพท ภายในวนัจนัทรท่ี์ 7 
13 มีนาคม 2560  เพ่ือให ้กสพท จดัส่งไปยงั ทปอ. ต่อไป 8 

ส าหรบั การรบันักเรียนเขา้ศึกษาในโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบทฯ สบพช ขอใหน้ าส่ง9 
ขอ้มลูผ่านมหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือ 10 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 11 

3.2 การด าเนินงานตามสตัยาบนั กสพท เรื่อง การขจดัการทบัซอ้นของผูไ้ดร้บัการคดัเลือกผ่าน12 
ระบบคดัเลือกตา่งๆ 13 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ไดแ้จง้ผลสืบเน่ืองมาจากการด าเนินการตาม16 

สตัยาบนั กสพท เร่ือง การขจดัการทบัซอ้นของผูไ้ดร้บัการคดัเลือกผ่านระบบคดัเลือกต่างๆ ว่าสตัยาบนัเป็น17 
ขอ้ตกลงระหว่างโรงเรียนแพทยต่์างๆ ไม่ไดเ้ป็นขอ้ตกลงระหว่างสถาบนักบันักเรียน  ทาง กสพท จึงเสนอให้18 
พิจารณา 2 ประเด็น คือ 19 

1. การคืนสิทธ์ิของนักเรียนสามารถกระท าไดห้รือไม ่20 
มตทิี่ประชุม  :  เห็นควรวา่นักเรียนสามารถคืนสิทธ์ิได ้ 21 
2.  ขัน้ตอนการคืนสิทธ์ิ 22 
มติที่ประชุม  :  ใหค้ณะฯ แจง้สละสิทธ์ิใหนั้กเรียน มาท่ี กสพท  โดยในกรณีท่ีนักเรียนขอคืน23 

สิทธ์ิก่อนการลงทะเบียน ใหค้ณะฯ แสดงหนังสือคืนสิทธ์ิ  แต่หากนักศึกษาลงทะเบียนเขา้ศึกษาแลว้ให้24 
นักศึกษาแสดงใบลาออกท่ีไดร้บัอนุมติัแลว้  ทั้งน้ี คณะฯ ตอ้งส่งช่ือผูข้อคืนสิทธ์ิสมบูรณ์ พรอ้มเอกสารไปท่ี 25 
กสพท ตามก าหนดเวลาในประกาศฯ 26 

 27 
วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 28 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร29 
บณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 30 
Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 31 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี32 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์33 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดแ้จง้ก าหนดส่งรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาใน34 

ระบบโควตาของมหาวิทยาลยัใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท่ี 3 มีนาคม 2560  เพ่ือ35 
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ตดัสิทธ์ิการคดัเลือกระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัฯ  ซ่ึงจะประกาศรายช่ือในวนัท่ี 7 1 
มีนาคม 2560 ทั้งน้ีกระบวนการทุกอย่างจะตอ้งเสร็จส้ินภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เพ่ือส่งช่ือให ้ทปอ. 2 
น าเขา้ clearing house ต่อไป  3 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 4 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 5 
เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ขอ้มลูสถาบนัผลิตแพทยท่ี์ไดร้บัการรบัรอง8 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ตามเกณฑม์าตรฐานสากลแลว้ 10 สถาบนั อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 5 9 
สถาบัน  สถาบนัรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ไดม้ีการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการตรวจ10 
ประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของสถาบันผลิตแพทยใ์นประเทศไทย ตามประกาศ ในเอกสาร11 
ประกอบการประชุม  12 

มติที่ประชุม  :  รบัทราบ โดยเสนอความเห็นใหพิ้จารณาปรบัค่าธรรมเนียมไดใ้นกรณีรายจ่าย13 
เหนือรายรบั  14 

4.3 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 15 

 การด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ 2560 16 

 การตดิตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ17 
ครั้งที่ 9 18 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี19 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 20 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท รายงานความกา้วหน้าการด าเนินการ21 

คดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ 2560  ในขณะน้ีไดร้บัช่ือเสนอแลว้ 4 สถาบนั ส่วนการติดตามการด าเนินการตาม22 
ขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 9  ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 23 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 24 

4.4 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ25 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ26 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 28 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ว่าการจดัท า (ร่าง)มคอ.1 และ29 

รวบรวมบทความงานวิจยัเปรียบเทียบหลกัสูตรตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหด้ าเนินการ30 
ใกลเ้สร็จแลว้ และจะด าเนินการส่ง มคอ.1  ใหท้าง สกอ. ต่อไป  31 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 32 

4.5   โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 33 
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เอกสารประกอบ : ไมม่ ี1 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 2 
รองศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ว่าโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ยงั3 

ไมไ่ดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรี  เน่ืองจากโดนตั้งขอ้สงัเกตในบางประเด็น ดงัน้ี 4 
1.   โครงการต่อเน่ืองระยะยาว 10 ปี จะเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะลดระยะเวลาลง เน่ืองจากใช้5 

งบประมาณสงูมาก  6 
2.   การผลิตแพทยเ์พ่ิม ตอบโจทยข์องประเทศจริงหรือไม่ แมจ้ะตั้งเป้าหมายผลิตแพทย์ในสดัส่วน7 

ประชากร 1,500 คน ต่อแพทย ์1 คน แต่ปัจจุบนัยงัประสบปัญหาการกระจายแพทย ์8 
ซ่ึงในขณะน้ียงัไมม่ีขอ้สรุป และมีแนวโนม้วา่อาจไมท่นัในปีงบประมาณ 2561 9 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 10 

 11 
วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 12 

5.1 เพ่ือทราบ 13 
5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ14 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559 15 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์17 
ศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ น าเสนอผลการสอบเพ่ือประเมินและ18 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3  ตามเอกสารประกอบการประชุม  19 
แต่ละคณะสามารถขอผลการสอบได้ โดยส่งหนังสือขอไปท่ี ศรว. และในขณะน้ีจะมีการจัดสอบรอบท่ี 3  20 
จ านวนผูเ้ขา้สอบใหร้อบน้ี จ านวน 902 คน เปิดสอบทั้งภมูิภาค (จ.ขอนแก่น) และในกรุงเทพมหานครฯ  21 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 22 

5.1.2 การก ากบัจ  านวนรบันิสิตนกัศึกษาตามศกัยภาพที่ไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภา 23 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์25 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีนัง่รบันักศึกษาของแต่ละสถาบนั 26 

ท่ีคณะกรรมการแพทยสภาอนุมติั หากจ านวนของสถาบนัใดไม่ถูกตอ้งขอใหท้กัทว้งไปท่ีแพทยสภา  เน่ืองจาก27 
แพทยสภาจะก ากบัและลงทะเบียนเป็นฐานขอ้มลู  และจะใหนั้กศึกษาลงทะเบียนตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1  เพ่ือก ากบั28 
เร่ืองจ านวนการรบันักศึกษาแพทยข์องทุกสถาบนั ไม่ใหร้บัเกินจากศักยภาพท่ีไดร้บัอนุมติัได ้  โดยเร่ิมตั้งแต่29 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นตน้ไป 30 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 31 
  32 
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5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 1 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี2 
ผูน้  าเสนอ : ผอก. สบพช. 3 
ผอก. สบพช. แจง้ว่ายังไม่มีความคืบหน้าของโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวง4 

สาธารณสุข 5 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 6 

5.1.4 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 7 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุม 10 

โดยในรอบปีน้ีไดร้บัแจง้ว่า คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดร้บัรางวลั TQC (คะแนนประเมินมากกว่า11 
หรือเท่ากบั 350)  และแจง้ตารางรบัการประเมิน ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยในเดือนน้ีจะมีกิจกรรม12 
การตรวจประเมิน 3 สถาบนั  ณ ปัจจุบนั ยงัมี 6 สถาบนั กบั 4 ศูนยแ์พทยฯ์ ท่ียงัไม่ขอรบัการตรวจประเมิน 13 
EdPEx 14 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  15 

5.2 เรื่องที่ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 16 

5.2.1 The first ASEAN Medical Education Conference to Celebrate Chulalongkorn 17 
University Centennial  (โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18) 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์20 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ แจง้ก าหนดการประชุมตามเอกสาร21 

ประกอบการประชุม  ส าหรบัการส่งบทคดัยอ่ สามารถส่งไดถึ้งวนัท่ี 7 เมษายน 2560   ส่วนเร่ืองค่าลงทะเบียน 22 
ในส่วนของสถาบนัสมาชิก กสพท  ไดร้บัยกเวน้ค่าลงทะเบียน โดยผูท่ี้มีสิทธิไดร้บัการยกเวน้ค่าลงทะเบียน มี23 
ดงัน้ี 24 

1. คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 25 
2. นักศึกษาแพทย ์สถาบนัละ 2 คน 26 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 27 
ส าหรบัผูน้ าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีเป็นนิสิตนักศึกษาจะไดร้บัการยกเวน้ค่าลงทะเบียน 28 

ช้ินงานละ 1 คน 29 
อตัราค่าลงทะเบียนสามารถดไูดจ้ากเว็บไซต ์30 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 31 

  32 
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5.2.2 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE 18 1 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ น าเสนอโครงการอบรมผูบ้ริหาร4 

สถาบนัผลิตแพทย ์MSE 18  โดยในรุ่นน้ีก าหนดสถานท่ีดงูานต่างประเทศ ท่ีประเทศเกาหลี 5 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 6 

5.3 เรื่องทีย่งัไม่มีความคืบหนา้ 7 
- 8 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 9 

- 10 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.  11 
 12 
 13 
 14 
 (นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์) 15 
 สรุปผลการประชุม 16 
 17 
 18 
 19 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 20 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
\\2560\Meet22017 (รศ.พญ.นันทนา แกไ้ข 29 พค.) 34 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2560 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560) 3 
วนัศุกรท์ี่ 16 มิถุนายน 2560  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งปรีดี พนมยงค ์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต 5 
          6 

 7 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 
1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล ประธานท่ีประชุม 9 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 10 
3. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 11 
4. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 12 
5. พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดุสิต  สถาวร 13 

(แทน พลตรี ชาญณรงค ์ นาคสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ 14 
 และแทน พนัเอกหญิง ผูช้่วยศาสตราจารย ์จนัทราภา  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร) 15 

6. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 16 
7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 17 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 18 
9. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 19 

10. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการอ านวยการ 20 
11. นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 21 
12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ  กรรมการอ านวยการ 22 
13. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 23 
14. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 24 
15. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 25 
16. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 26 
17. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 27 
18. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 28 
19. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 29 
20. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุดา วรรณประสาท 30 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร) 31 
21. นายแพทยสุ์รเชษฐ ์ ศรีแกว้ 32 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร) 33 
22. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 34 
23. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 35 
24. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 36 
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25. แพทยห์ญิงพนัธิตรา สิงหเ์ขียว 1 
(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร) 2 

26. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 3 
27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 4 
28. นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 5 
29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 6 
30. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 7 
31. แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั  นภีรงค ์ กรรมการบริหาร 8 
32. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 9 
33. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 10 
34. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 11 
35. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการอ านวยการและเลขานุการ 12 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 13 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ 14 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 15 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 16 
4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 17 
5. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ กรรมการอ านวยการ 18 
6. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ กรรมการอ านวยการ 19 
7. ดร. นายแพทยว์ิชยั เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 20 
8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 21 
9. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 22 

10. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 23 
11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 24 
12. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 25 
13. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 
14. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 
15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 28 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 29 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHOSNET 30 
2. ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์ ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ สบพช.  31 

 32 
  33 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2560 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560) 3 
วนัศุกรท์ี่ 16 มิถุนายน 2560  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งปรีดี พนมยงค ์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต 5 
          6 

 7 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 8 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 9 
ธรรมศาสตร ์ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่ม10 
สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 11 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 12 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 13 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล ไดแ้นะน ากรรมการใหม ่ดงัน้ี 14 
กรรมการอ านวยการ 15 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั 16 

มหาสารคาม 17 
กรรมการบริหาร 18 
พนัเอกหญิง ผูช้่วยศาสตราจารยจ์นัทราภา  ศรีสวสัด์ิ  รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลยั19 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 20 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษณ์  ศิริธนะวุฒิชัย  รองคณบดี  คณะแพทยศาสตร ์21 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 22 
มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 23 

1.1     Interprofessional Education (IPE) 24 
เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์26 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  แจง้ว่า สืบเน่ืองจาก คณะแพทยศาสตร ์27 

มหาวิทยาลยันเรศวร ไดน้ าแนวคิด learn together, work together for better health ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันา 28 
IPE  และสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ WHO มาจดัท าเป็นหลกัสูตรท่ีมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ เช่น คณะ29 
แพทยศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์คณะสหเวชศาสตร ์มาท ากิจกรรมร่วมกนั โดยรูปแบบ30 
ไดผ่้านความเห็นชอบจากคณะผูบ้ริหาร เพ่ือท าใหไ้ดรู้ปแบบของ IPE เป็นรูปธรรมมากขึ้ น โดยไดส้รุปออกมา31 
เป็น 3 Module ไดแ้ก่ 32 

IPE Process Module 33 
IPE Content Module 34 
IPE Curriculum Module 35 
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กิจกรรมดังกล่าวไดเ้ร่ิมน าร่องกบันักศึกษาชั้นคลินิก มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ เขา้ร่วมโครงการ1 
ทั้งหมด 31 คน  ผลการประเมินก่อนการท ากิจกรรมของนักศึกษาจะไม่ค่อยรูจ้กัเก่ียวกบั IPE แต่หลงัจากได้2 
เร่ิมเรียนรูก้ระบวนการต่างๆ ไดม้ีความเขา้ใจเพ่ิมมากขึ้ นเก่ียวกบัรปูแบบการจดัการเรียนการสอน 3 

จากน้ันไดท้ ากิจกรรม Kick-off IPE for Staff  ในเบ้ืองตน้จดัใหอ้าจารยท์ั้งหมดท่ีอยู่ในโครงการซ่ึง4 
ผลการประเมินออกมาสอดคลอ้งกับนักศึกษาคือไดเ้รียนรูต้ั้งแต่ยงัไม่รูจ้กั จนมีความเขา้ใจมากขึ้ นสามารถ5 
ปฏิบติัจริงโดยผ่านกระบวนการท่ีไดเ้รียนรูท้ั้ง Process, Content, Curriculum, ท าใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบั IPE มาก6 
ขึ้ น ผลการประเมินความพึงพอใจหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก  7 

ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการต่อไปคือการน านักศึกษาลงไปท ากระบวนการ IPE ในโรงพยาบาลชุมชนหรือ8 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ซ่ึงตอ้งมีการเตรียมแหล่งฝึกใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม  ทั้งน้ีตอ้งมี9 
การพฒันาอาจารยท่ี์มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั IPE ใหม้ากขึ้ นทั้งจ านวนและทกัษะ เพ่ือสรา้งเป็นหลกัสูตร10 
ในอนาคต ตลอดจนวางแผนด าเนินการจดัการเรียนรูท่ี้เหมาะสม หากมจี านวนนักศึกษามากขึ้ น  11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 12 

1.2 รบัทราบมตเิวียน 13 
1.2.1 ผลการพิจารณาผูส้มควรไดร้บัการยกยอ่งเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติ 2560 14 

เอกสารประกอบ : วิดีโอ 15 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 16 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ว่า ผูท่ี้ไดร้บัการยกย่องเป็นครู17 

แพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไดแ้ก่ ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์อ้ือพงศ ์ จตุรธ ารง โดยไดร้บัมอบ18 
รางวลัในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 18 ท่ี คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัเมื่อ19 
วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560  20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

1.2.2 ผลการสรรหาเลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 22 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี23 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา วาณิชยเศรษฐกุล 24 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา วาณิชยเศรษฐกุล  แจง้ว่า กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์25 

แห่งประเทศไทยไดท้ าหนังสือเวียนเพ่ือสอบถามไปยงัสถาบนัต่างๆ เพ่ือใหเ้สนอช่ือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ26 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย มีการเสนอช่ือมาจาก 19 สถาบนั ไม่เสนอช่ือ 2 สถาบนั มีผูท่ี้ถูก27 
เสนอช่ืออยู่ในล าดับท่ี 1 จ านวน 2 ช่ือ เป็นช่ือท่ี 1 จาก 18 สถาบนั  และช่ือท่ี 2 จาก 1 สถาบนั จึงขอเสนอท่ี28 
ประชุมรบัรองเฉพาะช่ือท่ี 1 ไดแ้ก่ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 29 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรอง 30 

1.3 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์31 
แห่งประเทศไทย 32 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 33 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 34 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ว่า เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2560 มีการงด1 
ประชุมกรรมการอ านวยการไป 1 ครั้ง จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงวนัประชุม ซ่ึงในการประชุมส าหรบัปีน้ีจะเหลือ2 
การประชุมกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารอย่างละ 2 ครั้ง และครั้งต่อไปเป็นกรรมการอ านวยการ3 
ครั้งท่ี 3 วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ท่ีวิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต และครั้งท่ี 4 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 4 
2560 ท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 4 วนัท่ี 4 สิงหาคม 5 
2560 ท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และครั้งท่ี 6 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ท่ี คณะ6 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 7 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   8 

1.4 การประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งวิสามัญที่ 1 9 
และ 2/2560 10 

เอกสารประกอบ :  2 ฉบบั 11 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีประชุมว่า ไดม้ีการประชุมวิสามญัคณะ13 

กรรมการบริหารฯ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2560  และครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 5 พฤษภาคม 14 
2560  เน่ืองจากมีเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งพิจารณาคือเร่ืองการสอบคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร15 
บัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร16 
บณัฑิต ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นการสรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ17 
การรบันักศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  19 

1.5 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย20 
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 7 กุมภาพนัธ ์ 2560  ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 21 
เมษายน 2560  และครั้งที่ 3/2560 วนัที่ 6 มิถุนายน 2560 22 

เอกสารประกอบ : PowerPoint  23 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 24 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  ไดร้ายงานน าเสนอท่ีประชุมวาระท่ี 1.5 และ 25 

1.10 ไปพรอ้มกนัเน่ืองจากเป็นคณะอนุกรรมการเดียวกนั ซ่ึงในเน้ือหาของการประชุมในแต่ละครั้งจะเป็นเร่ือง26 
เก่ียวเน่ืองกนั คือเป็นเร่ืองของเกณฑก์ารประเมินขึ้ นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 27 
ซ่ึงไดแ้บ่งเป็น 2 หน่วยบริการ ไดแ้ก่ 1. หน่วยบริการประจ า ประกอบดว้ย หน่วยบริการปฐมภูมิ กับหน่วย28 
บริการร่วมใหบ้ริการ  2. หน่วยบริการท่ีรบัการส่งต่อ ประกอบดว้ย หน่วยส่งต่อทัว่ไป และหน่วยส่งต่อเฉพาะ29 
ดา้น 30 

ไดม้ีการปรบัเกณฑใ์หเ้ขา้กบันโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและบริบทของพ้ืนท่ีโดยการทบทวน31 
จากเกณฑเ์ดิมท่ีมีอยู่แลว้ปรบัปรุงเป็นเกณฑใ์หม่เพ่ือใหม้ีเขา้ถึงการใหบ้ริการมากขึ้ นและเครือข่ายมีศักยภาพ32 
การใหบ้ริการท่ีดีขึ้ น โดยไดม้ีการส่งเสริมใหก้ารรกัษาท่ีเป็น High Risk, High Burden, High Technology มี33 
มาตรฐานมากขึ้ น และไดร้่วมมือกบั สปสช. และราชวิทยาลยัต่างๆ ในการปรบัเกณฑม์าตรฐาน ทั้งน้ี จากการ34 
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ทบทวนเกณฑม์าตรฐาน พบว่าบางเกณฑไ์ดใ้ชม้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และ 2549  จึงตอ้งมีการปรบัปรุงเพ่ือให้1 
สอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจุบนั รายละเอียดต่างๆ จากการทบทวนตามท่ีน าเสนอใน PowerPoint 2 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   3 

1.6 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ4 
กองทุน ครั้งที่ 1/2560  วนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์ 2560  ครั้งที่ 2/2560 วนัที่ 22 มีนาคม 2560  ครั้งที่ 3/2560  5 
วนัที่ 19 เมษายน 2560  และครั้งที่ 4/2560 วนัที่ 27 พฤษภาคม 2560 6 

เอกสารประกอบ : PowerPoint 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 8 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  ไดร้ายงานท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินงาน9 

ของคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑด์ าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนซ่ึงไดม้ีการประชุมไปทั้งหมด 4 10 
ครั้ง โดยสรุปดงัน้ี 11 

ครั้งท่ี 1  เป็นมติของคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์12 
2560  ซ่ึงพบวา่งบประมาณค่ารกัษาพยาบาลสิทธิสวสัดิการรกัษาพยาบาลของพนักงานหรือลกูจา้งขององคก์ร13 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปีงบประมาณ 2559-2560 ไมเ่พียงพอ และขอใหป้ระสานกบักระทรวงมหาดไทยเพ่ือจะได้14 
แกไ้ขจดัหางบประมาณเพ่ิมเติม เน่ืองจาก สปสช. เป็นผูด้ าเนินการแทนแต่ไม่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณใน15 
ส่วนน้ี 16 

ครั้งท่ี 2  ไดน้ าวิสยัทศัน์ พนัธกิจของคณะอนุกรรมการ ท่ีจะจดัการบริหารระบบการเงินการคลงั17 
ท าใหเ้ป็นธรรม ยัง่ยืน และพอเพียงมีประสิทธิภาพ ก าหนดหลกัเกณฑใ์หม้ีความเป็นธรรมและผลกัดนัใหม้ีการ18 
บริหารจดัการเร่ืองการเงิน โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนฯ พ.ศ. 2560-19 
2567 ยุทธศาสตรไ์ว ้3 ดา้น คือ 1. ดา้นการพฒันาเพ่ือการสรา้งความยัง่ยืนและพอเพียงดา้นการเงินการคลงั20 
หลกัประกนัสุขภาพ  2. ดา้นการส่งเสริมความกลมกลืนระหวา่งระบบประกนัสุขภาพสู่ความเป็นธรรม  3. ดา้น21 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 22 

นอกจากน้ียงัไดร้ายงานความกา้วหน้า การพฒันาระบบบริการอุบติัเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ23 
ตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกท่ี (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ซ่ึง24 
พบว่าความยุ่งยากในเร่ืองของหมวดการค่าบริการทั้งหมด 16 หมวด และไดม้ีการตัดทอนหรือลดลงโดย25 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงจะมีจ านวน 9,637 รายการ ถูกตดัออกจ านวน 6,662 รายการ คงเหลือจ านวน 26 
2,975 รายการ 27 

ครั้งท่ี 3  เป็นการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 6 (ขั้นตอนสุดทา้ย) คือ ประธานอนุกรรมการบญัชียา28 
หลกัแห่งชาติ ร่วมกบัผูแ้ทน 3 กองทุน พิจารณา affordibility ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการพฒันาระบบยา29 
แห่งชาติลงนาม เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2560  สรุปผลการจดัล าดบัและการค านวณผลกระทบงบประมาณของ30 
กรอบรายการยาในบญัชี ง และ จ(2) รอบพิจารณา ปี พ.ศ. 2559-2560  เป็นกรณีท่ีไม่ใช่ยาก าพรา้ 3 รายการ 31 
และยาก าพรา้ 5 รายการ  สรุปเป็นภาระงบประมาณท่ีระบบประกนัสุขภาพทั้ง 3 กองทุน ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิม 1,059 32 
ลา้นบาท 33 

ครั้งท่ี 4  แจง้ใหท้ราบถึงมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองอนุมติังบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ34 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีไดร้บัอนุมติัเป็นจ านวนเงิน 126,533 ลา้นบาท 35 
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และไดง้บประมาณเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีไมม่ี ไดแ้ก่ ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรบัการบริการระดบัปฐมภูมิ1 
ท่ีมีแพทย์ประจ าครอบครัว จ านวน 240 ลา้นบาท และได้ขอใหก้ระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุน2 
สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญัและพิจารณาแนวทางการบูรณาการ3 
ท างานดา้นการป้องกนัโรคร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินผลสมัฤทธ์ิได ้4 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 5 

1.7 สรุปคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดประเภทและอตัราค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณใ์นการ6 
บ าบดัรกัษาโรค ครั้งที่ 2/2560  วนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2560 7 

เอกสารประกอบ : PowerPoint 8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 9 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ทาง10 

คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดประเภทและอตัราค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ได้11 
ด าเนินการประชุมแต่ไมค่วามคืบหนา้ในเร่ืองท่ีประชุมจึงขออนุญาตไมน่ าเสนอท่ีประชุมน้ี 12 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 13 

1.8 สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาแนวทางบริหารงบบริการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการ 14 
วนัที่ 7 มีนาคม 2560 15 

เอกสารประกอบ : PowerPoint 16 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 17 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  แจง้ท่ีประชุมว่า คณะท างานชุดน้ีเป็น18 

คณะท างานท่ีอยูภ่ายใตค้ณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน จึงตอ้งมี19 
ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานขึ้ น โดยมีอ านาจหนา้ท่ี วิเคราะหส์ถานการณ ์บริบท และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ20 
ด าเนินงานการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ก าหนดขอ้เสนอแนะ ตัวช้ีวัด ก ากับ ติดตาม และ21 
ประเมินผล เพ่ือใหก้ารจ่ายเป็นไปตามคุณภาพผลงานบริการท่ีเพ่ิมขึ้ น และใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของตัวช้ีวดั22 
ตามหลกัของ SMART มีความสอดคลอ้งกบัระบบของ UC ซ่ึงเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กบั สปสช. 23 
และสะทอ้นคุณภาพบริการสาธารณสุขในทุกระดบั ถือไดว้่าเป็นการต่อยอดใหเ้หมาะสมกบับริบท ซ่ึงเป็นการ24 
ก าหนดหลกัการท่ีจะจ่ายในปี 2561 อยา่งไรก็ตามขอ้มลูท่ีน าเสนอน้ีเป็นเพียงหลกัการ ยงัไมม่ีรายละเอียด 25 

 มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  26 

1.9 สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 27 
(UHosNet) ครั้งที่ 60  วนัที่ 30-31 มีนาคม 2560 28 

เอกสารประกอบ : PowerPoint 29 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 30 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการ31 

อ านวยการเครือขา่ยฯ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม ซ่ึงการประชุมมี32 
ทั้งหมด 4 session ไดแ้ก่  33 

1. หลกัประกนัสุขภาพปี 2560  34 
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2. บทบาทหรือทิศทาง UHosNet 1 
3.  คุณภาพท่ีควรจะเป็นในยุคปัจจุบนั  2 
4.  Antimicrobial resistance    3 
ในช่วงเย็นเป็นการประชุมของคณะกรรมการอ านวยการ เก่ียวกบัการเบิกจ่ายประกนัสงัคมของ4 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัซ่ึงไดไ้ม่เต็มท่ี ไดเ้ชิญกรรมการจาก UHosNet ไปเป็นตวัแทนในการพิจารณาระบบ5 
ใหบ้ริการทางการแพทยเ์พ่ือศึกษา วิเคราะห ์ประเมินระบบใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยเฉพาะโรคเร้ือรงัท่ีมี6 
ค่าใชจ้่ายสงูเพ่ือใหม้ีความเหมาะสมมากขึ้ น  7 

นอกจากน้ีไดร้ายงานเพ่ิมเติมกบัผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 8 
1.  ความกา้วหน้าของ คณะท างาน RDU เร่ืองการพฒันา Mobile application Personal Health 9 

Information เก่ียวกบัยาของประชาชน ไดแ้บ่งออกเป็น 3 Phase ไดแ้ก่ 1. Medication profile 2. Drug 10 
interaction 3. Medication reconciliation ซ่ึงไดม้ีการลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง คาดว่า11 
จะด าเนินการแลว้เสร็จประมาณเดือนกนัยายน 2560 12 

2.  การด าเนินการจดัท า Website UHosNet เพ่ือไวใ้ชใ้นการส่ือสารและใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ  13 
ไดท้ าการเสนองบประมาณผ่านเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และไดจ้ัดตั้งกองทุน 14 
UHosNet ขึ้ น โดยขอรบัทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 15 
กติกาคือจะเรียกเก็บเมื่อมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ท่าน้ัน และการสัง่จ่ายทุกครั้งจะตอ้งน าเขา้ประชุมพิจารณาเพ่ือ16 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายฯ เกณฑ์อัตราเงินสนับสนุนกองทุนคิดตามขนาด17 
จ านวนเตียงของโรงพยาบาล พรอ้มทั้งรายนามผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่จ่ายตามรายละเอียดในเอกสาร 18 

3.  ความกา้วหน้าของคณะอนุกรรมการเภสชักรเครือข่าย UHosNet ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัประชุม19 
เชิงปฏิบติัการเร่ืองการอ่านเอกสารคุณภาพยา เพ่ือพฒันาเภสชักรใหม้ีมาตรฐานใกลเ้คียงกนั และการพฒันา20 
ตวัช้ีวดัดา้นเภสชักรรม (KPI) : THIP 3  รวมทั้ง RDU hospital   21 

4.  ความกา้วหน้าของคณะอนุกรรมการพยาบาลเครือข่าย UHosNet ไดด้ าเนินการท า Nursing 22 
KPI in THIP มีการประชุมหารือแลกเปล่ียนเรียนรู ้ทบทวน KPI จดัท าแผนด าเนินการวิจยั รวบรวมนวตักรรม23 
เพ่ือหา Best practice  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 24 

5. การจัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHosNet) ครั้งท่ี 61 ได้25 
ก าหนดจัดขึ้ นวันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยวิทยาลัย26 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต เป็นเจา้ภาพ  ขอเรียนเชิญผูส้นใจเขา้ร่วมประชุม 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  28 

1.10 สรุปการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการก าหนด29 
มาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ และคณะอนุกรรมการก ากับ30 
คุณภาพและมาตรฐานบริการ ครั้งที่ 2/2560  วนัที่ 24 พฤษภาคม 2560 31 

เอกสารประกอบ : PowerPoint 32 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 33 
น าเสนอในวาระที่ 1.5 34 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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1.11 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการขาย1 
ยา ครั้งที ่3/2560 วนัที่ 21 มีนาคม 2560 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล  แจง้ท่ีประชุมว่า ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการ 5 

UHosNet ท าการแปลงเกณฑจ์ริยธรรมใหเ้ขา้ใจง่ายคือ เรียกว่าเป็น The Do’s and The Don’ts สรุปไว ้10 ขอ้ 6 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม โดยจะมีการผลกัดนัเร่ืองน้ีใหเ้ป็นตวัช้ีวดัระดบัประเทศ ส าหรบั7 
ผูส้นใจ ประมาณวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 จะมีการประชุมสรุปเป็นเกณฑจ์ริยธรรมใหม่ และมี Do’s and Don’ts 8 
พรอ้มรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือใชป้ระกอบการสอนนักศึกษาแพทยห์รือในสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 9 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  10 

1.12 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ ออกตาม11 
พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 (ชุดที ่2) ครั้งที่ 1/2560  วนัที่ 23 มีนาคม 2560 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 14 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  ไดเ้สนอขอ้สรุปเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง คือมาตรา 14 15 

วรรค 1 สถานพยาบาลอาจจัดใหม้ีการศึกษาฝึกอบรมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  หรือ16 
ประสานงานความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง17 
อนุกรรมการไดด้ าเนินการจดัท ากฎหมายฉบบัรอง และก าหนดเกณฑก์ารด าเนินการ  ในการประชุมไดม้ีขอ้18 
โตแ้ยง้เก่ียวกับความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม ซ่ึงได้น าเสนอท่ีประชุมว่ากลุ่ม กสพท ไดเ้คยมีการประชุม19 
พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และไดน้ าเสนอขอ้สรุปไปยงัแพทยสภาแลว้ แต่ยงัไม่มีความกา้วหน้าใดๆ  แต่โดยท่ี20 
คณะอนุกรรมการชุดน้ีตอ้งการเขียนกฎหมายรองรบั พรบ. เพ่ือใหท่ี้ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาในครั้ง21 
ต่อไป จึงเห็นวา่ผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมน่าจะเป็นผูท่ี้มีความรูด้า้นกฎหมาย เพราะคณะอนุกรรมการส่วนใหญ่เป็น22 
นักกฎหมาย 23 

มตทิี่ประชุม  :   รับทราบ และเสนอให ้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์24 
เป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุม 25 

1.13 สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา ส าหรบับุคลากร26 
ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561) วนัที่ 10 เมษายน 2560 27 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 29 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  แจง้ท่ีประชุมว่า ในการประชุมปี 2560 เป็นการจดั30 

ประชุมเร่ือง ICT คือ เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมพลงัการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ ก าหนดจดัในระหว่างวนัท่ี 6-8 31 
พฤศจิกายน 2560 และวางแผนการประชุมเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และขอเสนอท่ีประชุม 32 
กสพท พิจารณาเร่ืองงบประมาณในการด าเนินการศึกษาพ้ืนฐานการศึกษาแพทยศาสตรข์องประเทศไทย เพ่ือ33 
ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการวางแผนด าเนินงาน เช่นเดียวกบังบประมาณของวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือจะ34 
ไดน้ าขอ้มลูไปแจง้กบัท่ีประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนฯ ต่อไป 35 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 36 
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1.14 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 20 1 
เมษายน 2560 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 
น าเสนอร่วมกบัวาระ 1.16 5 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 6 

1.15 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง แนวทางการออกขอ้สอบเพื่อประเมินผลการเรียนการ7 
สอนการใชย้าอยา่งสมเหตผุล  วนัที่ 19 พฤษภาคม 2560 8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 10 
น าเสนอร่วมกบัวาระ 1.16  11 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

1.16 สรุปการประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้น13 
สุขภาพเพื่อการใชย้าอยา่งเหมาะสม วนัที่ 27 เมษายน 2560 14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 15 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 16 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  เสนอท่ีประชุมในวาระ 1.14, 1.15 และ 1.16  เร่ือง 17 

Rational Drug Use ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง คือไดจ้ดัท าหนังสือเร่ือง RDU Curriculum กลาง ซ่ึงไดน้ าลงไวใ้น line 18 
กลุ่มแลว้ หนังสือจะมีรายละเอียดอยู่ประมาณ 12 Module ท าเป็นลกัษณะ Competency Base Education ถา้19 
อาจารย์ท่านใดสนใจก็สามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้เน่ืองจากเป็นการเขียนแบบกลางๆ  และครอบคลุม 20 
Competency ท่ีอยากใหบุ้คลากรดา้นสุขภาพท่ีจบออกไปท างานมีความรูใ้หค้รอบคลุม และจะมีการติดตามผล21 
เร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ือง และไดม้ีการลงนาม MOU มีรองนายกรฐัมนตรีเป็นประธานและผูแ้ทนจากวิชาชีพต่างๆ 22 
ร่วมลงนามเพ่ือท าการผลกัดนัเร่ืองน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยท่ี์ตอ้งเพ่ิมเติม คือ 1. ใหม้ีการประเมินการสัง่23 
ใชย้าของบณัฑิตวิทยาศาสตรสุ์ขภาพทุกดา้นอย่างเป็นรูปธรรมก่อนท่ีจบไปประกอบวิชาชีพฯ ซ่ึงไดป้รึกษากบั 24 
ศรว. เพ่ือประชุมวางแผนในการจดัท าขอ้สอบ 2. พฒันาใหเ้ป็น CME โดยท่ี รองศาสตราจารย ์นายแพทย์25 
อานุภาพ  เลขะกุล รบัไปเป็นผูป้ระสานงานกบัแพทยสภาและราชวิทยาลยัต่อไป 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   27 

1.17 สรุปประชุมคณะผู ้สรรหาเพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น28 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิอื่นตามมาตรา 7 (2) ในคณะกรรมการสถานพยาบาล วนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 29 

เอกสารประกอบ :  30 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล 31 

  รองศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์รพล วีระศิริ (แทน) 32 
ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งถดัไป 33 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  34 
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1.18 สรุปการประชุม The first ASEAN Medical Education Conference to celebrate Chulalongkorn 1 
University Centennial (โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18) 2 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์4 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า การจดัประชุมไดจ้ดัขึ้ นเมื่อ5 

วนัท่ี 16-19 พฤษภาคม 2560 มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 377 คน มีผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นชาวต่างชาติ6 
จ านวน 17 คน มีจ านวนผูล้งทะเบียนเขา้ร่วม Pre-Conference Workshop จ านวน 51 คน  มีการประกวด7 
ผลงานวิจยัจ านวน 18 เร่ือง แบ่งเป็น Oral จ านวน 10 เร่ือง และ Poster Presentation จ านวน 8 เร่ือง มีการ8 
มอบรางวลั The Best Oral Presentation จ านวน 2 เร่ือง และ The Best Poster Presentation จ านวน 2 เร่ือง 9 
ส่วนเร่ืองการประเมินผลจากการเขา้ร่วมประชุมใชเ้ป็นการประเมินแบบ Online มีผูป้ระเมินจ านวน 77 ราย ซ่ึง10 
ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดี ถึง ดีมาก  โดยในการจดัประชุมครั้งน้ีไดม้ีตวัแทนดา้น Medical Education จาก11 
สถาบนัต่างๆ ในหลายประเทศอาเซียนมาร่วมประชุมจ านวน 10 ประเทศ ซ่ึงไดม้ีการร่วมประชุมกบัคณบดี12 
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 13 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 14 
ไดน้ าเสนอประเด็นต่างๆ ท่ีไดจ้ากการประชุม ดงัน้ี  ในการประชุมมีตวัแทนจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนรวม 15 
7 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร ์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์เมียนมาร ์มาเลเซีย และเวียดนาม  มาแลก 16 
เปล่ียนขอ้คิดเห็นในงานด้านแพทยศาสตรศึกษา และท่ีประชุมมีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้ง  ASEAN 17 
Medical Education Alliance เพ่ือร่วมกนัพฒันางานแพทยศาสตรศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีประเด็น18 
ส าคญั ดงัน้ี 19 

1. ควรเปิดใหทุ้กคณะแพทยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน เขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์รได้ แต่ขอให้20 
แต่ละประเทศคดัเลือกสถาบันท่ีเป็นตัวแทน ประเทศละ 1 สถาบัน เขา้เป็นคณะกรรมการของ ASEAN 21 
Medical Education Alliance  22 

2. การจัดตั้งองค์กรน้ีจะต้องค านึงถึงบทบาทหน้าท่ีขององค์กรเดิมท่ีมีอยู่แล้ว  คือ ASEAN 23 
medical school network ซ่ึงมีวิสยัทศัน์หลกั 4 ดา้น คือ 1. Education 2. Research 3. Student exchange 24 
และ 4. Quality assurance โดยองคก์รท่ีจดัตั้งขึ้ นใหม่น้ีตอ้งไม่มีบทบาทซ ้าซอ้นกนั และควรจะช่วยเสริมการ25 
ท างานขององคก์รเดิม 26 

และเน่ืองจากในท่ีประชุมดังกล่าวได้ขอใหท้างประเทศไทยช่วยเป็นตัวแทนร่างกฎ  ระเบียบ 27 
วตัถุประสงค์ และหน้าท่ีขององคก์ร เพ่ือใหต้ัวแทนประเทศต่างๆ ไดพิ้จารณาใหข้อ้คิดเห็นและร่วมกนัจดัตั้ ง28 
องค์กรเพ่ือพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกันต่อไป จึงขอเสนอใหม้ีการจัดตั้ง29 
คณะท างานเพ่ือร่างกฎ ระเบียบดงักล่าว 30 

มตทิี่ประชุม 31 
เห็นดว้ยกบัการจดัตั้ง ASEAN Medical Education Alliance และการตั้งคณะท างานเพ่ือร่างกฎ 32 

ระเบียบ วตัถุประสงค์ และหน้าท่ีต่างๆ ขององค์กร โดยมอบใหร้องคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์33 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นผูร้บัผิดชอบในการขอความร่วมมือจากตวัแทนสถาบนัต่างๆ ตั้งเป็นคณะท างาน 34 
เพ่ือจัดท าร่างกฎ ระเบียบ วตัถุประสงค์ และขอ้บังคับต่างๆ ขององคก์ร แลว้น ามาเสนอใหท่ี้ประชุม กสพท 35 
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พิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอใหต้ัวแทนประเทศต่างๆ ใน ASEAN ท่ีมาประชุมร่วมใหข้อ้คิดเห็น และจดัตั้ง 1 
ASEAN Medical Education Alliance ต่อไป 2 

1.19 ผลการด าเนินงานครั้งแรกในการพิจารณา วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรมี์คุณวุฒิเทียบเท่า3 
ปริญญาเอก”  4 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 6 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี  ไดร้ายงานท่ีประชุมทราบว่าขณะน้ีหลกัสูตร7 

วุฒิบตัรสาขาอายุรศาสตร์ไดร้บัการรบัรองจาก สกอ. และแจง้แพทยสภารบัทราบแลว้ ไดท้ าการประกาศให้8 
ผูส้นใจไดท้ราบ มีผูท่ี้ประสงคข์อเทียบคุณวุฒิ จ านวน 7 ราย ซ่ึงเมื่อไดพิ้จารณาตามเกณฑท่ี์ไดต้ั้งไวป้รากฏว่ามี9 
เพียง 3 ราย ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑแ์ละส่งรายช่ือพรอ้มรายละเอียดไปยงั สกอ. เพ่ือให ้สกอ. รบัรองเป็น10 
ท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ซ่ึงจะไดถื้อเป็นแนวทางปฏิบติัส าหรบัรายอ่ืนๆ ต่อไป ผูท่ี้มีคุณสมบติัตรงตามเกณฑก็์สามารถ11 
ยื่นเร่ืองขอเทียบคุณวุฒิได ้โดยจะด าเนินการใหเ้ดือนละ 1 ครั้ง 12 

คุณสมบติัผูท่ี้จะไดร้บัการเทียบคุณวุฒิ คือ ตอ้งผ่านการอบรมในหลกัสูตรท่ี สกอ. เคยรบัรองว่า13 
เทียบเท่าปริญญาเอกได ้เช่น หลกัสูตรวุฒิบตัรสาขาอายุรศาสตร ์ส่วนสาขา โสต ศอ นาสิก สาขากุมารเวช14 
ศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  ซ่ึงเคยได้รับการเทียบวุฒิมาก่อน ไม่พบเอกสารยืนยันในการ15 
ด าเนินการ  ส่วนสาขาอ่ืนๆ ราชวิทยาลัยต่างๆ ตอ้งเสนอหลักสูตรเพ่ือขอเทียบคุณวุฒิไปให ้สกอ. ท าการ16 
พิจารณาก่อน ถึงจะน ามาพิจารณาเทียบใหผู้ท่ี้สอบผ่านต่อไป ส่วนเกณฑคุ์ณสมบติัต่างๆ ไดป้ระชาสมัพนัธอ์ยู่17 
ใน website ของราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  19 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 20 
ครั้งที่ 1/2560  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 20 มกราคม 2560  ณ หอ้งประชุมชั้น 25  อาคารหอพกัพฒันา21 
คณาจารย ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  และรบัทราบสรุปผลการประชุม22 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 3 มีนาคม 2560  ณ หอ้งประชุม 23 
ดร.รสสุคนธ ์ แสงมณี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์24 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล   26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์27 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ได้เสนอท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารับรอง28 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ29 
ไทย ครั้งท่ี 1/2560  และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2560  ไม่มีการ30 
แกไ้ข 31 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 32 
  33 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1 การก าหนดจ านวนรบันิสิตนกัศึกษาใหม่ตามผลการรบัรองศกัยภาพ 2 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 
เน่ืองจากปีการศึกษา 2561 จะมีการเปล่ียนแปลงระบบการรบันักศึกษาแพทย ์ซ่ึงคาดว่าอาจจะ5 

เกิดช่องวา่งในการรบันักศึกษา ซ่ึงการรบันักศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) จะ6 
เปิดรบัสมคัรในรอบท่ี 3  ส่วนของโครงการผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท จะรบัสมคัรในรอบท่ี 2  วนัท่ีประกาศผล7 
ในรอบท่ี 2 คือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561  ขณะท่ีวนัท่ีรบัสมคัรรอบท่ี 3  จะเป็นวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ัน8 
โอกาสท่ีผูส้มคัรจะสละสิทธ์ิจากรอบท่ี 2  เพ่ือไปสมคัรเขา้ในรอบท่ี 3  จะไม่สามารถด าเนินการไดท้ัน แต่9 
สามารถไปสมคัรเขา้ในรอบท่ี 4 หรือ 5 ได ้ ทั้งน้ีในการสมคัรรอบท่ี 3  ผูส้มคัรสามารถเลือกได ้4 แห่ง แต่10 
สามารถยืนยนัสิทธ์ิไดเ้พียง 1 แห่ง  ผลกระทบอาจท าใหจ้ านวนการรบันักศึกษาของบางสถาบนั ไดไ้ม่เต็มตาม11 
ศกัยภาพท่ีไดร้บัการรบัรองโดยแพทยสภา 12 

ไดเ้สนอท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา จะขออนุญาตแพทยสภาว่าขอรับเกินจ านวนศักยภาพจะได้13 
หรือไม ่ และจะขอรบัไมเ่กินเท่าไรของศกัยภาพ เพ่ือท่ีจ านวนนักศึกษาท่ีรบัเขา้จะไดต้รงตามเป้าการรบั ดงัน้ัน14 
จึงขอสรุปประเด็นเพ่ือพิจารณาดงัน้ี  15 

1. ขออนุมติัเพ่ิมหรือไม่ 16 
2. ก าหนดอตัราการรบัไดสู้งสุดเป็นเท่าใด 17 
มตทิี่ประชุม  :  ท าหนังสือขออนุมติัไปท่ีแพทยสภา โดยขอใหเ้พ่ิมไดไ้มเ่กิน 10% ของศกัยภาพท่ี18 

เคยไดร้บัของแต่ละสถาบนัแต่ไมเ่กิน 10 คน  19 

3.2 ผลกระทบจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 40 20 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 
ไดเ้สนอท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 40  ท่ีบัญญัติว่า 23 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ............” ตามเอกสารประกอบการประชุม  โดยไดเ้สนอประเด็น24 
เพ่ือการพิจารณาตีความ ค าว่า ประกอบอาชีพ และ ประกอบวิชาชีพ  ซ่ึงหากตีความว่า แพทยคื์อผูป้ระกอบ25 
วิชาชีพ กฎหมายมาตราน้ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มวิชาชีพแพทย ์ แต่หากตีความว่า ประกอบอาชีพ กบัประกอบ26 
วิชาชีพ มีความหมายเดียวกนั นัน่คือ ต่อไปน้ีองคก์รวิชาชีพ เช่น แพทยสภา จะไปกา้วก่ายการจดัการศึกษา27 
ของสถาบนัการศึกษาไมไ่ด ้เช่น การอนุมติัใหเ้ปิดด าเนินการหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 28 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และเห็นสมควรใหด้ าเนินการต่อไป  ส าหรบัการเสนอขอเปิด29 
ด าเนินการหลกัสูตรฯ ไม่มีการสรุปความเห็น  อย่างไรก็ตาม สมควรตั้งกลุ่มเพ่ือศึกษาและขอความเห็นจาก30 
ผูเ้ช่ียวชาญต่อไป 31 
  32 
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3.3 คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ขอ1 
อนุมตัเิขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 4 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  เสนอท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณาเก่ียวกบัการขอ5 

อนุมัติเข ้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ของคณะแพทยศาสตร์ และการ6 
สาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ ์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์ซ่ึงปัจจุบนัราชวิทยาลยัฯ7 
ไดร้บัอนุมติัจาก ครม. ใหจ้ดัตั้งและเปิดด าเนินการแลว้ แต่ยงัไม่มีหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของตนเอง ซ่ึง8 
โดยปกติ กสพท จะรบัสถาบนัใดเขา้เป็นสมาชิก ก็ต่อเมื่อหลกัสูตรไดร้บัอนุมติัจากแพทยสภาแลว้ แต่เน่ืองจาก9 
สถาบันยงัขาดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี จึงเสนอท่ีประชุมว่า10 
สมควรจะรับเขา้เป็นสมาชิกของ กสพท โดยยกเวน้เกณฑท่ี์เคยถือปฏิบติั เน่ืองจากสถาบนัฯ ไดร้บัอนุมติัให้11 
จดัตั้งโดยมติ ครม.  ท่ีประชุมไดม้ีการอภิปรายอยา่งหลากหลายและมีมติดงัต่อไปน้ี 12 

มตทิี่ประชุม  :   มอบหมายใหเ้ลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปรึกษากบั13 
รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เ พ่ือทราบถึงความกังวลของ14 
คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัฯ ในแง่ของผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นกบัวิทยาลยัฯ จากการเขา้เป็นสมาชิกท่ี15 
ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ หากรกัษาการอธิการบดียงัยืนยนัและยินดีรบัผลกระทบท่ีจะตามมา ก็ใหพิ้จารณา16 
รบัเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยได ้17 

3.4 ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 (เมษายน 2560 – 18 
มีนาคม 2561) 19 

เอกสารประกอบ :  20 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 21 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดแ้จง้ใหแ้ต่ละสถาบนัจ่ายเงินค่าบ ารุง กสพท 22 

ในอตัราเดิม ซ่ึงจะท าหนังสือแจง้ใหแ้ต่ละสถาบนัทราบและไดน้ าเสนอรายงานการเงินปีท่ีผ่านมา  23 
1.  รายรบั  2,100,000 บาท              รายจ่ายปีท่ีผ่านมา 1,498,000 บาท 24 
2.  อนุมติัค่าใชจ้่ายสนับสนุนการวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาจ านวน 10,000,000 บาท ใชไ้ป25 

ทั้งหมด 9,870,000 บาท 26 
3.  เงินคงเหลือ ณ ปัจจุบนัจ านวน 99,000,000 บาท  27 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

  29 
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วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 2 
เอกสารประกอบ :  3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 
ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ จ านวน 2 เร่ือง ดงัน้ี 6 
1. เร่ืองงบประมาณโครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายของรฐับาล ซ่ึงในการช้ีแจงเร่ืองงบประมาณ7 

ไดอ้า้งอิงถึงตวัเลขจากสถาบนัวิจยัประชากรของมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ประเทศไทยก าลงัจะเป็นประเทศผูสู้งวยั8 
สมบูรณ์แบบ ในปี ค.ศ. 2021  ซ่ึงจะเพ่ิมภาระรับผิดชอบของแพทยใ์นการดูแลรักษา ท าใหต้อ้งมีการเพ่ิม9 
จ านวนแพทย์ โดยไดเ้สนอของบประมาณไปจ านวน 10 ปี ตัวเลขท่ีเสนอไปจากมติท่ีประชุมของ กสพท คือ 10 
ตน้ทุนด าเนินการ จ านวน 300,000 บาท/คน/ปี และงบลงทุน  2,000,000 ลา้นบาท/คน 11 

หลงัจากไดช้ี้แจงเสร็จส้ิน ขัน้ตอนการด าเนินการต่อไปตอ้งท าอยา่งไร มีสองแนวทางคือ ตอ้งเสนอ12 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการผูบ้ริหารหรือบอรด์ซ่ึงมีนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 เป็นผู ้13 
พิจารณา หรือ ไม่ตอ้งเขา้พิจารณาในคณะกรรมการผูบ้ริหาร ซ่ึง ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์วชัรสินธุ 14 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดไ้ปปรึกษากบัท่านรฐัมนตรี และไดร้บัค าแนะน าใหส้่ง15 
รายละเอียดต่างๆ เสนอไปด่วน คาดว่าท่านรัฐมนตรีน่าจะลงนามใหใ้นวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ซ่ึงจะตอ้ง16 
ติดตามเร่ืองวา่ตอ้งน าเสนอพิจารณาในคณะกรรมการผูบ้ริหารหรือจะเสนอไปยงั ครม. โดยตรง ถา้ไดร้บัอนุมติั17 
งบประมาณล่าช้า ทางกระทรวงสาธารณสุขคงต้องหางบประมาณในส่วนอ่ืนให้ใช้ไปก่อนในปี 2561 18 
งบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัคาดวา่น่าจะเล่ือนเวลาออกไปเป็นงบกลางปี 19 

2.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดข้อความร่วมมือขอ้มลูจากสถาบนัผลิตแพทย ์ดงัน้ี 20 
2.1  สถาบนัผลิตแพทยม์ีกระบวนการอย่างไรในการติดตามหน้ีในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ท างาน21 

ชดใชทุ้น หรือใชทุ้นไม่ครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถา้ไม่มีการชดใชห้น้ีน้ัน สถาบนัผลิตแพทยน้ั์นๆ ตอ้งเป็น22 
ผูร้บัผิดชอบชดใชทุ้นเอง ขอใหทุ้กคณะส่งสรุปรายละเอียดใหก้บั รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 
ภายในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 ก่อน 12.00 น. ซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมร่วมกบั สกอ. และส านักงบประมาณ 24 
วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 25 

2.2  ถา้ไมท่ างานชดใชทุ้นโดยใชเ้ป็นเงินแทนแลว้เงินไปท่ีไหน 26 
2.3  การชดใช้ทุนจ านวน 400,000 บาท ควรจะเพ่ิมจ านวนเงินค่าปรับหรือไม่อย่างไร 27 

เน่ืองจากตน้ทุนการผลิต 4.4 ลา้นต่อคน 28 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  29 

4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 30 
เอกสารประกอบ :  31 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์32 

นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร 33 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์  ได้เสนอรายงานผลการด าเนินการของ34 

เครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย สืบเน่ืองมาจาก กสพท ไดอ้นุมติัทุนสนับสนุนในการ35 
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ท าวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา จ านวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงไดร้ายงานผลการด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้1 
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฯ และคณะกรรมการด าเนินการฯ จากการด าเนินงานมาเป็นเวลา 2 ปี ได้2 
แบ่งการด าเนินงานเป็น 7 แผน ไดแ้ก่  3 

1.  การพัฒนาผลงานวิจยั และการด าเนินการท่ีส าคัญคือการพัฒนางานวิจัย ซ่ึงในระยะ 2 ปีท่ี4 
ผ่านมา ไดด้ าเนินการวิจัยทั้งหมด 5 เร่ือง โดยมี 2 โครงการ อยู่ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย ไดแ้ก่ 5 
โครงการศึกษาผลกระทบของการสอบเพ่ือรบัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย และโครงการศึกษา6 
ความตรงแบบท านายไปขา้งหนา้ (predictive validity) ของการสอบเพ่ือรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม7 
ในประเทศไทย ส่วนโครงการอ่ืนๆ อยูใ่นการต่อเวลา  8 

2. การพัฒนาองค์ความรูว้ิจัยแพทยศาสตรศึกษา ไดข้ยายเครือข่ายออกไปจัด workshop ท่ี9 
มหาวิทยาลยัต่างจงัหวดั ไดก้ารตอบรบัดีมาก แต่มีนักวิจยัยงัไมม่ากท่ีจะท างานวิจยั 10 

3.  การสรา้งเครือข่ายนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ไดจ้ดัประชุมแลว้ก็ท าการติดตาม และท าการ11 
วิจยัร่วมกบัสหวิชาชีพเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเรียนรูจ้ากงานประจ าสู่งานวิจยั (R2R) 12 

4.  การส่งเสริมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดการท า MOU ร่วมกนัของโรงเรียน13 
แพทยท์ัว่ประเทศภายในเดือนสิงหาคม 2560  14 

5.  การใชป้ระโยชน์งานวิจยั ยงัไมม่ีการน าผลการวิจยัไปใชเ้น่ืองจากงานวิจยัยงัไม่เสร็จ 15 
6.  การพฒันาฐานขอ้มลูวิจยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเ์ป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการและไดผ้ลดี16 

มาก มีผูเ้ขา้ไปใชข้อ้มลูจ านวนมาก ซ่ึงขอ้มลูมีทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 17 
7.  การบริหารจดัการโครงการ มีโครงการใหม่ท่ีก าลงัพิจารณาคือโครงการ Study of Public health 18 

care in Thailand และพฤติกรรมการเรียนรูข้องนักศึกษาในหอ้งผ่าตดั  19 
และขอเสนอท่ีประชุมใหเ้สนอแนะว่า ท่านใดมีประเด็นวิจัยท่ีต้องการน าเสนอเพ่ือจะใหท้าง20 

คณะกรรมการฯ MedResNet ไปด าเนินการ 21 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ ไดเ้สนอ ขอใหศึ้กษาในเชิงลึกเร่ืองจ านวน22 

ของแพทยท่ี์เป็น specialty ในแต่ละสาขามีจ านวนเท่าไร สาขาใดบา้งท่ียงัขาดแคลน ซ่ึงจะไดเ้ป็นขอ้มลูในการ23 
ผลิตแพทยต่์อไป  24 

นอกจากน้ี อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ เสนอประเด็น 1. ผลกระทบหรืออิทธิพลของการ25 
รบัรองหลกัสูตร/การรบัรองสถาบนัต่อคุณภาพของบณัฑิต  2. รูปแบบท่ีพึงประสงคข์องการพฒันาสมรรถนะ26 
ครท่ีูพึงประสงค ์ 27 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์รุ่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เสนอประเด็น 1. การสอบวิชาเฉพาะ28 
ของ กสพท มีประโยชน์ในการท านายอนาคตของการปฏิบติังานของแพทยจ์ริงหรือไม ่  29 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล เสนอประเด็น 1. ควรศึกษาเก่ียวกับภูมิหลังของ30 
นักศึกษาปัจจุบัน ท าเป็น commission report เป็นพ้ืนฐาน โดยจะดูในภาพใหญ่มาก ตั้งแต่เร่ืองหลกัสูตร 31 
สถาบนั การออกแบบการสอน core competency ว่าบรรลุวตัถุประสงคจ์ริงหรือไม่  2. เร่ืองประกนัคุณภาพ32 
การศึกษาควรท าเป็น commission report ของประเทศ และท าการเผยแพร่อย่างชดัเจนเพ่ือท่ีจะไดว้างแผน33 
ด าเนินการต่อไปได ้34 

นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร ไดเ้สนอรายงานเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง35 
ประเทศไทย ไดจ้ัดตั้งมาครบรอบ 16 ปี จากผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้มีผลงานวิจัย36 
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มากกว่า 60 โครงการ ซ่ึงเกิดผลกระทบในแนวของเวชปฏิบัติและเร่ืองของนโยบาย การตีพิมพ์ การพัฒนา1 
ศกัยภาพของศูนยว์ิจยัทางคลินิก ดา้นการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ดา้นการมีส่วนร่วมการพฒันาคุณภาพของ2 
งานวิจยัคลินิก/การท างานร่วมกบัทาง วช. ไดย้อมรบัในการท างานร่วมกบัแหล่งทุนต่างๆ จากท่ีผ่านมาไดม้ี3 
การเปล่ียนแปลงหลายๆ อย่าง และในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองไทยแลนด ์4.0 มุ่งเน้นดา้นเทคโนโลยี4 
การวิจยั  ประเด็นปัญหาท่ีผ่านมาในการท างานของ MedResNet ท างานภายใตค้ณะกรรมการบริหารและ5 
กรรมการอ านวยการ  ในปีท่ีผ่านมาประธานคณะกรรมการไดข้อลาออก และคณะกรรมการหลายท่านไดม้ีการ6 
ปรับเปล่ียนต าแหน่งไป จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาในประเด็นของแนวทางการท างาน การปรับเปล่ียน7 
คณะกรรมการบริหารและการสรรหาประธานกรรมการบริหาร และขอเรียนเชิญคณบดีของทุกสถาบนัเขา้ร่วม8 
ประชุมในวนัพุธท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ์ ชั้น 2 อาคาร 9 
วช. 2  ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ วตัถุประสงคเ์พ่ือ 10 

1.  รบัทราบความคิดเห็นเพ่ือน าไปก าหนดบทบาทการท างานของ MedResNet และการช่วย11 
สนับสนุนการท างานของ กสพท  ในส่วนท่ีเป็นงานวิจัยทางคลินิก รวมทั้งความสอดคลอ้งกับนโยบายไทย12 
แลนด ์4.0  เพ่ือจะไดท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 13 

2.  รปูแบบของคณะกรรมการบริหารและการสรรหาประธานกรรมการบริหาร 14 
3.  ช้ีแจงรายงานความกา้วหน้าการจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ในการส่งเสริมการวิจัยทางคลินิก  15 

เก่ียวกบัรปูแบบการส่งเสริมการวิจยัทางคลินิก 16 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  และทาง MedResNet จะท าหนังสือเชิญประชุมต่อไป  17 

4.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 18 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ ไดร้ายงานท่ีประชุมเก่ียวการประเมินตาม21 

แนวทาง EdPEx (TQA)  สืบเน่ืองจากการรายงานครั้งท่ีแลว้ไม่มีสถาบนัใดยื่นความประสงคข์อตรวจประเมิน22 
เพ่ิม และไดแ้จง้ใหท้ราบว่า คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ขอยกเวน้การตรวจประเมิน EdPEx เน่ืองจาก23 
ไดร้บัการรบัรองผลการตรวจประเมิน TQC  เรียบรอ้ยแลว้จึงขอยกเวน้การตรวจประเมินดงักล่าว   24 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  25 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 26 

5.1 เพ่ือทราบ 27 
5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ28 

เวชกรรม ปีการศึกษา 2559 29 
เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์31 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดร้ายงานการด าเนินการสอบ ดงัน้ี 32 
1.  การสอบขั้นตอนท่ี 3 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 26 มีนาคม 2560  มีผู ้สอบไม่ผ่านประมาณ 33 

10.91% จากจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 898 คน และครั้งท่ี 4 วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2560 มีผูส้อบไม่ผ่าน34 
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ประมาณ 8.73% จากผู ้เขา้สอบทั้งหมด 275 คน  ส าหรับการสอบในครั้งท่ี 4 จะมีนักศึกษาแพทย์ท่ีจบ1 
การศึกษาจากต่างประเทศสมคัรสอบเพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงอตัราการสอบไม่ผ่านยงัมีค่อนขา้งสูงพอสมควร โดยมี2 
รายละเอียดแยกเป็นแต่ละสถาบนัตามเอกสารประกอบการประชุม 3 

2.  การสอบขั้นตอนท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2560  และขั้นตอนท่ี 2 วนัท่ี 23 เมษายน 4 
2560 เป็นการสอบครั้งท่ี 1  พบว่าผลการสอบขั้นตอนท่ี 2 ผลอตัราการสอบผ่านโดยรวมจะสูงกว่าขั้นตอนท่ี 1  5 
โดยไดร้ายงานแยกแต่ละสถาบนัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  6 

3.  สรุปจ านวนผู ้สอบผ่านการรับรองการสอบ ศรว. ทั้ง 3 ขั้นตอน ปีการศึกษา 2558 7 
(พฤษภาคม 2559-เมษายน 2560) เป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย จ านวน 2,658 คน และ8 
สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ จ านวน 65 คน  ส่วนปีการศึกษา 2559 (พฤษภาคม 2560-มิถุนายน 2560) 9 
เป็นสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย จ านวน 2,624 คน และไดร้ับรองเพ่ิมเติมภายหลงัจ านวน 2 คน และ10 
สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ จ านวน 31 คน   11 

4.  เกณฑร์บัรองผลการสอบทุกขั้นตอน รวมถึงส่วนของ Long case กบั MEQ มีระยะ 12 
เวลา 3 ปี เน่ืองจากว่ามีผูเ้ขา้สอบ 1 ราย สอบผ่านทุกขั้นตอน แต่ปรากฏว่าผลรบัรองการสอบ Long case กบั 13 
MEQ หมดอายุ จึงไมส่ามารถรบัรองใหไ้ด ้ โดยทาง ศรว. ไดแ้นะน าใหผู้เ้ขา้สอบรายดงักล่าว กลบัไปติดต่อกบั14 
สถาบันท่ีจัดสอบเพ่ือขอสอบใหม่ และน าผลการสอบมายืนยันจึงจะท าการรับรองได้ ทั้งน้ีทุกสถาบันท่ี15 
ด าเนินการจดัสอบใหร้ะบุวนั เดือน ปี ใหช้ัดเจนว่ารับรองผลสอบตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะทาง ศรว. จะยึดตาม16 
หนังสือรบัรองจากแต่ละสถาบนัเป็นหลกั 17 

5.  ปฏิทินก าหนดวนัสอบตามท่ี ศรว. ประกาศ ประจ าปี 2560-2561 รายละเอียดตาม18 
เอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ีในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ทาง ศรว. จะไดจ้ดัใหม้ีการอบรมเจา้หน้าท่ีของ19 
แต่ละสถาบนัท่ีรบัผิดชอบในการบนัทึกขอ้มลูรบัรองสิทธ์ิและส่งผลการสอบ Long case กบั MEQ ซ่ึงทาง ศรว. 20 
ไดท้ าการพฒันาเป็นการบนัทึกเป็นระบบ Online  รายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ีใน21 
ส่วนของการรบัรองคุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสมคัรสอบส าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 6 ใหแ้ต่ละสถาบนัท าการบนัทึก22 
รบัรองใหก้บัผูท่ี้มีคุณสมบติัในสมคัรสอบไดภ้ายในเดือนสิงหาคม 2560 และนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ใหล้งทะเบียน23 
เพ่ือขอสิทธ์ิการสอบขัน้ตอนท่ี 1 ไดเ้ลย 24 

6.  ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ และคณะฯ ไดท้ าการ25 
วิเคราะหผ์ลการสอบ OSCE เก่ียวกบัการอ่านทางกลอ้งจุลทรรศน์ และการแปลผลการยอ้มเสมหะดว้ยสีแกรม 26 
ซ่ึงมีผูเ้ขา้สอบ สอบไมผ่่านจ านวนมาก โดยในภาพรวม กลุ่มศนูยแ์พทยฯ์ และสภากาชาด มีผลการสอบไม่ผ่าน27 
มากกวา่กลุ่มโรงเรียนแพทยห์ลกั และไดส้รุปสมมติฐานปัจจยัท าใหส้ถาบนัสอบไม่ผ่าน คือ ดา้นนักศึกษา ดา้น28 
อุปกรณ ์การยอ้มสี กลอ้งจุลทรรศน์ ขอ้สอบและปัญหาจากการสอบ และอาจารยผ์ูส้อน พรอ้มทั้งเสนอแนะให้29 
ทุกโรงเรียนแพทย ์ใหค้วามสนใจทางดา้นความพรอ้มของอุปกรณ ์ครูแพทยเ์น้นกิจกรรมการสอน การติดตาม 30 
lab ท่ีจ าเป็น จดัประเมินทดสอบ รวมถึงควรมีการระบุการปฏิบติั lab ต่างๆ รวมไวใ้น log book ดว้ย 31 

มตทิี่ประชุม  :   รับทราบ เอกสารประกอบการประชุมหา้มเผยแพร่ถือเป็นเอกสาร32 
ปกปิด 33 
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5.1.2 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร1 
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบ2 
รบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 3 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์5 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดน้ าเสนอท่ีประชุมเก่ียวกับผลการ6 

ด าเนินการสอบปี 2560  ซ่ึงเป็นการสรุปสถิติการรบันักศึกษาเพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการวางแผนของแต่ละ7 
สถาบันท่ีรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการตามก าหนดเวลาและเกณฑ์ของท่ีประชุม8 
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  9 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 10 

5.1.3 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร11 
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบ12 
รบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 13 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์15 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ว่า สืบเน่ืองจากการประชุมวิสามญั16 

จ านวน 2 ครั้ง ของคณะกรรมการบริหาร กสพท เพ่ือท าความเขา้ใจกบัปฏิทินการด าเนินการคดัเลือกบุคคล17 
เขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดดงัน้ี 18 

1.  การรบัสมคัรรอบท่ี 1/1 และ 1/2 ไม่มีการสอบ แต่เป็นการพิจารณาจาก portfolio  ซ่ึง19 
รอบท่ี 1/1  ทปอ. ส่งรายช่ือยืนยนัสิทธ์ิใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา วนัท่ี 22 20 
ธนัวาคม 2560  และรอบท่ี 1/2 วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยท่ีใน21 
รอบท่ี 1 น้ี ผูส้มคัรเขา้ศึกษาเม่ือยืนยนัสิทธ์ิแลว้แต่ยงัมีโอกาสท่ีจะสละสิทธ์ิไปสมคัรในรอบอ่ืนๆ ไดท้นั 22 

2.  การรับสมัครรอบท่ี 2 การรับแบบโควตาท่ีมีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ 23 
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูส้มคัรอยู่ในเขตพ้ืนท่ีหรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรบัทั้งประเทศ) 24 
โครงการความสามารถพิเศษ และโควตา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยท่ีการรบัสมคัรสอบคดัเลือกของแต่ละ25 
สถาบัน เช่น โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ของกระทรวงสาธารณสุข จะตอ้งรับในรอบท่ี 2 ซ่ึง26 
ก าหนดการรับสมคัรตามท่ี ทปอ. ก าหนด คือระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 โดยใหแ้ต่ละ27 
สถาบนัประกาศเกณฑค์ดัเลือกและการตดัสิน พรอ้มทั้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด  และ28 
ส่งรายช่ือผูผ่้านการคดัเลือกให ้ทปอ. ภายใน 30 เมษายน 2561 ผูส้มคัรยืนยนัสิทธ์ิ 3-6 พฤษภาคม 2561 และ 29 
ทปอ. ส่งรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา 8 พฤษภาคม 2561 30 
ในรอบน้ีผูส้มคัรเม่ือยืนยนัสิทธ์ิแลว้ไม่มีโอกาสท่ีจะสละสิทธ์ิเพ่ือไปสมคัรในรอบท่ี 3 ได ้เพราะว่ารอบท่ี 3 จะ31 
เปิดรบัสมคัรวนัท่ี 9-13 พฤษภาคม 2561 แต่ถา้ผูส้มคัรไม่เขา้ไปยืนยนัสิทธ์ิก็สามารถไปสมคัรในรอบท่ี 3 ได้32 
เช่นกนั 33 

3.  รอบท่ี 3 เป็นกลุ่มของโครงการ กสพท โครงการอ่ืนๆ และผูส้มคัรทัว่ไป ก าหนดการ34 
แลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 โดยการรบัสมคัรจะตอ้งสมคัรผ่านเว็บไซตข์อง ทปอ. ผูส้มคัรสามารถ35 
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เลือกได ้4 สาชาวิชา ไม่มีล าดับ  ในกรณีท่ีเลือกในกลุ่ม กสพท ผู ้สมัครสามารถเลือกไดท้ั้งหมด 4 คณะ1 
ตามล าดบั นัน่หมายความวา่ถา้ผูส้มคัรคนใดเลือก กลุ่ม กสพท จะมีโอกาสเลือกไดท้ั้งหมด 7 คณะ เมื่อ ทปอ.2 
ด าเนินการรับสมคัรเสร็จส้ินจะส่งขอ้มูลผูส้มคัรท่ีเลือกใหก้ับ กสพท เพ่ือด าเนินการประมวลขอ้มูลแลว้ส่ง3 
รายช่ือผูส้มคัรใหก้บั ทปอ. ภายใน วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 และใหผู้ส้มคัรท าการยืนยนัสิทธ์ิแลว้ส่งรายช่ือ4 
ใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาใหด้ าเนินการต่างๆ ใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 และ ทปอ. ประกาศ5 
ผลการสอบสมัภาษณ ์วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  6 

ทั้งน้ี ทปอ. จะประกาศหลกัเกณฑ์ เร่ือง ประกาศรายช่ือของผูส้มคัรคนใดมีสิทธ์ิเขา้7 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ ถือว่า ได้สิท ธ์ิ เข ้า ศึกษาในสถาบันน้ันๆ สมบูรณ์แบบ ถ้าหาก8 
สถาบนัอุดมศึกษาใดประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาซ ้ากนักบัท่ีไดป้ระกาศไปก่อนหน้าน้ีแลว้ จะถือว่ารายช่ือ9 
ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาน้ันเป็นโมฆะ ขอความกรุณาใหแ้ต่ละสถาบนัเขา้ไปตรวจสอบรายช่ือกบัทาง ทปอ. ท่ีประกาศ10 
ไวแ้ลว้ใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะประกาศเป็นรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในสถาบนัของตนเอง  11 

4.  รอบท่ี 4  การรบัแบบ Admission โดยใชเ้กณฑแ์ต่ละสาขาเหมือนกนั (ตามเกณฑค์่า12 
น ้าหนักท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ 3 ปีมาแลว้) เป็นกลุ่มผูส้มคัรทัว่ไป ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคม 13 
2561 14 

ปัจจุบนัยงัไม่มีคณะแพทยศาสตรส์ถาบนัใดก าหนดรบัรอบท่ี 4 15 
5.  รอบท่ี 5  การรับตรงอิสระ กลุ่มผู ้สมัครทัว่ไป ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในเดือน 16 

กรกฎาคม 2561  ถา้หากสถาบนัใดจะรบัในรอบท่ี 5 กรุณาตรวจสอบผูท่ี้จะรบัเขา้ศึกษาดว้ยว่ารายช่ือซ ้ากนัใน17 
ประกาศของ ทปอ. ท่ีประกาศไวห้รือไม ่ถา้ซ ้ากนัจะถือเป็นโมฆะเช่นกนั 18 

6.  จากประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เร่ืองการรับนักศึกษาเขา้19 
ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 20 
และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในระบบการคดัเลือกบุคคล21 
เขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน ซ่ึงมีจ านวนคณะท่ีเขา้ร่วม22 
เพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวน 54 คณะ และจ านวนท่ีรบัทั้งหมด 2,566 คน และเกณฑก์ารคดัเลือกเขา้ศึกษาปีการศึกษา 23 
2561 คือตอ้งใชต้ามหลกัเกณฑแ์ละเวลาท่ี สทศ. ก าหนด 24 

ทั้งน้ีขอใหแ้ต่ละสถาบนัเขา้ไปตรวจสอบรายละเอียดขอ้มลูของตนเองในเว็บไซตข์อง ทปอ. 25 
ท่ี http://tcas61.cupt.net/informaiton.phb เน่ืองจากพบวา่มีความผิดพลาดอยู่ 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

5.1.4 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 28 
เอกสารประกอบ : - 29 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด์ 30 
  ผูแ้ทน ผูอ้ านวยการ สบพช. 31 
ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์ ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ สบพช. 32 

เสนอรายงานท่ีประชุมเร่ืองการรบันักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในความรบัผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 33 
โดยไดม้ีการประชุมของคณะกรรมการบริหารของโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข พรอ้ม34 
ทั้งไดท้ า workshop ไดส้รุปร่างเกณฑคุ์ณสมบติัการรบันักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จ านวนการรบัของแต่ละ35 

http://tcas61.cupt.net/informaiton.phb
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สถาบนัถา้ไดผ่้านการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี จ านวนการรบัยงัคงเหมือนปีการศึกษา 2560 เพียงแต่มีการ1 
ปรับเปล่ียนเขตพ้ืนท่ีและโควตาการรับบางส่วน เมื่อเกณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ ผ่านการอนุมัติจาก2 
คณะรัฐมนตรีแลว้จะด าเนินการแจง้ใหแ้ต่ละสถาบันพรอ้มทั้งประกาศให้ทราบภายหลัง ส่วนเร่ืองความรู ้3 
ความสามารถต่างๆ ของผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา ขึ้ นอยู่กบัแต่ละสถาบนัเป็นผูก้ าหนด และพ้ืนท่ีท่ีมีการทบัซอ้นได้4 
ท าขอ้ตกลงเรียบรอ้ยแลว้ 5 

ในกรณีท่ีไดร้ับอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีแลว้ โครงการ ODOD จะไม่มี จะเหลือเพียง6 
โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบทเท่าน้ัน แต่วิธีการรับจะมี 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มของ CPRID จ านวน7 
ประมาณ 900 คน ซ่ึงกลุ่มน้ีไม่สามารถรบัเกินจ านวนได ้ 2. กลุ่ม CPIRD Inclusive ซ่ึงแทน ODOD เดิม แต่8 
จะไม่มีทุนในการสนับสนุนเหมือน ODOD ท่ีเคยไดร้บั โดยจะรบัผูท่ี้ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน จ านวน9 
ประมาณ 100 คน  3. กลุ่มขา้ราชการของกระทรวงสาธารณสุข และผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน10 
ประมาณ 100 คน 11 

ส่วนเร่ืองการตรวจประเมิน EdPex ของสถาบนัสมทบ กระบวนการต่างๆ ใหข้ึ้ นอยู่กบั12 
สถาบนัหลกัของแต่ละสถาบนั 13 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  14 

5.1.5 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 15 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 17 
ศาสตราจารย์ นายแพทยช์ยัรัตน์  ฉายากุล  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ืองการขบัเคล่ือน 18 

WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา มีหลกัสูตรซ่ึงจดัไวเ้ป็นหลกัสูตรกลางท่ี สรพ. ไดแ้ปล19 
และอยู่ในเว็บไซต์ ประกอบดว้ย Module ทั้งหมด 13 Module  ไดจ้ดัเป็นโปรแกรมอบรมใหก้บัผูส้อนขึ้ น20 
ระหว่างความร่วมมือของ สรพ. สบพช. และ กสพท  โดยได้ด าเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 9-10 21 
กุมภาพนัธ ์2560  มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวน 146 คน  ในการด าเนินการมีทั้ง VDO, PowerPoint ประกอบการ22 
สอน รวมทั้งวิธีการสอนท่ีไดท้ าการบนัทึกไวร้ะหว่างการท า workshop ซ่ึงตอนน้ีส่ือต่างๆ ทั้งหมดอยู่ท่ี สรพ. 23 
แลว้  หลงัจากการจดักลุ่มแรกไปแลว้ ไดม้ีการเสนอใหจ้ดักลุ่มท่ี 2  โดยจะเชิญผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มแรกมาเขา้ร่วม24 
ประชุมดว้ย ในระหวา่งวนัท่ี 22-23 สิงหาคม 2560 ท่ีโรงแรมอมารี แอรพ์อรต์ ดอนเมือง เร่ือง How to teach? 25 
เร่ืองการประเมิน และเพ่ิมเร่ือง soft skill และ risk management  26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

5.1.6 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 28 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์30 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เสนอท่ีประชุมว่าในการจดัอบรมครั้ง31 

ต่อไปเป็นเร่ือง Criteria training and SAR writing  วนัท่ี 3-7 กรกฎาคม 2560  ในวนัแรกจะกล่าวถึงเกณฑ์32 
ต่างๆ และแนวทางการตรวจประเมิน และวนัท่ี 4-7 จะเป็นการฝึกเขียน SAR โดยละเอียด ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้ง33 
เขา้อบรมตลอดครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด เมื่อเสร็จส้ินการอบรมและมีสัมฤทธ์ิผลท่ีดี จะเรียนเชิญเขา้รับ34 
ฝึกอบรมการเป็นผูต้รวจประเมิน  35 
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ไดร้ายงานผลจ านวนสถาบนัท่ีผ่านการตรวจประเมินและรบัรองแลว้จ านวน 12 สถาบนั 1 
พรอ้มก าหนดวนัท่ีรบัรอง และวนัครบก าหนดไวแ้ลว้ทุกสถาบนั  ทั้งน้ี สกอ. ไดข้อใหแ้จง้ทุกสถาบนัทราบว่า2 
ขอใหแ้จง้มหาวิทยาลยัเพื่อส่งผลการตรวจประเมินไปยงั สกอ. วา่คณะฯ ไดผ่้านการตรวจประเมินและรบัรองผล3 
การตรวจประเมิน WFME แลว้เพ่ือการขึ้ นทะเบียน TQR  4 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 5 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 6 

5.2.1 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง7 
ประเทศไทย 8 

 ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา9 
แห่งชาต ิครั้งที่ 9 10 

 โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3 11 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 13 
อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ์  เพชรช่วย  ไดร้ายงานท่ีประชุมเร่ืองการจดัอบรม14 

แพทยศาสตรศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3  ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร ์15 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ก าหนดจัดระหว่างวันท่ี 31 16 
กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  รวมค่าใชท้ั้งส้ิน 360,000 บาท ขอความร่วมมือของแต่ละสถาบนัส่งอาจารยม์า17 
เขา้ร่วมการฝึกอบรมดว้ย 18 

มตทิี่ประชุม  :   อนุมติัโครงการ 19 

5.2.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ20 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 21 

เอกสารประกอบ : - 22 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ได้รายงานท่ีประชุมถึง24 

ความกา้วหน้า ขณะน้ีไดต้น้ฉบับของ มคอ.1 – มคอ.7 ครบถว้น อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกตอ้ง 25 
รวมทั้งนิพนธต์น้ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัของหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตทัว่โลก และคิดว่าจะส่งให ้สกอ . 26 
ประมาณอีก 3 สปัดาหต่์อจากน้ี โดยจะท าจดหมายช้ีแจงเหตุผลเพ่ือของดการท าประชาพิจารณ ์27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

5.2.3 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา ของ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง29 
ประเทศไทย 30 

ขอถอนวาระ 31 
  32 
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5.2.4 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 18 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ เสนอท่ีประชุมการจดัอบรมผูบ้ริหาร4 

สถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งท่ี 18 มีผูเ้ขา้อบรมจ านวน 39 คน ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร ์จ านวน 20 คน และ5 
ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษา จ านวน 19 คน 6 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 7 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 8 
6.1 การศึกษาดูงานการศึกษาแพทยศาสตรท์ี่ประเทศสิงคโปร ์9 

เอกสารประกอบ : - 10 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
ไม่มีการน าเสนอ 12 

6.2  แบบสอบถามออนไลนเ์รื่อง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาวิชาชีพ13 
สุขภาพ 14 

 เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  15 
 ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ ์16 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์ สูรพนัธุ ์ แจง้ท่ีประชุม โดยขอความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตรซ่ึ์ง17 
เป็น 1 ใน 10 สาขาวิชาชีพ ช่วยเขา้ไปตอบแบบสอบถามตาม URL link ท่ีไดส้่งใหไ้ปแลว้ 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 19 
  20 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 21 
 22 
 23 
 24 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท) 25 
 สรุปผลการประชุม 26 
 27 
 28 
 29 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 30 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 31 
 32 
 33 
\\2560\GBRD22017 34 

file://2560/GBRD22017
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 4/2560  วนัศุกรท์ี่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. 2 
ณ หอ้งประชุมกวี  ทงัสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์3 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 4 
      5 

 6 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล ประธานท่ีประชุม 8 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 9 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 10 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 11 
5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 12 
6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 13 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 14 
8. แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 15 
9. พนัเอกหญิง ผูช้่วยศาสตราจารยจ์นัทราภา  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 16 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 17 
11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 18 
12. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 19 
13. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 20 
14. นายแพทยร์วิสุต  เดียวอิศเรศ   21 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร) 22 
15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 23 
16. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 24 
17. นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 25 
18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 26 
19. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 27 
20. แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั  นภีรงค ์ กรรมการบริหาร 28 
21. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 29 
22. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 30 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 31 

1. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 32 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 33 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการบริหาร 34 
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4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 1 
5. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 2 
6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 3 
7. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 4 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 5 
9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม (คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 7 

1. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงผิวพรรณ  มาลีวงษ์  รองคณบดีฝ่ายวิจยั 8 
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวราภรณ ์ เช้ืออินทร ์ รองคณบดีฝ่ายศนูยห์วัใจสิริกิต์ิฯ 9 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยบ์ณัฑิต  ชุมวรฐายี  รองคณบดีฝ่ายทรพัยากรบุคคล 10 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา 11 
5. ผูช้่วยศาสตราจารยว์ิยะดา  ปัญจรกั ผูช้่วยคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 12 
6. อาจารยแ์พทยห์ญิงอิสราภรณ ์ เทพวงษา  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการดา้นปรีคลินิก 13 
7. แพทยห์ญิงอ านวยพร  อภิรกัษากร   ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น 14 
8. นายไชยยงค ์ กงศรี  หวัหนา้งานบริการการศึกษา 15 
9. นางพวงพยอม  แกว้พิลา  หวัหนา้หน่วยแพทยศาสตรศึกษา 16 

10. นางสาวสราญจิต  ศรีเมืองช่าง  นักวิชาการศึกษา 17 
11. นางสาวชรินรตัน์  สีเสมอ  นักวิชาการศึกษา 18 
12. นางวนัวิสาข ์ ชยันิคม  นักวิชาการศึกษา 19 

20 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 4/2560 วนัศุกรท์ี่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. 2 
ณ หอ้งประชุมกวี  ทงัสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์3 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 4 
      5 

 6 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 7 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 8 
ขอนแก่น  ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง9 
ประเทศไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 10 
 11 
วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.1 สรุปการจดัอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE ครั้งที่ 18  วนัที่ 1-30 มิถุนายน 13 
2560 14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 15 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์16 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า การอบรมหลกัสูตร “การ17 

พฒันาผูบ้ริหารสถาบันผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย” รุ่นท่ี 18 ซ่ึงจัดขึ้ นโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์18 
มหาวิทยาลยั ระหว่างวนัท่ี 1-30 มิถุนายน 2560  ผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากสถาบนัการศึกษา19 
แพทยศาสตร ์12 แห่ง และสถาบนัสมทบ 17 แห่ง รวม 37 คน มีผูผ่้านการอบรม 36 คน (97.30%) 20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

1.2 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรื่อง แนวทางการออกขอ้สอบเพื่อประเมินการใชย้าอย่างสม22 
เหตผุล วนัที่ 10 กรกฎาคม 2560 23 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์/ (ผูแ้ทน) 25 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  แจง้ท่ีประชุมวา่ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ 26 

เร่ือง แนวทางการออกขอ้สอบเพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนการใชย้าอย่างสมเหตุผล วนัท่ี 10 สิงหาคม 27 
2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ถนนวิภาวดีรงัสิต กรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นการประชุมครั้งท่ีสอง โดยในครั้งแรก มี28 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 75 คน ไดจ้ านวนขอ้สอบรวม 33 ขอ้/สถานการณ์ (เป็นขอ้สอบส าหรบั แพทย ์7 ทนัตแพทย ์29 
9  สตัวแพทย ์5  เภสชักร 4  สหวิชาชีพ 7  พยาบาล 1 ขอ้/สถานการณ์) โดยขอ้สอบทั้งหมด จะน ามาปรบัให้30 
เหมาะสมท่ีสุด และแจง้ไปยงักลุ่มสถาบนัของแต่ละวิชาชีพเพ่ือพิจารณาต่อไป 31 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 32 
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1.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายล าดบัรองครั้งที่ 2/2560 และครั้งที่ 1 
3/2560 วนัที่ 20 มิถุนายน และ วนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 2 

ขอถอนวาระ 3 

1.4 สรุปการเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 4 
รอบสี ่(พ.ศ.2559 -2563) ระดบัอุดมศึกษาวนัที่ 23 กรกฎาคม 2560 5 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์7 
อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ แจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดงัน้ี 8 
- การประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี สมศ.  เป็นการประเมินระดบัสถาบนั/มหาวิทยาลยั 9 
- ระบบคุณภาพ/เกณฑม์าตรฐานระดับหลกัสูตร คณะ สถาบนัท่ีผ่านการรบัรองจาก กพอ แลว้10 

สถานศึกษาสามารถด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในดว้ยระบบคุณภาพน้ันๆ ได ้ โดยไม่ตอ้งเขียน 11 
SAR ใหมเ่พ่ือรบัการประเมินจากภายนอก 12 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 13 

1.5 สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายความปลอดภัยของผูป่้วยและบุคลากร14 
สาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560 วนัที่ 24 กรกฎาคม 2560 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ :    รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์/ (ผูแ้ทน) 17 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์   แจง้ท่ีประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการ18 

ขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งท่ี 2/2560  วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 19 
หอ้งสานใจ 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6  มี ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปิ์ยะสกล  สกลสตัยาทร  20 
รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน จดัโดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สรุปเร่ืองท่ีส าคญัมีดงัน้ี 21 

1.  รบัรองคณะท างานพฒันาเป้าหมาย 2P SAFETY รวม 3 คณะ ไดแ้ก่ แนวทางส าหรบั Patient 22 
Safety Goal (นายแพทยอ์นุวฒัน์  ศุภชุติกุล) / Personnel Safety Goal (แพทยห์ญิงประนอม  ค าเท่ียง) / 23 
National Reporting and Learning System (ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา)  โดยจะใหแ้ลว้24 
เสร็จในปีงบประมาณ 2560 25 

2.  (ร่าง) ยุทธศาสตร ์2P SAFETY ซ่ึงไดร้บัฟังความคิดเห็น เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560  โดยสรุปมี26 
ยุทธศาสตร ์5 ดา้น ท่ีจะด าเนินการในระหวา่งปี 2018-2021 ดงัน้ี 27 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การสรา้งบุคลากรท่ีมีความรู ้ความเขา้ใจ มีความตระหนัก และเจตคติท่ีดีใน28 
เร่ืองความปลอดภยัในระบบบริการสุขภาพ 29 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งความร่วมมือของเครือขา่ยภาคประชาสงัคม ผูป่้วย และองคก์รต่างๆ ใน30 
ระบบบริการสุขภาพ 31 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็น ส าหรับบริการสุขภาพท่ีมี32 
คุณภาพและปลอดภยั 33 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 4 มีระบบการวดัผลลพัธด์า้นคุณภาพบริการ และความปลอดภยั มีการเรียนรู ้1 
ผลลพัธคุ์ณภาพบริการท่ีดี และเหตุการณไ์มพึ่งประสงคเ์พ่ือการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 2 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และอภิบาล3 
ระบบ 4 

3.  ร่าง ค าสัง่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภัยของผูป่้วยและบุคลากร5 
สาธารณสุข 6 

ชุดท่ี 1  เพ่ือขบัเคล่ือน ยุทธศาสตรท่ี์ 1  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ ศรีศุกรี 7 
ประธานชัว่คราว มอบหมายให ้ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ด าเนินการต่อ 8 

ชุดท่ี 2  เพ่ือขบัเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี์ 2 และ 4  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา 9 
เป็นประธานต่อ 10 

ชุดท่ี 3  เพ่ือขบัเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี์ 3 และ 5  ปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 11 
4.  ก าหนดวนัท่ี 17 กนัยายน ของทุกปี  เป็น Global Day of Patient Safety และในปีน้ี WHO 12 

launched a global initiative to reduce severe, avoidable medication-associated harm in all countries by 13 
50% over the next 5 years 14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

1.6 สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากร16 
ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557 - 2561) ครั้งที่ 2/2560  วนัที่ 1 สิงหาคม 2560 17 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์/ (ผูแ้ทน) 19 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์  แจง้ท่ีประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการ20 

ขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษท่ี  21 (พ.ศ. 2557-2561) 21 
ครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดย คณะอนุกรรมการด าเนินการจดัประชุมวิชาการประจ าปีระดบัชาติ 22 
เพ่ีอการพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ (อศบส.) โดยไดก้ าหนดร่างการประชุมวิชาการประจ าปี23 
ระดับชาติ “การพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ” ครั้งท่ี 4 เร่ือง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริม24 
พลงั สรา้งวิชาชีพสุขภาพ (ICT to empower health professional education)” ซ่ึงจะจดัขึ้ นระหว่างวนัท่ี 6 – 8 25 
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร ์ซอยรางน ้า กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 26 
website : www.healthprofessionals21thailand.org และมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 3,500 บาท 27 
(Tentative) 28 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 29 
  30 

http://www.healthprofessionals21thailand.org/
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1.7 ยุทธศาสตรค์วามร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองคก์ารอนามัยโลก ประจ าปี ค.ศ. 2017-1 
2021 2 

เอกสารประกอบ :    1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 4 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ท่ีประชุมว่า  ส านักงานปลดักระทรวง5 

สาธารณสุข ไดม้ีหนังสือถึงกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอน าส่งเอกสารยุทธศาสตรค์วาม6 
ร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกบัองคก์ารอนามยัโลกประจ าปี ค.ศ. 2017-2021 ทั้งน้ีสามารถดาวน์โหลดขอ้มลูได้7 
ท่ี www.bihmoph.net  เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 8 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

1.8 เกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบัน10 
ผลิตแพทย ์พ.ศ. 2560  ในการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 11 

เอกสารประกอบ :    1 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ ศรีศุกรี 13 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการประกนั14 

คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ไดม้ีมติเห็นชอบการน าเกณฑ ์Basic Medical Education WFME Global 15 
Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision ของ กสพท ใชใ้นการตรวจประเมินหลกัสูตร16 
แพทยศาสตรบณัฑิต  โดยด าเนินดังน้ี (1) การจัดตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 17 
2559  เพ่ือเป็นหน่วยงานด าเนินการตรวจประเมินหลกัสตูรแทนการแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินรายสถาบนั 18 
(2) องคป์ระกอบของผูต้รวจประเมิน เป็นผูท้รงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตรภ์ายนอกสถาบนั และ (3) ทบทวน19 
และบูรณาการเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิต20 
แพทย ์ฉบบัปี 2555  ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality 21 
Improvement, The 2015 Revision 22 

ทั้งน้ี เกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต และรบัรองสถาบนัผลิต23 
แพทย ์พ.ศ. 2560  ในการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ไดผ่้านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ24 
ประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เรียบรอ้ย25 
แลว้ ซ่ึง สมพ. จะด าเนินการน าส่งเอกสารหลักฐานน้ี ส่งให ้WFME เพ่ือขอรับรองการจัดตั้งสถาบันรบัรอง26 
มาตรฐานฯ ต่อไป 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 
  29 

http://www.bihmoph.net/
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันศุกรท์ี่ 3 มีนาคม 2560  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาส2 
ราชนครินทร์ และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับ3 
กรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560  เม่ือวันศุกรท์ี่ 16 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลัย 4 
ธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต 5 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ9 

บริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวนัศุกร์ท่ี 3 มีนาคม 2560  ณ คณะ10 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ11 
ร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลยั 12 
ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 13 

มติที่ประชุม  :   รบัรองสรุปผลการการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์14 
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 3 มีนาคม 2560  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาส15 
ราชนครินทร์  และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร ครั้งท่ี 16 
2/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต ท่ีประชุมไมม่ีการแกไ้ข 17 

 18 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 19 

3.1  การรบันักศึกษาแพทย ์เพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ในรอบที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 20 
2561 21 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์23 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า  จากการประชุมอธิการบดีแห่ง24 

ปร ะ เทศ ไทย ในกา รปร ะ ชุมส ามัญ  ทปอ .  ค รั้ ง ท่ี  2 / 2 5 6 0  เ มื่ อ วัน ท่ี  2 3  เ มษ ายน  2 5 6 0  ณ 25 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต ท่ีประชุมพิจารณาและเห็นชอบเกณฑก์ารรบันักศึกษาของกลุ่มสถาบนั26 
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 27 
(Admissions) เป็นองคป์ระกอบเกณฑก์ารรบักลุ่มท่ี 10 โดยเกณฑก์ารรบัรอบท่ี 4 จะใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรบั28 
ในรอบท่ี 3 การรบัตรงร่วมกนัของ กสพท คือ 1) ใชค้ะแนนสอบวิชาเฉพาะของ กสพท น ้าหนักคะแนน 30%  29 
2) ใช ้“คะแนนสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา” ไดแ้ก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ 1 30 
ภาษาองักฤษ ภาษาไทย สงัคมศึกษา น ้าหนักคะแนน 70% และ 3) สอบสมัภาษณ ์(ตรวจสุขภาพกายและจิต) 31 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 32 
  33 
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3.2 Asian Medical Education Alliance 1 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า  จากการประชุมวิชาการ4 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 18  ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไดป้ระชุม5 
ร่วมกับตัวแทนจากประเทศใน ASIAN และไดจ้ัดท าร่างธรรมนูญใหค้ณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง และให้6 
แกไ้ขภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560  โดยส่งเอกสารใหร้องฯ วิชาการทุกท่าน หลงัจากน้ีจะน าส่งใหป้ระเทศ7 
สมาชิกพิจารณาต่อไป 8 

 มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 9 

3.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19  10 
เอกสารประกอบ : 11 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์/ (ผูแ้ทน) 12 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ก าหนดจดัการประชุมวิชาการแพทยศาสตร13 

ศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี  19  ในวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2561  ซ่ึงในปีน้ีส านักวิชาแพทยศาสตร ์14 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นเจา้ภาพ และครบรอบก่อตั้ง 20 ปี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง การจดัประชุมใน15 
ครั้งน้ีก าหนดใหม้ีวิทยากรต่างชาติมาบรรยายดว้ย   16 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 17 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 18 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร19 
บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 20 
Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 21 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์23 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 24 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า  กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง25 

ประเทศไทย ไดเ้ขา้ร่วมการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University 26 
Central Admission System: TCAS)  ปีการศึกษา 2561  โดยรบัในรอบท่ี 3  การรบัตรงร่วมกนั  ซ่ึง ทปอ. จะ27 
เป็นหน่วยกลางในการรบัสมคัรผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. ท่ีก าหนดใหผู้ส้มคัรสามารถเลือกได ้4 สาขาวิชา28 
โดยไม่เรียงอันดับ และในกรณีท่ีผู ้สมัครเลือก กสพท จะสามารถเลือกล าดับย่อยใน กสพท ได้ 4 ล าดับ 29 
เรียงล าดับตามความตอ้งการเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา ซ่ึงผูส้มคัรจะตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การ30 
คัดเลือกฯ ของ กสพท  โดยต้องเขา้สอบวิชาเฉพาะของ กสพท และเขา้สอบวิชาสามัญของ สทศ. ตาม31 
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนด  ทั้งน้ี กสพท ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะแพทยศาสตร ์16 สถาบนั  คณะ32 
ทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบนั  คณะสตัวแพทยศาสตร์ 8 สถาบนั และคณะเภสชัศาสตร ์11 สถาบนั ในการ33 
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ด าเนินการคดัเลือกผูม้ีความประสงคจ์ะเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตร1 
บณัฑิต หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2561 ของ กสพท  2 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 3 

4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 4 
ขอถอนวาระ 5 

4.3 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 6 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีประชุมว่า การจดัอบรมของ IMEAc จะ9 

ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง WFME Criteria and SAR writing course ครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 20-24 10 
พฤศจิกายน 2560  และการอบรมผูต้รวจประเมิน ครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 12-14 ธนัวาคม 2560 11 
        ส าหรบัสถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต จากน้ีไปตอ้งใชเ้กณฑใ์หม่ 12 
โดยสามารถ download เกณฑม์าตรฐาน  เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR Template และ13 
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org    14 
     หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการติดต่อเจา้หน้าท่ี สามารถติดต่อไดท้าง E-mail: contact@imeac.org 15 
หรือติดต่อ ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ไดท่ี้ pongsak@imeac.org  16 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

4.4 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 18 
 การติดตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ 19 

ครั้งที่ 9  20 
เอกสารประกอบ : 21 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์   22 
นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ผูแ้ทนคณะท างานวิชาการแจง้ท่ีประชุมทราบว่า ขอ้เสนอแนะของการ23 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  มี 4 ขอ้ ดงัน้ี  24 
1. การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นตอ้งมีแพทย์25 

ปฏิบติังานอยูใ่นทุกภาพส่วนทั้งภาครฐัและเอกชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการใหบ้ริการ   26 
2.  การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ควรด าเนินการตามมาตรฐาน การศึกษา27 

ระดบัสากลท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทยและค านึงถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และศกัยภาพของสถาบนั โดย28 
ก าหนดเป้าหมายบณัฑิตแพทยใ์หม้ีสมรรถนะหลกัและสมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั    29 

3. โครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแพทยศาสตร ์โดยก าหนด30 
เป้าหมาย วางระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ ์จดัประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละประเมินผล ภายใตก้ารประกนั31 
คุณภาพการศึกษา โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 32 

4.  สถาบันพึงมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาได้อย่างมี33 
ประสิทธิผล  34 

mailto:contact@imeac.org
mailto:pongsak@imeac.org
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จากขอ้เสนอแนะทั้ง 4 ขอ้น้ัน ในขอ้ท่ี 2 ไดม้ีการด าเนินการโดยมีคณะแพทยศาสตรศิริราช1 
พยาบาลเป็นแกน จดัท า มคอ. แลว้  ส่วนขอ้ 4 มีเจา้ภาพชดัเจนปรากฏตามบนัทึกการประชุม คือมอบหมาย2 
ใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เป็นผูร้บัผิดชอบ จึงเสนอแนะท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา การ3 
ติดตามขอ้เสนอแนะท่ี 1 และ 3 ซ่ึงมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทร่วมดว้ย  คณะท างานวิชาการ จึงขอใหท่ี้ประชุม4 
พิจารณาการจดัในรูปของ Project โดยขอ้เสนอแนะหลกัๆ หรือใหญ่ๆ อาจใหผู้ส้นใจหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง5 
ด าเนินการ  6 

ท่ีประชุมแสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า ขอ้เสนอแนะบางส่วนก็ไดม้ีการด าเนินการหรืออยู่ระหว่าง7 
ด าเนินการ เช่น สบพช. มีโครงการด าเนินการประเมินแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีการศึกษา 8 
2561 9 

มติที่ประชุม  :  มอบหมายใหค้ณะท างานวิชาการ ท าตารางในการติดตามความกา้วหน้าว่าแต่10 
ละเร่ืองมีการด าเนินการหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้งท่ีท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการติดตามได ้รวมทั้งเสนอ11 
เร่ืองท่ีควรจะท าเป็น Project เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาร่วมกนัถึงความเป็นไปไดแ้ละพิจารณาผูร้บัผิดชอบต่อไป 12 
และเพ่ือเป็นขอ้มลูส าหรบัการเตรียมการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 13 

4.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ14 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ15 

เอกสารประกอบ : 16 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 17 
รองศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ท่ีประชุมว่า คณะแพทยศาสตร ์   18 

ศิริราชพยาบาล ก าลงัด าเนินการพิสจูน์อกัษรมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบ19 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในขั้นตอนสุดทา้ย ประกอบดว้ย มคอ.1-7 และขอ้มูลการวิจัย20 
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ทั้งของในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงคาดวา่จะส าเร็จภายใน 2 สปัดาห ์21 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  22 

4.6 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล  23 
เอกสารประกอบ : 24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 25 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์    26 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ท่ีประชุมว่า โครงการผลิตแพทย์27 

ตามนโยบายรฐับาล ขณะน้ีเร่ืองยงัอยู่ท่ี สกอ. ขอ้มูลล่าสุดนายกรฐัมนตรีมีความเห็นว่าไม่อยากใหโ้ครงการ28 
ผลิตแพทยเ์พ่ิมผูกพนัไปยงัรฐับาลต่อไป จึงควรแบ่งเป็น 2 โครงการ งบประมาณ 2561-2562 และ 2563-2570 29 
และมอบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล แบ่งงบประมาณเป็น 2 โครงการ และส่งเร่ืองไปยงั สกอ. 30 
เพ่ือน าเสนอรฐัมนตรีกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 31 

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์  แจง้ท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า รัฐมนตรีว่าการ32 
กระทรวงศึกษาธิการ ขอใหม้ีการช้ีแจงขอ้มลู เพราะยงัไม่ชดัเจนว่ามีการขาดแคลนแพทยจ์ริงหรือไม่ และการ33 
ชดใชทุ้นจะมีการปรบัเปล่ียนอย่างไรหรือไม่ทั้งในเร่ืองเงิน ระยะเวลาปฏิบติั การติดตามการคงอยู่/การช าระ34 
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ค่าปรบัของแพทยค์ู่สญัญา โดยมอบหมายใหเ้ลขาธิการ สกอ  ประสานกบั คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราช1 
พยาบาล และเพ่ือช้ีแจงกลบัไปท่ีท่านนายกรฐัมนตรี 2 

มตทิี่ประชุม  :  3 
1) ให้ทุกคณะแพทยศาสตร์ส ารวจขอ้มูลเก่ียวกับการผลิตแพทย์เพ่ิมทั้งโครงการร่วมกับ4 

กระทรวงฯ และ สกอ. เช่น จ านวนท่ีผลิตแพทย ์จ านวนนักศึกษาท่ีลาออก จ านวนนักศึกษาท่ีใชทุ้นครบครบ 3 5 
ปี   6 

2) มอบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น วางระบบในการติดตามนักศึกษาท่ี7 
ลาออกก่อน  ระบบติดตามโครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล และน าเสนอในการประชุมครั้งถดัไป 8 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 9 
5.1 เพ่ือทราบ 10 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ11 
วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 12 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์14 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์แจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดงัน้ี 15 
1. สรุปรายงานการสมัมนา วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ใหป้รบัเปล่ียนรปูแบบการประเมิน16 

ขัน้ตอนท่ี 3 ดงัน้ี 17 
รูปแบบการสอบ OSCE ใหเ้น้น clinical skill ขยายเวลาการสอบ ออกไปเป็นขอ้ละ 18 

10-12 นาที, จ ำนวน 10 ขอ้ 19 
-  Manual skill ท่ีจ าเป็นและส าคญัขอใหส้ถาบนัเป็นผูป้ระเมินและออก certificate 20 

มาให ้เช่น CPR, ET, รบัเด็กในหอ้งคลอด ส่วนหตัถการอ่ืนตามเกณฑ ์แพทยสภา ใหส้ถาบนัพิจารณาจดัเป็น 21 
work place based assessment หรือพิจารณาตามความเหมาะสม รูปแบบน้ีจะเร่ิมใชก้บันักศึกษาชั้นปีท่ี 4  22 
ในการศึกษาภาคตน้ ปี 2563 23 

-  long case  เป็นไปตามเดิม 24 
-  MEQ  จะพิจารณาอีกครั้ง วา่สมควรจะจดัขอ้สอบกลางหรือไมเ่พียงใด 25 

2. แจง้เตือนการลงทะเบียนสอบของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3 ตามก าหนดเวลาท่ีได้26 
ประกาศใหท้ราบ และขอความร่วมมือใหส้ถาบนัตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้ง 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 29 
ขอเล่ือนไปในการประชุมครั้งหนา้ 30 

  31 
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5.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 1 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีประชุมว่า ยงัมีคณะแพทยศาสตร์4 

ท่ียังไม่ขอรับการประเมิน EdPEx ระดับคณะตามมติท่ีประชุม กสพท ท่ี 1/2551 อยู่อีกจ านวนหน่ึง แต่5 
เน่ืองจาก ภาคผนวก ก เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) พ.ศ. 2560 6 
องคป์ระกอบท่ี 9 ขอ้มาตรฐานพ้ืนฐาน ม 9.0.4 ไดก้ าหนดใหส้ถาบนัตอ้งด าเนินการพัฒนาสถาบันโดยใช้7 
เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) 8 
ดงัน้ันหากสถาบนักลุ่มน้ีจะขอรบัการประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ก็จะตอ้งเตรียมการด าเนินการ9 
พฒันาสถาบนัตามขอ้ก าหนดน้ีดว้ย  ยกเวน้คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงยงัไมม่ีผูส้ าเร็จการศึกษา 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 11 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 12 
- 13 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.  14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ) 19 
   สรุปผลการประชุม 20 
 21 
 22 
 23 
  (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 24 
  ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
\\2560\Meet42017(นันทนา 14 กย.60) 35 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2560 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560) 3 
วนัศุกรท์ี่ 15 กนัยายน 2560  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี 5 
      6 

 7 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 
1. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์ ประธานท่ีประชุม 9 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 10 
3. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 11 
4. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ 12 
5. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ กรรมการอ านวยการ 13 
6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการอ านวยการ 14 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 15 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์ กรรมการอ านวยการ 16 
9. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 17 

10. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการอ านวยการ 18 
11. นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 19 
12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ 20 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน์  ศรีสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ 21 
14. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 22 
15. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ 23 
16. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 24 
17. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 25 
18. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 26 
19. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 27 
20. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 28 
21. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 29 
22. พลตรีหญิง ผูช้่วยศาสตราจารย ์จนัทราภา  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 30 
23. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 31 
24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 32 
25. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 33 
26. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 34 
  35 



2 
 

27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยยุ์ทธพงศ ์พุทธรกัษา 1 
(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร ) 2 

28. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 3 
29. นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 4 
30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 5 
31. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 6 
32. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 7 
33. แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั  นภีรงค ์ กรรมการบริหาร 8 
34. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 9 
35. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 10 
36. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 11 
37. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 12 
38. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 13 

 14 
รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 15 
1. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 16 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 17 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 18 
4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 19 
5. พลตรี ชาญณรงค ์ นาคสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ 20 
6. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 21 
7. ดร. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 22 
8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 23 
9. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 24 

10. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 25 
11. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 
12. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 28 
 29 
รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 30 
1. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ ์ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี    31 
2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 32 
3. ดร. นายแพทยสุ์ธีร ์ รตันมงคลกุล ผูแ้ทน MedResNet 33 
4. นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร ผูอ้ านวยการ MedResNet 34 
5. นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ สบพช. 35 

 36 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2560 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560) 3 
วนัศุกรท์ี่ 15 กนัยายน 2560  เวลา 10.30-15.00 น. 4 

ณ หอ้งราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี 5 
      6 

 7 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 8 

ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั9 
รงัสิต  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั10 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 11 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 13 
  ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์14 

กรรมการอ านวยการ 15 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์  ศรีสวสัด์ิ  รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย16 

นราธิวาสราชนครินทร ์17 
กรรมการบริหาร 18 
นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์  รกัษาการรองคณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราช19 

นครินทร ์20 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

1.2 ผลการวิเคราะหข์อ้สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) 22 
เอกสารประกอบ :   powerpoint 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ ์24 
ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวุธ  สุมาวงศ์ น าเสนอ ผลการวิเคราะหข์อ้สอบ25 

ขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) หวัขอ้ กระบวนการคิดและศกัยภาพในการซกัประวติัผูป่้วย จากผลการสอบ OSCE ของ26 
ว่าท่ีบณัฑิตแพทย ์ปีการศึกษา 2559  ซ่ึงจดัโดย ศรว.  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทวนสอบศกัยภาพกระบวนการ27 
คิดแกปั้ญหาผูป่้วย ท่ีบณัฑิตแพทยทุ์กคนตอ้งท าไดต้ั้งแต่ยงัเป็นนักศึกษา จากโจทยแ์ละค าสัง่ส าหรบัผูเ้ขา้สอบ 28 
“ใหก้ารวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด จากการซักประวติัผูป่้วย” ผลรวมการสอบเกณฑผ่์าน 60% 29 
จ าแนกตามประเภทสถาบนัของผูเ้ขา้สอบ คณะแพทย์ฯ 12 แห่ง  ศูนยแ์พทยฯ์ 29 แห่ง และต่างประเทศ 16 30 
แห่ง พบวา่ผูเ้ขา้สอบวินิจฉยัไมถู่กตอ้งและไมผ่่านกระบวนการคิด มากถึง 50% 31 

จากการวิเคราะหค์ าตอบของผูเ้ขา้สอบได้ขอ้สนันิษฐานโดยสรุปว่า การท่ีผูเ้ขา้สอบ สอบไม่ผ่าน32 
เป็นจ านวนมากน้ัน สาเหตุท่ีเป็นไปไดคื้อ 33 

- ไมไ่ดย้ึดหลกั Backward reasoning method หยอ่นการตั้งสมมติฐาน  34 
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- หยอ่นการเลือกคน้หาขอ้มลูโดยวิธีเจาะจง (Focused data gathering) ตามการตั้งสมมติฐาน 1 
- หยอ่นการคิดถึง holistic และ clinical reasoning 2 
- การประมวลขอ้มลูเพ่ือวินิจฉยัสมบรูณม์ีไมค่รบ 3 
- ขาด close supervision &  formative feedback ในเวชปฏิบติัชั้นปีท่ี 6 4 
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของทุกโรงเรียนแพทย์ ทุกคนต้องมีศักยภาพกระบวนการคิดสูง5 

เหมือนกนั คือ ระดบั Does  6 
การทบทวนผลการสอบครั้งน้ี ท าใหป้ระจกัษ์ศกัยภาพ ผลผลิตของทุกคณะแพทย ์และศูนย์แพทย ์7 

รวมทั้งประสบการณข์องบณัฑิตแพทยจ์บต่างประเทศวา่ สมควรท่ีทุกโรงเรียนแพทยข์องไทยจะใหค้วามเอา8 
ใจใส่มากข้ึนในการหล่อหลอมกระบวนการคิดแกปั้ญหา  โดยจัดให้มีการพัฒนาเป็นล าดับขั้นตาม              9 
บนัไดการหล่อหลอมกระบวนการคิดแกปั้ญหา Supervision & Feedback ดงัน้ี 10 

ชั้นปีท่ี 3  หลกัการและวิธีการคิดกระบวนการแกปั้ญหา 11 
ชั้นปีท่ี 4 ฝึกหดัปฏิบติั Forward reasoning 12 
(ปลายปีชั้นปีท่ี 4) และ ชั้นปีท่ี 5 ฝึกหดัปฏิบติั Backward reasoning 13 
ชั้นปีท่ี 6 เวชปฏิบติั Backward reasoning 14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

1.3 สรุปการประชุม สานพลงัภาคีเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันองัคารที่ 8 สิงหาคม 16 
2560 17 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 19 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ  แจง้ท่ีประชุมว่า ตามท่ี กสพท ไดม้อบหมายให้20 

เขา้ร่วมการประชุมสานพลงัเครือข่ายสู่สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา21 
บายเซ็นทารา ศนูยร์าชการแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ  มีขอ้มลูแจง้เพ่ือทราบ ดงัน้ี  22 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นผู ้จัดสมัชชาสุขภาพประจ าปี ต่อเน่ืองทุกปี ตามท่ี23 
ก าหนดใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  ในปีน้ีจะจดัขึ้ นวนัท่ี 20-22 ธนัวาคม 2560  โดยมีวตัถุประสงค์24 
เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู ้อย่างสมานฉันท์ ระหว่างผู ้มีส่วนร่วมคือ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และ25 
ภาครัฐบาลผู ้ก าหนดนโยบาย เพ่ือน าไปสู่ขอ้เสนอและการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพของ26 
ประชาชน ในการประชุมท่ีผ่านมามีวตัถุประสงค์เพ่ือการเตรียมการจดัสมชัชาและกลัน่กรองประเด็นนโยบาย27 
สาธารณะท่ีจะเสนอขบัเคล่ือนต่อรฐับาลและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีประเด็นท่ีคณะท างานคดัเลือกมาแลว้ดงัน้ี  28 

1. การส่งเสริมใหค้นไทยทุกช่วงวยัมีกิจกรรมทางกายภาพเพิ่มข้ึน 29 
2. การพฒันาพ้ืนท่ีเล่นสรา้งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวยัและประถมศึกษา 30 
3. การจดัการขยะมลูฝอยชุมชนท่ีแหล่งก าเนิด 31 
4. การจดัการขยะพลาสติกอยา่งบรูณาการ 32 
5. การรองรบัสงัคมสงูวยัจากการเปล่ียนแปลงประชากรดา้นโครงสรา้ง 33 

  34 
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คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดให ้กสพท เป็นภาคีหลักภาควิชาการท่ีมีส่วนร่วมต่อการ1 
ก าหนด และขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ดงัน้ี 2 

1. เป็นผูเ้สนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ เพ่ือกลัน่กรองบรรจุเป็นวาระประชุม3 
สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 10  4 

2. ส่งตวัแทนเขา้ร่วมเวทีฟังความเห็นเฉพาะประเด็นและการประชุมสมชัชาแห่งชาติ ในระหว่าง5 
วนัท่ี 20-22 ธนัวาคม 2560  ในวาระท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั กสพท หรือประเด็นท่ีสนใจ 6 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และเสนอใหม้ีผูแ้ทนเขา้ร่วมฯ 7 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ ออกตาม8 
พระราชบญัญตัิสถานพยาบาล (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 2) ครั้งที่ 2/2560, ครั้งที่ 3/2560 ครั้งที่ 9 
4/2560 และครั้งที่ 5/2560 วนัที่ 20 มิถุนายน, 13 กรกฎาคม, 8 สิงหาคม และวนัที่ 30 สิงหาคม 2560  10 

เอกสารประกอบ :   2  ฉบบั 11 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล 12 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล แจง้ท่ีประชุมวา่ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก 13 

กสพท ใหเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัท ากฎหมายล าดับรองท่ีออกตามพระราชบญัญัติ14 
สถานพยาบาล (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 (ชุดท่ี 2) จดัประชุมมาแลว้ 5 ครั้ง และจะมีอีกครั้งในวนัท่ี 18 กนัยายน 15 
2560  คณะกรรมการชุดน้ีจะพิจารณาจดัท ากฎหมายล าดบัรองท่ีออกตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 16 
2559 ในประเด็น การจดัการศึกษา การฝึกอบรม หรือการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั17 
การประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันา18 
คุณภาพของสถานพยาบาล  19 

โดยท่ีมาตรา 14/1 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. 2541 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย20 
พระราชบญัญติัสถานพยาบาล (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 บญัญติัใหส้ถานพยาบาลสามารถจดัใหม้ีการศึกษา การ21 
ฝึกอบรม การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือ22 
องคก์รเอกชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบ23 
วิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของสถานพยาบาล ตอ้ง เป็นไป24 
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นตอ้งออก(ร่าง) กฎกระทรวงก าหนด25 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการจดัการศึกษา การฝึกอบรม หรือ การวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุข ท่ี26 
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข พ.ศ. .... หมวดท่ี 1 27 
การศึกษา หรือการฝึกอบรม และ หมวดท่ี 2 การวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เน้นสถาบนัของเอกชน28 
เป็นหลัก โดยใหย้ื่นเร่ืองผ่านสภาวิชาชีพ หรือคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาใหค้วามเห็น ก่อนแจง้ผลการ29 
พิจารณาใหผู้อ้นุญาตและผูร้บัอนุญาตต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ      31 

1.5 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกับองคก์ารอนามัย32 
โลก ครั้งที ่1/2560 วนัพุธที่ 16 สิงหาคม 2560  33 

ขอถอนวาระ  34 
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1.6 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย1 
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 4/2560 วนัองัคารที่ 8 สิงหาคม 2560 2 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 4 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  ไดร้ายงานในท่ีประชุมเก่ียวกบัการประชุม5 

คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้ง6 
ท่ี 4/2560 ในวนัองัคารท่ี 8 สิงหาคม 2560 มีแผนปฏิบติัการคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการ7 
สาธารณสุขฯ ปี 2561 มี 3 กลยุทธ ์ 6 กลวิธี  8 

มีประเด็นท่ีส าคัญในปี 2561 ท่ีวางแผนไวคื้อ จะจัดท ามาตรฐานหน่วยบริการใหบ้ริการรักษา9 
โรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจัดมาตรฐานหน่วยบริการร่วมใหบ้ริการเฉพาะดา้น10 
กายภาพบ าบดั/เภสชักรรม/เทคนิคการแพทย ์ผลผลิตท่ีจะออกมา คือ ประกาศเกณฑก์ารตรวจประเมินหน่วย11 
บริการร่วมใหบ้ริการเฉพาะดา้นกายภาพบ าบดั/เภสชักรรม/เทคนิคการแพทย ์อีกเร่ืองคือ การส่งเสริมใหเ้กิด12 
เครือขา่ยบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน จะจดัท าคู่มือการบริการจดัการหน่วยบริการ  13 

ในส่วนของปี 2560 คือ (ร่าง) เกณฑห์น่วยบริการร่วมใหบ้ริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 14 
(PP) 1. เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรฐั เอกชน สภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานของรฐั โดยมี15 
ขอบเขตบริการ คือ (1) การตรวจคดักรองเพ่ือคน้หาภาวะความเส่ียงต่อการเสียสุขภาพ  (2) การสรา้งเสริมการ16 
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม การใหค้ าปรึกษา การใหค้วามรู ้ (3) การสรา้งเสริมภูมิคุม้กนั การใชย้า และการท า17 
หตัถการเพ่ือสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  18 

2. ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด มีคุณสมบติัดังน้ี (1) ดา้น19 
โครงสรา้ง ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกต่อการเขา้รบับริการ มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถขอรับค าปรึกษา 20 
ระบบการส่งต่อและการประสานงานเช่ือมโยงบริการกบัหน่วยบริการประจ า มีระบบขอ้มลูและสารสนเทศท่ีใช้21 
ในการบริหารจัดการท่ีเช่ือมโยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการและหรือเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ22 
ส านักงานท่ีพรอ้มใชง้าน มีระบบการจดัการเร่ืองรอ้งเรียน มีผูร้บัผิดชอบในการประสานดา้นระบบหลกัประกนั23 
สุขภาพ (2) ดา้นบุคลากร จดัใหม้ีบุคลากรใหบ้ริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค (3) สถานท่ี/อุปกรณ ์24 
สถานท่ีใหบ้ริการสรา้งเสริมสุขภาพแยกจากการใหบ้ริการตรวจรกัษาโรคทัว่ไป มีการแสดงตารางกิจกรรม           25 
มีอุปกรณ ์เคร่ืองมือ ยาและเวชภณัฑ ์ท่ีจ าเป็นในการใหบ้ริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคตามมาตรฐาน26 
การใหบ้ริการ คุณสมบัติเฉพาะตามรายการบริการหรือกิจกรรมบริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 27 
เป็นไปตามประกาศประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข  มาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข  แนว28 
ทางการปฏิบติัการใหบ้ริการสาธารณสุข และท่ี สปสช. ก าหนด 29 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 30 

1.7 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ31 
กองทุน ครั้งที่ 7/2560 วนัที่ 17 สิงหาคม 2560 32 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 33 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 34 
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  ไดร้ายงานในท่ีประชุมเก่ียวกบัการประชุม1 
คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งท่ี 7/2560 ในวันท่ี 17 2 
สิงหาคม 2560  มีมติการประชุมคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ดงัน้ี  3 

เร่ืองการจดัซ้ือยา มี 3 ทางเลือก ในการด าเนินการ คือ (1) ให ้สปสช. จดัหาผ่านองคก์ารเภสชั4 
กรรม เหมือนปีงบประมาณ  (2) เปล่ียนชดเชยเป็นเงิน  (3) มอบใหอ้งคก์ารเภสชักรรมจดัหามาส ารอง แลว้ให้5 
โรงพยาบาลจดัซ้ือตรงจากองคก์ารเภสชักรรม และมีการน าเสนอเร่ืองจดัตั้งเครือข่ายราชวิถี เป็นหน่วยจดัหา6 
ยาให ้ในมลูค่า 12,000 ลา้นบาท ทัว่ประเทศ  7 

เร่ืองความกา้วหน้ากรณีงบค่ารกัษาพยาบาลของ อปท. ไม่เพียงพอ มีการขอเสนองบกลางของ8 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน 2,500 ลา้นบาท พรอ้มขอใหจ้ดัสรรและมีการแกปั้ญหา 9 

เร่ืองโครงการปลูกถ่ายไต จะเห็นว่างบท่ีไดม้ีการขอเพ่ิมทุกปี แต่ผลลพัธ์สูงกว่าท่ีคาดไวท้ าใหง้บ10 
เกิน และมีมติในท่ีประชุมมอบให ้สปสช. ไปหารือกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยด้วย ทบทวนเร่ือง11 
กระบวนการการปรบัเง่ือนไขเกณฑก์ารท า HD และ CAPD พิจารณาการบริหารคลงัและการจดัระบบขนส่ง12 
น ้ายาลา้งไต ใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐานการบริการ และผลการด าเนินงานทั้งหมด 13 

การแจง้เร่ืองการด าเนินการตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี” (Universal 14 
Coverage for Emergency Patients: UCEP) ปัญหาท่ีเกิดขึ้ น คือ เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลเอกชนไม่เขา้ใจ การ 15 
Mapping และ การจดัท าฐานขอ้มูล กองทุนอ่ืน ยงัไม่ไดป้รบัเกณฑเ์พ่ือรองรบัการจ่ายเงินตามระบบ UCEP 16 
รายการท่ีประกาศไมส่มบรูณ ์17 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ    18 

1.8 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14 19 
กนัยายน 2560 20 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการจดังาน23 

ครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 14 กนัยายน 2560  ว่า เน่ืองในโอกาสท่ีแพทยสภาจะครบรอบ 24 
50 ปี ของการก่อตั้ง ในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 วนัท่ี 13 25 
กรกฎาคม 2560  จึงไดม้ีประกาศท่ี 80/2560 แต่งตั้งอนุกรรมการอ านวยการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 26 
โดยใหม้ีหน้าท่ี ก าหนดวตัถุประสงค์ของการจัดงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา วางแนวทางในการจัดงาน 27 
ติดตามการด าเนินงาน และหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 28 

คณะอนุกรรมการฯ ไดม้ีการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 3 สิงหาคม 2560 แต่งตั้ง 29 
คณะท างานและอนุกรรมการ 7 ชุด ประกอบดว้ย (1) คณะท างานจดัการประชุมวิชาการในโอกาสครบ 50 ปี30 
แพทยสภา  (2) คณะท างานส่ือสารสังคมในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา  (3) คณะอนุกรรมการจัดงาน31 
โครงการ “หมอชวนวิ่ง”  (4) คณะท างานประวติัศาสตรก์ารแพทยไ์ทย  (5) คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์32 
ตน้แบบของแพทยสภา  (6) คณะอนุกรรมการจัดหน่วยแพทย์อาสาในโอกาสแพทยสภาครบ 50 ปี เพ่ือ33 
เทิดพระเกียรติรัชกาลท่ี 10  (7) คณะท างานจัดท าของท่ีระลึก/เหรียญกษาปณ์ และตราไปรษณียากร ใน34 
โอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 35 



8 
 

คณะอนุกรรมการฯ ไดม้ีการประชุมครั้งท่ี 2/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 14 กนัยายน 2560 ติดตาม1 
ความคืบหนา้ของคณะท างานและอนุกรรมการ ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 2 

(1)  คณะท างานจดัการประชุมวิชาการในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา มี ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง3 
สมศรี เผ่าสวสัด์ิ เป็นประธาน ก าหนด theme ของการประชุมวิชาการ “TRUST” จดัประชุมวนัท่ี 20-22 4 
มิถุนายน 2561 ณ เมืองทองธานี  แจง้ร่างตารางการประชุม พรอ้มขอความร่วมมือทุกสถาบนังดการเรียนการ5 
สอน และงดการสอบแพทยป์ระจ าบา้นในช่วงเวลาดงักล่าว เพ่ือใหทุ้กคนไดม้าร่วมกิจกรรม 6 

(2)  คณะท างานส่ือสารสงัคมในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา มี รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง7 
ประสบศรี  อ้ึงถาวร เป็นประธาน น าเสนอ logo, theme “TRUST from TRUTH” กิจกรรม และช่องทาง8 
ประชาสมัพนัธ ์9 

(3)  คณะอนุกรรมการจัดงานโครงการ “หมอชวนวิ่ง” มี นายแพทยส์ัมพันธ์ คมฤทธ์ิ  เป็น10 
ประธาน จดังานก าหนดจดักิจกรรมทุกภาค ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 11 

(4)  คณะท างานประวติัศาสตร์การแพทยไ์ทยมี นายแพทยศ์ัลยเวทย์  เลขะกุล เป็นประธาน 12 
ก าหนดจดัท าเป็น 2 รปูแบบ คือ เอกสาร และสมุดภาพ 13 

(5)  คณะอนุกรรมการสรรหาแพทยต์น้แบบของแพทยสภามี ศาสตราจารย ์นายแพทยส์มศักด์ิ 14 
โล่หเ์ลขา เป็นประธาน ยงัไม่มีขอ้ยุติในประเด็นคุณสมบติัของแพทยต์น้แบบ คาดว่าจะพิจารณารูปแบบท่ีเป็น 15 
Pleuripotential 16 

(6)  คณะอนุกรรมการจัดหน่วยแพทยอ์าสาในโอกาสแพทยสภาครบ 50 ปี เพ่ือเทิดพระเกียรติ17 
รชักาลท่ี 10  มี พล.อ.ต. นายแพทยอิ์ทธพร  คณะเจริญ เป็นประธาน ก าหนดจดักิจกรรมในวนัหยุดราชการ18 
ระหว่างวนัท่ี 28 กรกฎาคม-9 ตุลาคม 2561  โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทัว่ประเทศ 21 แห่ง เป็น19 
ฐาน และจะเนน้การบริการโดยแพทยผ์ูม้ีความรูค้วามช านาญเฉพาะสาขา 20 

(7)  คณะท างานจดัท าของท่ีระลึก/เหรียญกษาปณ์ และตราไปรษณียากร ในโอกาสครบรอบ 50 21 
ปีแพทยสภา มี นายแพทยสุ์กิจ  ทศันสุนทรวงศ ์เป็นประธาน อยูใ่นระหวา่งการออกแบบ 22 

ประธานฯ ไดข้อใหค้ณะท างาน/อนุกรรมการทุกชุดก าหนดงบประมาณในการจดักิจกรรม 23 
นัดประชุมครั้งต่อไป 11.00 น. ก่อนการประชุมแพทยสภาประจ าเดือน 24 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   25 

1.9 (วาระเพิ่มเติม)  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาการผลิตและก าลังคนดา้น26 
สุขภาพเพื่อการใชย้าอยา่งสมเหตผุล  27 

เอกสารประกอบ :   2  ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 29 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล แจง้ในท่ีประชุมว่า ได้มีการลงนามบันทึก30 

ขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ืองการพฒันาการผลิตและก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล ในการ31 
ประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง ทิศทางการขบัเคล่ือนการปฏิรปูการศึกษาของวิชาชีพดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่าง32 
สมเหตุผล เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2560  โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 15 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึก33 
ขอ้ตกลง จะมีอยู่ 3 ส่วน คือ (1) สภาวิชาชีพ ก าหนดใหเ้ป็นสมรรถนะของบณัฑิตและจดัใหม้ีการสอบในใบ34 
ประกอบวิชาชีพ  (2) ในส่วนผูผ้ลิต กลุ่มสถาบนั ภาคคณบดี เครือข่าย ส่งเสริมการพฒันาการเรียนการสอน 35 
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พฒันาศักยภาพผูส้อน และครอบคลุมไปถึงการพฒันาดา้นวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (continuing professional 1 
development) ของทุกวิชาชีพ  (3) กระทรวงสาธารณสุข และกรมท่ีเก่ียวขอ้ง จะเน้นการพฒันาบุคลากรดา้น2 
สุขภาพทุกวิชาชีพใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และน าไปปฏิบติัใหเ้ป็นรปูธรรม          3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ     4 

1.10 (วาระเพิ่มเตมิ)  การรบัสมคัรผูอ้  านวยการสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 5 
เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั  6 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 7 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรผูอ้ านวยการ8 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล รบัสมคัรตั้งแต่ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 โดย9 
ผูส้มคัรตอ้งยินยอมใหเ้ปิดเผยประวติัส่วนตวั 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ    11 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน12 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 16 มิถุนายน 2560  ณ หอ้งปรีดี 13 
พนมยงค ์ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์ังสิต  และรับทราบ14 
สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันศุกรท์ี่ 4 สิงหาคม 15 
2560  ณ หอ้งประชุมกวี ทงัสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์16 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 17 
เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั  18 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์  เตชธุวานันท์ ได้น าเสนอรายงานการประชุม21 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2560  22 
เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 มิถุนายน 2560  ณ หอ้งปรีดี พนมยงค ์ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์23 
ศูนยร์ังสิต  และรับทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันศุกร์ท่ี 4 24 
สิงหาคม 2560  ณ หอ้งประชุมกวี ทงัสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 25 
ขอนแก่น 26 

มติที่ประชุม  :   รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร27 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 มิถุนายน 2560  ณ หอ้งปรีดี พนมยงค ์28 
ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  มีการแกไ้ขตามเอกสารแนบในวาระการ29 
ประชุม และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 4 สิงหาคม 30 
2560  ณ หอ้งประชุมกวี ทงัสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  31 
  32 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1 การเทียบการส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและ2 
ตา่งประเทศ 3 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ 5 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ แจง้ท่ีประชุมวา่ กระทรวงศึกษาธิการ มี6 

การยกเลิกระเบียบ วา่ดว้ยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.7 
2549 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการปรบัปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการเทียบวุฒิ8 
การศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 9 
มอบอ านาจใหส้ถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและคุณสมบัติของผู ้ท่ีศึกษาต่อใน10 
ระดบัอุดมศึกษาตามความเหมาะสม 11 

ประเด็นปัญหาในการเทียบวุฒิ ม. 6  ในส่วน กสพท ตามคุณสมบติัพ้ืนฐานของผูส้มคัรเขา้รบัการ12 
คดัเลือกฯ ในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือก าลงั13 
ศึกษาชั้นปีสุดทา้ยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 14 
แต่ส าหรบัผูท่ี้สมคัรหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบุว่าตอ้งส าเร็จ15 
การศึกษา หรือก าลงัศึกษาในสายวิทยาศาสตร ์หรือเทียบเท่า เท่าน้ัน  16 

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กสพท จะรับผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากส านักงานส่งเสริม17 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ภายในประเทศดว้ย เน่ืองจาก กสพท มีการสอบ18 
มากกวา่ 5 กลุ่มสาระวิชา ความเขม้ขน้ของเน้ือหาในการสอบมีมากพอสมควรในสายวิทยาศาสตร ์และส าหรบั19 
หลกัสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ คุณวุฒิท่ีเป็นประเด็นในการพิจารณาคือ GED, IGCSE, IB, NZQA 20 
ซ่ึงท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามญั ทปอ. ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวนัอาทิตยท่ี์ 20 21 
สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดม้ีมติใหทุ้กมหาวิทยาลยัใน ทปอ. มีแนวทางการรบัสมคัรและ22 
เกณฑก์ารเทียบการส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ23 
ร่วมกนัน้ัน จึงไดม้ีการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ทปอ. ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 1 กนัยายน 2560 ณ 24 
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการปรึกษาหารือและไดแ้นวทางการรบัสมคัรและเกณฑก์าร25 
เทียบการส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติทั้งไทยและ26 
ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ร่วมกนั ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 27 

อีกประเด็นท่ี กสพท ตอ้งพิจารณาคือ  การเทียบเกณฑ์คะแนน O-NET 60% ส าหรับผู ้จบ28 
การศึกษาจากหลกัสตูรนานาชาติ 29 

มตทิี่ประชุม  :  มอบให ้ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์และทีมงาน ไป30 
พิจารณาด าเนินการ และแจง้ กสพท ทราบ 31 

3.2 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (วันที่ 19 – 21 ธนัวาคม 32 
2561) 33 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 34 
ผูน้  าเสนอ : พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร 35 
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พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร แจง้วา่ การประชุมวิชาการแพทยศาสตร1 
ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 จะจัดขึ้ นในระหว่างวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร E Park 2 
มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะไดร้่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง3 
มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวงอีกดว้ย 4 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  5 
3.3  งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์6 

[IMEAc] 7 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 9 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี   ไดแ้จง้ว่า สมพ. ไดท้ าหนังสือขออนุมัติ10 

งบประมาณด าเนินการจาก กสพท เป็นวงเงินปีละ 2,000,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี รวมเป็นเงิน  20,000,000 11 
บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา   12 

มตทิี่ประชุม  :   อนุมติั 13 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 14 

4.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 15 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 17 
ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดแ้จง้ความคืบหน้า โครงการผลิตแพทยต์าม18 

นโยบายรฐับาลว่า ไดส้่งตวัแทนไปพบเลขาธิการ สกอ. เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ไดร้บัแจง้ว่า ใหร้บัแพทย์19 
เพ่ิมได ้โดยถา้ไดอ้นุมติังบประมาณมาจะมีการจ่ายยอ้นหลงั  ทั้งน้ี สบพช. จะเตรียมงบประมาณไว ้เมื่อมีการ20 
อนุมติัในหลกัการ จะน าเงินมาส ารองจ่ายใหก้่อน  ส่วนการติดตามความคืบหน้าในเร่ืองท่ีเลขาธิการ สกอ. ได้21 
แจง้ไว ้จะติดตามอยา่งต่อเน่ือง และจะน ามาแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 22 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า จากการประชุม23 
คณะกรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 4/2560 วันศุกร์ท่ี 4 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมมีการหารือกันในวาระ24 
โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล และมีมติให ้คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไปวางระบบใน25 
การติดตามแพทยท่ี์ลาออกจากการชดใชทุ้น จึงขอให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ  มารายงาน26 
ความคืบหนา้ในเร่ืองน้ี 27 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ ไดร้ายงานความคืบหน้า การติดตามแพทยผ์ูท้ า28 
สญัญาของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ีหากจะทบทวน29 
ขั้นตอนใหม่ กสพท จะตอ้งเป็นตน้เร่ืองในการแจง้ขั้นตอนดังกล่าวใหทุ้กโรงเรียนแพทยท์ราบ เพ่ือจะไดเ้ป็น30 
ระบบและแนวทางเดียวกนั  ส่วนการติดตามแพทยว์่าปฏิบติังานชดใชทุ้นครบ 3 ปี หรือลาออกก่อน โรงเรียน31 
แพทยแ์ต่ละแห่ง ควรจะทบทวนและเร่ิมด าเนินการใหมเ่ป็นระบบ 32 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา แจง้ว่า ทุกวนัน้ีเงินชดใชทุ้นของแพทยท่ี์ท าผิด33 
สัญญา เงินจ านวนน้ีถูกส่งใหก้ับมหาวิทยาลัย ไม่ได้ส่งคืนรัฐบาล ซ่ึงส านักงบประมาณเห็นว่าผิดหลักการ 34 
รฐับาลใหง้บประมาณผลิตแพทยม์าแลว้หากแพทยผิ์ดสญัญา เงินควรจะส่งคืนรฐับาล ไม่ใช่มหาวิทยาลยัตน้35 
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สงักดั  ส านักงบประมาณ จะตอ้งตรวจสอบในเร่ืองน้ีอย่างแน่นอน ซ่ึงหากผลการตรวจสอบออกมาให ้ส่งเงิน1 
ทั้งหมดคืนส่วนกลาง ปัญหาใหญ่ก็จะเกิดขึ้ น ดงัน้ันแนวทางในการแกปั้ญหา คือ ตอ้งพดูกบัส านักงบประมาณ 2 
ไม่ไหคิ้ดยอ้นหลัง เพราะโดยหลักการ กฎหมายยอ้นหลังตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย ทั้งน้ีจะตอ้งมีการ3 
เตรียมการในเร่ืองของขอ้มลู การติดตามแพทยใ์ชทุ้นตั้งแต่ตอนน้ี โดยเสนอใหต้ั้งคณะกรรมการขึ้ นมาหน่ึงชุด 4 
เพ่ือหากระบวนการในการติดตามแพทยต่์อไป 5 

มติที่ประชุม  :  มอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปพิจารณาแต่งตั้ ง 6 
คณะกรรมการมารบัผิดชอบงานเร่ืองน้ี โดยเร็ว 7 

4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย [MedResNet]8 
 เอกสารประกอบ : 5 ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : ดร. นายแพทยสุ์ธี  รตันมงคลกุล  10 
  นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร 11 
ดร. นายแพทยสุ์ธี  รตันมงคลกุล แจง้ว่า MedResNet มีการแยกการวิจยัออกเป็น 2 ดา้น คือ 12 

วิจยัดา้นการศึกษา และวิจยัดา้นคลินิก โดยแยกเป็นวาระดงัน้ี 13 

วาระที่ 1 ปัญหาของการขอทุนวิจยัท่ีไดร้บัการสนับสนุนจาก กสพท ไปด าเนินการพบว่ามีความ14 
ล่าชา้ เพราะตอ้งขออนุมติักรรมการจริยธรรมทางการวิจยัจากหลายๆ สถาบนัพรอ้มกนั เมื่อมีการตอบรบัแลว้15 
ไดน้ าเขา้ท่ีประชุม 2 ครั้ง  ซ่ึงท่ีประชุมรบัรองตาม flow chart แนวทางการปฏิบติัร่วมกนัในการขอจริยธรรม16 
การวิจยัดา้นการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา แบบสหสถาบัน และแนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยดา้น17 
แพทยศาสตรศึกษา โดยชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย (FERCIT) รายละเอียดตามเอกสาร18 
ประกอบการประชุม  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรอง MOU  หากท่ีประชุมรบัรอง อยากทราบว่าใครควรลง19 
นามใน MOU บา้ง 20 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้วา่จากการดเูอกสารใน MOU มีขอ้มลูท่ีไม่21 
เป็นปัจจุบนั ขอใหท้บทวนอีกครั้ง 22 

มติที่ประชุม  :  ยอมรบัในหลกัการ และ กสพท จะท าหนังสือใหโ้ดยระบุว่ายอมรบัในหลกัการ23 
และอยูใ่นระหวา่งการลงนามใน MOU 24 

วาระที่ 2 ความกา้วหน้าการด าเนินการโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา จ านวน 12 โครงการ 25 
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ขณะน้ีมีโครงการท่ีด าเนินการส าเร็จแลว้ จ านวน 2 โครงการ ก าลังรอท าสัญญา 26 
จ านวน 3 โครงการ และอยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ  ถา้แยกโครงการตามสถาบัน จะมี     27 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย             28 
ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 2 โครงการ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 2 โครงการ   29 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 2 โครงการ  คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยั  30 
นวมินทราธิราช จ านวน 1 โครงการ  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ จ านวน 1 โครงการ 31 
และคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ านวน 1 โครงการ 32 

วาระที่ 3 โครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษาท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนจาก กสพท จ านวน 2 โครงการ  33 
ท่ีด าเนินการส าเร็จแลว้ และมีบทสรุปส าหรับผูบ้ริหารแนบมาดว้ย คือ โครงการกระบวนทัศน์ใหม่ของการ34 
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เรียนรู ้ในโรงเรียนแพทย:์ การขบัเคล่ือนและถอดบทเรียน โดย ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยสุ์รศกัด์ิ บรูณตรี1 
เวทย ์(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และโครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่าง2 
วิชาชีพเพ่ือการดูแลผูป่้วยท่ีบา้น ดว้ยหัวใจความเป็นมนุษยฯ์ โดย ดร. แพทยห์ญิงศิรินาถ  ตงศิริ และคณะ 3 
(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  จึงขอใหท่ี้4 
ประชุมพิจารณา (1) โครงการ 2 เร่ืองน้ี อยากใหม้ีการน าเสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง5 
ประเทศไทย ครั้งท่ี 19 วนัท่ี 19-21 ธันวาคม 2561 ณ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เพ่ือ6 
เป็นการเผยแพร่ และ  (2) อยากจะมีการจดัประชุมเพ่ือท าใหเ้กิด centralization ของงานวิจยัจริงๆ ซ่ึงจะแจง้7 
วนัประชุมใหทุ้กคณะทราบต่อไป 8 

วาระที่ 4 MedResNet ไดเ้ปิดรับสมคัรโครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา แบบสหสถาบนั ท่ี9 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เป็นงานวิจยัท่ีสรา้งการพฒันาระบบ10 
การศึกษาของแพทยปั์จจุบนั เพ่ือใหเ้กิดเป็นนโยบายท่ีสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงกบัทุกสถาบนัในประเทศ โดย11 
ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดและสมคัรไดท่ี้  http://meded.thaimedresnet.org/register_meded/  รายละเอียด12 
ตามเอกสารประกอบการประชุม   13 

นายแพทย์ประวิช  ตัญญสิทธิสุนทร ไดร้ายงานผลการประชุมและแผนการปรับรูปแบบการ14 
ท างานของ MedResNet ซ่ึงปัจจุบนัไดด้ าเนินงานมาแลว้ 17 ปี การด าเนินการท่ีผ่านประสบปัญหาขาดเงินทุน15 
ในการบริหารจัดการ เป็นผลจากขอ้จ ากัดของเงินทุนวิจัยภาครัฐและต้นทุนการบริหารจัดการท่ีสูงของ 16 
MedResNet  ท าให ้MedResNet จ าเป็นตอ้งทบทวนรปูแบบการด าเนินงานขององคก์รต่อไปในอนาคต จึงไดม้ี17 
การประชุมคณบดีคณะแพทยศาสตรแ์ละคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายฯ เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 มี18 
ขอ้สรุปคือ เห็นดว้ยกบัการมี 2 องคก์ร คือ เครือข่ายวิจยัทางการแพทย ์MedResNet มีพนัธกิจตามนโยบาย19 
และวตัถุประสงคเ์ดิม สนับสนุนโครงการวิจยัท่ีไม่ไดเ้ป็นความตอ้งการของอุตสาหกรรมธุรกิจผลิตภัณฑท์าง20 
การแพทย์ และจัดตั้ งองค์กรใหม่ท่ีมีสถาบันแพทยศาสตร์ 7 สถาบันใหญ่ เป็นผู ้ลงทุนหลัก สถาบัน21 
แพทยศาสตรอ่ื์นๆ ร่วมลงทุนได ้ ในขณะเดียวกนั MedResNet ก็ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการเมื่อ22 
วนัท่ี 13 กนัยายน 2560 มีขอ้สรุปว่าควรจะนัดประชุมอีกครั้งเพราะการประชุมครั้งน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่มาก23 
และส่วนใหญ่เป็นตัวแทน ซ่ึงไดก้ าหนดวนัประชุมใหม่เป็นวนัท่ี 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ 24 
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จึงขอเชิญรองคณบดีฝ่ายวิจยัและผูร้บัผิดชอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย 25 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ และทาง MedResNet จะท าหนังสือเชิญประชุมต่อไป 26 

4.3  การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 27 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้วา่ ไมม่ีความคืบหนา้ แต่มีอยู่ 5 สถาบนัท่ีมี30 

ความเส่ียง เน่ืองจากยังไม่ไดข้อรับการประเมิน EdPEx ซ่ึงเป็นขอ้มาตรฐานพ้ืนฐานในเกณฑ์ TMC 31 
.WFME.BME Standards 2017  ท าใหส้ถาบนัจะไมผ่่านการประเมินตามเกณฑน้ี์ 32 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  33 
  34 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 
5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ3 

เวชกรรม ปีการศึกษา 2560 4 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์   ได้แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 7 

จ านวน 3 เร่ือง ดงัน้ี 8 
1.  การปรบักระบวนการประเมินทกัษะ และหตัถการทางคลินิก (ขั้นตอนท่ี 3) จากการ9 

รบัฟังความคิดเห็นของคณาจารยจ์ากสถาบันผลิตแพทย ์และการประชุมสัมมนาของคณะกรรมการบริหาร 10 
ศรว. ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 11 

1.1 การสอบ OSCE ใหส้ถาบนัผลิตแพทย ์ด าเนินการจดัสอบ manual skills  ส่วน12 
การสอบ clinical skill  ศรว. จะด าเนินการจดัสอบเอง โดยใหเ้วลาในการสอบแต่ละสถานีนานขึ้ น (10-12 นาที) 13 
เน้นการสอบในระดบั problem-solving  จ านวน 10-12 สถานี การตดัสินผลสอบจะใชค้ะแนนรวม ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิม14 
ด าเนินการจดัสอบไดใ้นปีการศึกษา 2562  ประมาณเดือนมกราคม 2563 15 

1.2  การสอบ Long case ยงัคงใหม้ีการจดัสอบเช่นเดิม และจะสนับสนุนส่งเสริมใหม้ี16 
การประเมินจากภายนอก (external examiner) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 17 

1.3  การสอบ MEQ ยงัคงใหม้ีการจดัสอบเช่นเดิม แต่เพ่ือใหก้ารสอบไดม้าตรฐาน18 
ใกลเ้คียงกันและสามารถปฏิบัติได้  คณะท างาน MEQ ของ ศรว. จะจัดชุดขอ้สอบกลางให้แต่ละสถาบันไป19 
ด าเนินการเอง โดยใหจ้ดัสอบในวนัและเวลาเดียวกนั ส าหรบัการตรวจขอ้สอบ สถาบนัจะตอ้งตรวจขอ้สอบเอง และ20 
ส่งผลมาให ้ศรว.  ซ่ึงคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการจดัสอบไดใ้นปีการศึกษา 2561 ปีละ 2 ครั้ง  คือตน้เดือนธนัวาคม 21 
2561 และตน้เดือนเมษายน 2562  22 

 ส าหรับนักศึกษาท่ีจบจากต่างประเทศ หากสถาบันใดเปิดใหส้มัครสอบได้ การ23 
บริหารจดัการในเร่ืองของการรบัสมคัร การจดัสอบและการตรวจขอ้สอบ สถาบนัจะตอ้งด าเนินการเอง โดย24 
ขอใหจ้ดัสอบในวนัและเวลาเดียวกนั 25 

2. ขอใหแ้ต่ละสถาบนัตรวจสอบการรบัรองสิทธ์ิของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ใหถู้กตอ้ง26 
และครบถว้น หากยงัไม่ไดร้ับรองสิทธ์ิ นักศึกษาแพทยจ์ะสมคัรสอบไม่ได ้ทั้งน้ี ศรว. จะเปิดรับสมคัรสอบ27 
ขัน้ตอนท่ี 3 ประจ าปี 2560- 2561 ในวนัท่ี 25 กนัยายน – 15 ตุลาคม 2560 28 

3. สรุปจ านวนการลงทะเบียนของนักศึกษาแพทยภ์ายในประเทศชั้นปีท่ี 3  ปีการศึกษา 29 
2560 มีนักศึกษามาลงทะเบียน จ านวน 2,205 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2560) ทั้งน้ีหากนักศึกษา30 
แพทยไ์ม่มาลงทะเบียนภายในวนัท่ี 30 กันยายน 2560 จะไม่มีสิทธ์ิสมคัรสอบขั้นตอนท่ี 1 ในเดือนเมษายน 31 
2561 32 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และเห็นควรใหน้ าเร่ืองการก าหนดวนัสอบ MEQ ไปพิจารณา33 
ในการประชุมครั้งต่อไป 34 
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5.1.2 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร1 
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบ2 
รบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 3 

เอกสารประกอบ : - 4 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์5 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดแ้จง้ว่า การสมคัรสอบวิชา6 

เฉพาะ ขณะน้ีมีผู ้สมัครสอบจ านวน 19,000 คน  โดยจะเปิดรับสมัครสอบจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 7 
ส าหรบัคุณสมบติัของผูส้มคัรสอบหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ยงัมีปัญหาเร่ืองการเทียบวุฒิการศึกษา GED 8 
ส่วนคุณสมบติัของผูส้มคัรสอบหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต ไม่มีปัญหา9 
เน่ืองจากไดร้ะบุไวช้ดัเจนวา่ตอ้งส าเร็จการศึกษา หรือก าลงัศึกษาในสายวิทยาศาสตรเ์ท่าน้ัน  10 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 11 

5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 12 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ กนกกนัฑพงษ์  ผูแ้ทน ผูอ้ านวยการ สบพช. 14 
นายแพทย์ชวศักด์ิ กนกกนัฑพงษ์ ผูแ้ทน ผูอ้ านวยการ สบพช. แจง้ประกาศส านักงาน15 

ปลดักระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การรบัสมคัรแพทยพ่ี์เล้ียงโครงการผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ประจ าปี 2561 16 
เพ่ือปฏิบัติงานใน 7 สาขา คือ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร ์           17 
ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีรายละเอียดการรับสมัครตามเอกสาร18 
ประกอบการประชุม ส่วนเร่ืองโควตาและวนัท่ีรบัสมคัร จะประกาศใหท้ราบประมาณเดือนตุลาคม 2560 ใน19 
เว็บไซต ์www.cpird.in.th 20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  21 

5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 22 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 24 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ืองนโยบายของ รมว.25 

กระทรวงสาธารณสุข ในการขบัเคล่ือนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุขหรือ Patient and 26 
Personnel Safety: 2P Safety   โดยไดว้างยุทธศาสตรไ์วจ้ านวน 5 ดา้น ซ่ึง กสพท รบัผิดชอบ 1 ดา้น คือ 27 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1 เร่ืองพฒันา/ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู ้ความเขา้ใจ มีความตระหนัก และเจตคติท่ีดีในเร่ือง28 
ความปลอดภยัในระบบบริการสุขภาพ  ตามยุทธศาสตรน้ี์มีค าแนะน าใหใ้ชห้ลกัสูตรหรือค าแนะน าของ WHO 29 
ส าหรบัเป็น Multi Professional Personnel Safety Curriculum ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เว็บไซต ์หรือขอรบั30 
หนังสือท่ีแปลเป็นภาษาไทยแลว้ไดท่ี้ สรพ.  นอกจากน้ีไดจ้ดัอบรมใหก้บัผูส้อน 2 ครั้ง ภายใตก้ารสนับสนุนของ 31 
สบพช. และ กสพท  ตอนน้ีมี Learning resources,  Competency และเร่ืองของการประเมิน  เมื่อสรุปไดแ้ลว้32 
จะน ามาใหทุ้กสถาบนัไดใ้ชต่้อไป 33 
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ทั้งน้ีขอความคิดเห็นจากท่ีประชุม เร่ืองท่ีจะใหแ้ต่ละคณะแพทยป์ระเมิน Patient Safety 1 
บณัฑิตจบใหมทุ่กคน ในรปูแบบใดรปูแบบหน่ึงใหช้ดัเจนเป็นรปูธรรม  ซ่ึงหากท่ีประชุมเห็นชอบในหลกัการ จะ2 
น าไปพิจารณาหารปูแบบการประเมินต่อไป 3 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบในหลกัการ 4 

5.1.5 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 5 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดเ้สนอท่ีประชุมดงัน้ี 8 
1.  WFME จะจดัอบรมจ านวน 2 เร่ือง คือการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง WFME Criteria 9 

and SAR writing course ครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 20-24 พฤศจิกายน 2560 และการอบรมประเมินผูป้ระเมิน ครั้ง10 
ท่ี 2/2560 วนัท่ี 12-14 ธนัวาคม 2560 โดยมีเง่ือนไขว่าผูท่ี้จะเขา้อบรมผูต้รวจประเมินได ้จะตอ้งผ่านการอบรม11 
เชิงปฏิบติัการเร่ือง WFME Criteria and SAR writing course ครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2/2560 มาก่อน 12 

2.  IMEAc ไดด้ าเนินการทบทวนเกณฑเ์พ่ือจดัค าอธิบายศพัทเ์ป็นภาษาไทยท่ีเขา้ใจง่าย 13 
โดยจะรวบรวมขอ้มลูเขียนเป็นคู่มือใหทุ้กโรงเรียนแพทยภ์ายในตน้เดือนน้ี ทั้งน้ีจะมีประชาพิจารณใ์น วนัท่ี 24 14 
ตุลาคม 2560 ซ่ึงจะไดท้ าหนังสือเชิญต่อไป 15 

3.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ไดร้บัการตรวจประเมินไปแลว้ เมื่อ16 
วนัท่ี 28-30 มิถุนายน 2560  ขณะน้ีอยู่ในกระบวนการกลัน่กรองและรอเขา้กรรมการบริหาร IMEAc  ส าหรบั17 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตร 2 หลกัสูตร ก าหนดตรวจ 18 
วันท่ี 20-22 และ 25 กันยายน 2560  มีปัญหาการประเมินเล็กน้อย เน่ืองจากตอ้งเดินทางไปประเมินท่ี19 
ต่างประเทศด้วย  ส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ ้าคุณทหาร20 
ลาดกระบงั (สจล.) เป็นสถาบนัแพทยใ์หม่ หลกัสูตรอยู่ระหว่างการรบัรองยงัไม่เปิดด าเนินการ ก าหนดตรวจ 21 
วันท่ี 16-18 ตุลาคม 2560 และส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก าหนดตรวจ วันท่ี 29 22 
พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 2560 23 

ส าหรบัสถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเพ่ิมศักยภาพ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วม24 
ผลิตหลงัจากน้ีไป ตอ้งใชเ้กณฑใ์หมปี่ 2560 ซ่ึงสามารถ download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอ25 
ตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้เว็บไซต ์www.imeac.org  ทั้งน้ีหากมีขอ้สงสยัติดต่อ26 
เจา้หน้าท่ี email : contact@imeac.org หรือติดต่อ ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ วรรณไกรโรจน์ ทาง 27 
email : pongsak@imeac.org 28 

4.  รายนามสถาบนัท่ีครบก าหนดส่งรายงานประจ าปี ครั้งท่ี 1 วนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 มี29 
จ านวน 2 สถาบัน คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 
สถาบันท่ีครบก าหนดส่งรายงานประจ าปี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 มีจ านวน 1 สถาบัน คือ คณะ31 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 32 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 33 
  34 

mailto:contact@imeac.org%20หรือ
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5.1.6 The Constitution for ASEAN Medical Education Alliance 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์ไดก้ล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร4 

ทุกท่านท่ีช่วยตรวจทานและแกไ้ขรายละเอียดให ้ขณะน้ีอยู่ในระหว่างส่งประเทศสมาชิกท่ีมาประชุมเมื่อเดือน5 
พฤษภาคม แกไ้ขใหอี้กรอบ หลงัจากน้ันจะมารายงานความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 6 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 7 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 8 

5.2.1 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง9 
ประเทศไทย 10 

 สรุปโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3 (วันที่ 1-5 สิงหาคม 11 
2560) 12 

 ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา13 
แห่งชาต ิครั้งที่ 9 14 

 โครงการแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ (ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนการ15 
เพิ่มพูนทกัษะแพทยต์ามโครงการแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะ ในวันศุกรท์ี่ 18 สิงหาคม 16 
2560) 17 

เอกสารประกอบ : 7 ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์(แทน) 19 
  อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 20 
นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ ผูแ้ทนคณะท างานฝ่ายวิชาการไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 21 
1.  รายงานผลการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง22 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 3 วนัท่ี 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  ซ่ึงคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 23 
เป็นเจา้ภาพ มีผูเ้ขา้รบัการอบรม จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95 ผลการประเมินกิจกรรมทางวิชาการ ใน24 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี – ดีมาก ส าหรบัขอ้เสนอแนะคณะท างานและวิทยากรจะน าไปปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ส่วน25 
เร่ืองงบประมาณในการจัดอบรม ไดข้ออนุมติัไวจ้ านวน 360,000.00 บาท ใชจ้ริงจ านวน 303,382.50 บาท 26 
คงเหลือจ านวน 56,617.50 บาท โดยภาพรวมถือว่าประสบความส าเร็จในการจดัอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้น27 
พ้ืนฐาน 28 

2. คณะท างานฝ่ายวิชาการได้ (ร่าง)แนวทางปฏิบัติต่อข้อเสนอแนะการประชุม29 
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  จ านวน 4 ขอ้ ดงัน้ี 30 

 ขอ้เสนอแนะท่ี 1: การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ใหเ้กิดประสิทธิภาพ31 
สูงสุดจ าเป็นตอ้งมีแพทยป์ฏิบติังานอยู่ในทุกภาครฐั และเอกชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการ32 
ใหบ้ริการ 33 
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แนวทางปฏิบติั: ใหม้ีคณะท างานในการส ารวจสถานการณปั์จจุบนั ความตอ้งการ 1 
การพิจารณา ก าหนดสัดส่วนของแพทย์ การบูรณาการการผลิตแพทย์ใหค้รบทุกภาคส่วน ซ่ึงไดเ้สนอให้2 
กระทรวงสาธารณสุขทราบแลว้ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรปูแพทยศาสตรศึกษา  3 

 ขอ้เสนอแนะท่ี 2: การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตควรด าเนินการ4 
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย และค านึงถึงวิสยัทัศน์ พนัธกิจ 5 
และศกัยภาพของสถาบนั โดยก าหนดเป้าหมายบณัฑิตแพทยใ์หม้ีสมรรถนะหลกั และสมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั 6 

แนวทางปฏิบติั: การพฒันามาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขาแพทยศาสตร7 
ศึกษา ใหบ้รรจุเร่ืองสมรรถนะหลัก และสมรรถนะอ่ืนๆ ท่ีส าคัญซ่ึง กสพท ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่าง 8 
มคอ.1 เรียบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งน าเสนอ สกอ. เพ่ือประกาศต่อไป 9 

 ขอ้เสนอแนะท่ี 3: โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษา10 
แพทยศาสตร์ โดยก าหนดเป้าหมายวางระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ จัดประสบการณ์การเรียนรู ้และ11 
ประเมินผลภายใตก้ารประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 12 

 แนวทางปฏิบัติ: ก าหนดใหม้ีหน่วยงานการพัฒนาระบบเพ่ิมพูนทักษะ โดยจัด13 
การศึกษาแบบผลลัพธ์เป็นฐาน ทบทวนระบบการประเมินเพ่ิมพูนทักษะใหเ้ป็นรูปธรรม ก าหนดเกณฑ์ของ14 
โรงพยาบาล และพฒันาระบบแพทยพ่ี์เล้ียง 15 

  ขอ้เสนอแนะท่ี 4: สถาบนัพึงมีระบบสนันสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้น16 
การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 17 

       แนวทางปฏิบติั : แผนดา้นการบริหารบุคลากร และแผนดา้นการพฒันาบุคลากร 18 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาใหม้ีผูร้บัผิดชอบในแต่ละขอ้เสนอแนะดงัน้ี  19 
ขอ้เสนอแนะท่ี 1  กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนน า และมอบให ้สบพช. ประสานงาน20 

คอยติดตามผล ซ่ึงจะแจง้ใหร้องปลดักระทรวงสาธารณสุขคนใหมท่ราบก่อนประมาณเดือนตุลาคม หลงัจากน้ัน21 
จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป  22 

ขอ้เสนอแนะท่ี 2  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล รบัผิดชอบเหมือนเดิม 23 
ขอ้เสนอแนะท่ี 3  มอบให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ์่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ 24 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศักด์ิมงคล  ศาสตราจารย ์นายแพทยส์มภพ ล้ิมพงศานุรกัษ์ และ 25 
ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ เป็นผูร้บัผิดชอบ  26 

ขอ้เสนอแนะท่ี 4  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์รบัผิดชอบ 27 
 โดยขอเวลาด าเนินการประมาณ 2 เดือน และจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 28 

  มติที่ประชุม  :  รบัทราบ และมอบให ้นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ ติดตามความคืบหน้า29 
จากผูร้บัผิดชอบในแต่ละขอ้เสนอแนะ พรอ้มน ามารายงานใหท่ี้ประชุมทราบครั้งต่อไป 30 

5.2.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ31 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 32 

เอกสารประกอบ : - 33 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 34 
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ได้แจง้ท่ีประชุมว่าสปัดาหห์น้า1 
จะส่งร่าง มคอ.1–มคอ.7 และรายงานการวิจยัใหค้ณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั้ง ซ่ึงคาด2 
วา่จะใชเ้วลาประมาณ 2–3 สปัดาห ์หากไมม่ีแกไ้ขจะส่งให ้สกอ. ต่อไป 3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 4 

5.2.3 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา ของ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง5 
ประเทศไทย 6 

ขอถอนวาระ 7 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 8 

6.1 ความเห็นสมาพนัธส์ภาวิชาชีพตอ่พระราชบญัญตักิารอุดมศึกษา พ.ศ. 25.. 9 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 10 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์มีเร่ืองแจง้ใหท้ราบ จ านวน 2 เร่ือง ดงัน้ี 12 
1. ความเห็นสมาพนัธ์สภาวิชาชีพต่อร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ....  เอกสารส่งไป13 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560  ขอใหอ้าจารยไ์ปศึกษารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ว่ามีความ14 
คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อร่างดงักล่าวหรือไม ่15 

2. การประชุมสมาพนัธส์ภาวิชาชีพ แพทยสภาไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ือหาขอ้ยุติว่า สภาวิชาชีพ16 
มีความเห็นอย่างไรกบัการเขา้ไปกา้วก่ายเร่ืองการศึกษา ซ่ึงแพทยสภายงัมีความกงัวลในเร่ืองของรฐัธรรมนูญ17 
มาตรา 40 วรรค 3 วา่จะมีผลกระทบกบัวิชาชีพแพทยห์รือไม่ โดยท่ีประชุมไดข้อ้สรุปตามเอกสารประกอบการ18 
ประชุม ทั้งน้ีขอใหค้ณะกรรมการแพทยสภาท่ีเขา้ร่วมประชุมครั้งต่อไปน าความคืบหนา้มาแจง้ใหท้ราบดว้ย 19 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 20 
 21 

เลิกประชุมเวลา 15.40 น. 22 
 23 
 24 
 25 
 (ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน) 26 
 สรุปผลการประชุม 27 
 28 
 29 
 30 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 31 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 32 

 33 
 34 
\\2560\GBRD32017.doc 35 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 6/2560  วนัศุกรท์ี่ 10 พฤศจกิายน 2560  เวลา 09.30-12.30 น. 2 

ณ หอ้งประชุม 801  อาคารเรียนรวมราชนครินทร ์ชั้น 8 3 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 4 

 5 
 6 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ ประธานท่ีประชุม 8 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 9 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 10 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 11 
5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 12 
6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 13 
7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 14 
8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 15 
9. พนัเอก รองศาสตราจารยสุ์พิชยั  เจริญวารีกุล กรรมการบริหาร 16 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 17 
11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 18 
12. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 19 
13. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 20 
14. นายแพทยยุ์ทธพงศ ์ พุทธรกัษา 21 

(แทน  ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร) 22 
15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 23 
16. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 24 
17. นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธุค์รุฑ กรรมการบริหาร 25 
18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 26 
19. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 27 
20. แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั  นภีรงค ์ กรรมการบริหาร 28 
21. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการบริหาร/กรรมการอ านวยการ 29 
22. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 30 
23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 31 
24. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 32 
  33 
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รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 

1. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 2 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 3 
3. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 4 
4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 5 
5. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 
6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 7 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 8 
8. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 9 

 10 
รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 11 

1. นายแพทยช์าญชยั  พจมานวิพุธ รองผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย ์2  โรงพยาบาลนครพิงค ์12 
 (แทน นายแพทยร์ายิน อโรร่า ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 13 
 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 14 
2. ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 

 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 

  35 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 6/2560  วนัศุกรท์ี่ 10 พฤศจกิายน 2560  เวลา 09.30-12.30 น. 2 

ณ หอ้งประชุม 801  อาคารเรียนรวมราชนครินทร ์ชั้น 8 3 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 4 

 5 
 6 
ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 7 

เชียงใหม่ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง8 
ประเทศไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 9 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 10 
1.0 แนะน ากรรมการบริหาร 11 

ผูน้  าเสนอ  : ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ 12 
ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ ไดแ้นะน ากรรมการใหม่ ต่อท่ีประชุมดงัน้ี  13 
 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข  14 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 15 
 พนัเอก รองศาสตราจารยสุ์พิชยั  เจริญวารีกุล   16 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 17 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 18 

1.1 เรื่องจาก UHOSNET 19 
1.1.1 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วย20 

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที ่3/2560  ในวนัพฤหสับดีที่ 21 กนัยายน 2560 21 
1.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย22 

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 5/2560  ในวนัองัคารที่ 3 ตลุาคม 2560 23 
1.1.3 สรุปประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและการบริหารกองทุนหลกัประกัน24 

สุขภาพแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2561  ในวนัศุกรท์ี่ 6 ตลุาคม 2560 25 
ถอนวาระ 26 

1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองคก์าร27 
อนามยัโลก ครั้งที่ 1/2560  วนัที่ 16 สิงหาคม 2560 28 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 29 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 30 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรตัน์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการ31 

บริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกบัองคก์ารอนามัยโลก ซ่ึงมีปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน32 
ร่วมกับผูแ้ทนขององค์การอนามยัโลก (WHO)  ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานอิสระภายในก ากับของ33 
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กระทรวงสาธารณสุข และผูท้รงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ มีผูอ้ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์และ1 
ผูอ้ านวยการส านักการสาธารณสุขระหวา่งประเทศ เป็นเลขานุการ  2 

คณะกรรมการฯ ชุดน้ี มีอ านาจหน้าท่ีหลกัในการก าหนดนโยบายและทิศทางและพิจารณา3 
อนุมติัแผนและงบประมาณ ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศไทยภายใตก้รอบองค์การ4 
อนามยัโลก  2017-2021 (2017-2021 Country Cooperation Strategy : CCS) ไว ้5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  5 

1. Non-communicable Disease 6 
2. Road safety 7 
3. Antimicrobial resistance  8 
4. Migrant health 9 
5. Global Health Diplomacy and International Trade and Health 10 
คณะกรรมการฯ คาดหวงับทบาทการสนับสนุนจาก กสพท ในการประสานงานกับสถาบัน11 

สมาชิกทางดา้นวิชาการ และบทบาทการสนับสนุนจากสถาบนัสมาชิกในการรวบรวมรายช่ือนักวิชาการท่ีมี12 
ผลงานในแต่ละดา้น โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูป้ระสานกบันักวิชาการโดยตรงผ่านแผนงาน/โครงการ 13 
ซ่ึงส่วนใหญ่ไดร้บัการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 14 

ทั้งน้ี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์  อร่ามรตัน์ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา15 
การมอบหมายใหเ้ครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (UHOSNET) เป็น16 
ผูร้บัผิดชอบประสานงาน เน่ืองจากมีภารกิจใกลเ้คียงกบัขอบเขตงานของ CCS  และสามารถประสานกบั17 
นักวิชาการและแหล่งทรพัยากรในแต่ละสถาบนัไดโ้ดยตรง 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบและเห็นชอบตามขอ้เสนอ 19 

1.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งที ่20 
3/2560 วนัที่ 12 ตลุาคม 2560 21 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 
  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 24 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ25 

อ านวยการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 12 ตุลาคม 2560 ต่อท่ี26 
ประชุม สรุปไดว้า่คณะกรรมการแพทยสภาไดด้ าริจะจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสท่ีก่อตั้งครบ 50 ปี ในวนัท่ี 9 27 
ตุลาคม 2561 โดยแต่งตั้งอนุกรรมการอ านวยการจดังานครบรอบ 50ปีแพทยสภา เพ่ือวางแนวทางการจดั28 
งานและติดตามการด าเนินงานของคณะท างานและอนุกรรมการ 7 ชุด ผลการติดตามจากการประชุมครั้งท่ี 29 
3/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 12 ตุลาคม 2560  สรุปไดด้งัน้ี 30 
1. คณะท างานจดัการประชุมวิชาการในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา 31 
 ก าหนดการประชุมวิชาการ  32 

 กิจกรรมภาคเชา้  :  ส าหรบัประชาชนและผูส้นใจ  33 
 กิจกรรมภาคบ่าย  :   กิจกรรมทางวิชาการส าหรบัแพทยแ์ละบุคลากรสาธารณสุข 34 

จากราชวิทยาลยัฯ และองคก์ร/หน่วยงาน  35 
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 ขอความร่วมมือ กสพท สนับสนุนการจดักิจกรรมส าหรบัประชาชน  1 
 ช่ือเร่ือง “อยากใหล้กูเป็นหมอ หนูจะเรียนหมอ ผมจะเรียนหมอ แบบไหนเรียนจบหมอได”้ 2 
 วนัเวลา วนัศุกรท่ี์ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 10.30 ถึง 12.00 น. หรือ 10.00 ถึง 12.00 น. 3 
 สถานท่ี อิมแพค เมืองทองธานี  หอ้งประชุมบรรจุได ้300 คน  หรือ 500 คน 4 
 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน  นักเรียน แพทย ์ ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา 5 
 วตัถุประสงค ์6 

1. นักเรียนแบบไหน น่าจะเรียนจนจบหมอได ้7 
2. เกณฑก์ารคดัเลือกเป็นนักศึกษาแพทย ์8 
3. ชีวิตของนักศึกษาแพทยแ์ละแพทย ์ท่ีดีและเก่ง เป็นอยา่งไร 9 
4. ท าไมแพทยสภาตอ้งรบัรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ก่อนอนุมติัใหส้ถาบนัเปิดรบั10 

นักศึกษาแพทย ์11 
 เน้ือหาสาระ 12 

1. ลกัษณะของนักเรียนท่ีเหมาะสมจะเรียนแพทย ์ควรมีอย่างไร 13 
2. เกณฑก์ารคดัเลือกท่ี กสพท ใชอ้ยู ่มีอะไรและท าไมจึงใชเ้กณฑน้ี์ หรือ เหมาะสมอย่างไรในการ14 

คดัเลือกใหเ้ขา้มาเป็นนักศึกษาแพทย ์15 
3. ผูท่ี้เรียนแพทยใ์หจ้บแบบเกง่และดี  ควรมีลกัษณะท่ีเห็นไดแ้บบใด 16 
4. การรบัรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของสถาบนัผลิตบณัฑิตแพทยก์่อนเปิดรบั    17 

มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและนักศึกษาอย่างไร 18 
 วิทยากร  จาก กสพท  19 
 งบประมาณ ขอรบัการสนับสนุนจาก กสพท ทั้งน้ีแพทยสภาจะสนับสนุนเฉพาะค่าตอบแทน20 

วิทยากรคนละ 1,000 บาท 21 
2. คณะท างานส่ือสารสงัคมในโอกาสครบ 50 ปี แพทยสภา 22 
 รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงประสบศรี  อ้ึงถาวร เป็นประธาน  23 
 น าเสนอ logo กิจกรรม และช่องทางประชาสมัพนัธ ์24 

3. คณะอนุกรรมการจดังานโครงการ “หมอชวนวิ่ง”  25 
 นายแพทยส์มัพนัธ ์ คมฤทธ์ิ  เป็นประธาน  26 
 ก าหนดจดักิจกรรมทุกภาคประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561  27 
 ก าหนดจดักิจกรรมวิ่งเป็นสายผ่านทุกจงัหวดัโดยส้ินสุดในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2561 ท่ีกระทรวง28 

สาธารณสุข 29 
4. คณะท างานประวติัศาสตรก์ารแพทยไ์ทย : 30 
 นายแพทยศ์ลัยเวทย ์ เลขะกุล เป็นประธาน  31 
 ก าหนดจดักิจกรรมในลกัษณะนิทรรศการ 32 

5. คณะอนุกรรมการสรรหาแพทยต์น้แบบของแพทยสภา 33 
 ศาสตราจารยน์ายแพทยส์มศกัด์ิ  โล่หเ์ลขา เป็นประธาน  34 
 ยงัไมม่ีขอ้ยุติในประเด็นคุณสมบติัของแพทยต์น้แบบ คาดวา่จะพิจารณารปูแบบท่ีเป็น 35 

Pleuripotential 36 
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 ก าหนดประชุมวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 1 
6. คณะอนุกรรมการจดัหน่วยแพทยอ์าสาโอกาสแพทยสภาครบ 50 ปี เพ่ือเทิดพระเกียรติรชักาลท่ี 10  2 
 พล.อ.ต. นายแพทยอิ์ทธพร  คณะเจริญ เป็นประธาน  3 
 ก าหนดจดักิจกรรมในวนัหยุดราชการระหวา่งวนัท่ี 28 กรกฎาคม- 9 ตุลาคม 2561  4 
 มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทัว่ประเทศ 21 แห่งเป็นฐาน  5 
 เนน้การบริการโดยแพทยผ์ูม้ีความรูค้วามช านาญเฉพาะสาขา  6 
 เร่ิมกิจกรรมแรกในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2561 ท่ีจงัหวดัลพบุรี 7 

7. คณะท างานจดัท าของท่ีระลึก/เหรียญกษาปณ ์และตราไปรษณียากรในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 8 
 นายแพทยสุ์กิจ  ทศันสุนทรวงศ ์เป็นประธาน  9 
 อยูใ่นระหวา่งการออกแบบ 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ โดยเสนอรายนามวิทยากร ดงัน้ี 11 
 รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ลากร  สุรกุลประภา  12 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 13 
 อาจารย ์นายแพทยม์าโนช  โชคแจ่มใส    14 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 15 
 รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจารุรินทร ์ ปิตานุพงศ ์  16 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 17 
 แพทยห์ญิงกมลวรรณ  ลิมปดาพนัธ ์  18 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์19 
 นายแพทยเ์รืองฤทธ์ิ  ศิริพานิช (ริท The Star)   20 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 21 

1.4 สรุปการประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน 22 
ดา้นสุขภาพเพื่อการใชย้าอยา่งสมเหตผุล ครั้งที่ 4/2560  วนัจนัทรท์ี่ 16 ตลุาคม 2560 23 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  25 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้สรุปผลการประชุมคณะท างานขบัเคล่ือนการ26 

พฒันาระบบการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล  ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวนั27 
จนัทรท่ี์ 16 ตุลาคม 2560  ต่อท่ีประชุมสรุปไดว้า่ 28 

 ไดว้างแผนรวบรวมขอ้สอบท่ีมี RDU concept เก่ียวกบัประเด็น individually appropriate, 29 
correct dose-duration และ cost effectiveness ในรูปแบบต่างๆ ใหศู้นยส์อบของแต่ละวิชาชีพน าไป30 
พิจารณาใช ้31 
  32 
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 การศึกษาต่อเน่ือง และการพฒันาบุคลากรในเร่ือง RDU โดย 1 
o ผลกัดนัใหเ้กิด Continuing Medical Education (CME) หรือ Continuing Education 2 

(CE)  อยา่งแทจ้ริง ผ่านการขบัเคล่ือนของแต่ละสภาวิชาชีพ 3 
o พฒันาบุคลากรผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล ในเร่ือง RDU practice  4 

 พฒันาการจดัการเรียนการสอน RDU แบบ outcome based ตามหลกัสูตรท่ี กสพท กบั 5 
สบพช. ร่วมกันพัฒนาขึ้ น (www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared Documents/New/RDUcurriculum 6 
2017.pdf)  ซ่ึงเนน้การจดัการเรียนการสอนและการประเมินอยา่งเป็นรปูธรรรม  7 

 ก าหนดจดัอบรมใหแ้ก่อาจารยแ์พทยแ์ละอาจารยเ์ภสชั จ านวน 200 คน ในวนัท่ี 21-22 8 
มีนาคม 2561 โดยไดร้บังบประมาณสนับสนุนจาก สบพช. ส่วนหน่ึง โดยจะขอรบัการสนับสนุนค่าใชจ้่าย9 
จาก กสพท ในส่วนของวิทยากรและกระบวนการรบัลงทะเบียน 10 

มติที่ประชุม  :   รบัทราบ โดยมีขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในการพิจารณาประเมินการใชย้าว่า11 
เห็นสมควรค านึงถึงสถานการณ์/ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชย้าในผูป่้วยแต่ละรายท่ีแตกต่างกันหรืออาจมี12 
ภาวะแทรกซอ้นในระหวา่งการรกัษาพยาบาลดว้ย 13 

1.5 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการ14 
ขายยา ครั้งที่ 7/2560  วนัจนัทรท์ี่ 30 ตลุาคม 2560 15 

เอกสารประกอบ :  16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 17 
ศาสตราจารย ์ นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้สรุปผลการประชุมคณะท างานส่งเสริม18 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยา ครั้งท่ี 7/2560  เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 30 ตุลาคม 2560 19 
ต่อท่ีประชุมสรุปไดว้า่ คณะท างานชุดน้ีมี แพทยห์ญิงจริยา  แสงสจัจา อดีตผูอ้ านวยการสถาบนับ าราศนรา20 
ดรู เป็นประธาน ด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองภายใตค้ณะอนุกรรมการการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล 21 
ไดเ้สนอมาตรการป้องกนัทุจริตในการเบิกจ่ายยาในสวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ   ซ่ึงคณะรฐัมนตรี22 
ได้มีมติรับรองเมื่อวัน ท่ี  12 กันยายน  พ.ศ.2560   รายละเอียดได้เผยแพร่ทาง website  23 
http://bit.ly/Corruption-drug-use-civil-servants ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะเชิงระบบ และขอ้เสนอแนะเชิงภารกิจท่ี24 
ส าคญัดงัสรุปไวใ้นเอกสารประกอบการประชุม 25 

การขับเคล่ือนเร่ืองน้ีมีคณะกรรมการ/คณะท างานหลายภาคส่วนรวมทั้งภาคเอกชน ได้26 
ด าเนินการดว้ย เช่น คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามทุจริต27 
ภาคเอกชน ดังเอกสารประกอบการประชุม  นอกจากน้ันยังมีแผนจะด าเนินโครงการต่อเน่ือง ไดแ้ก่28 
โครงการพฒันาระบบเฝ้าระวงัการส่งเสริมการขายยา  โครงการอบรมและรบัรองผูแ้ทนยาก่อนท่ีจะเขา้มา29 
ติดต่องานในโรงพยาบาล  ขอ้เสนอการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาวา่ดว้ยการใหแ้ละรบัส่ิงสนับสนุน  30 

ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากการลงนามความร่วมมือว่าดว้ยจริยธรรมการส่งเสริมการขายยา เสริมสรา้ง31 
ธรรมาภิบาลในระบบยาของประเทศ เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 น้ัน สรุปความคืบหน้าการติดตามผลใน32 
ส่วนของ กสพท ซ่ึงจากการส ารวจในเบ้ืองตน้จากสถาบนัสมาชิกและเครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบนั33 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยดงัปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม สรุปไดว้่าไดเ้ตรียมด าเนินการใน34 
เร่ืองหลกัสูตรไประดบัหน่ึงแลว้  ส่วนบางเร่ืองยงัคงมิไดด้ าเนินการ เช่น การจดัระบบการรบัการสนับสนุน35 
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จากบริษัทยาอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได ้และจดัใหอ้าจารย์/บุคลากร เปิดเผยความเก่ียวขอ้ง1 
กบับริษัทยา เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างท่ีดีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีท่ีจัดให้2 
อาจารยล์งนามรบัรองในเร่ืองจริยธรรม 3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 4 

1.6 รายงานความคืบหนา้การด าเนินงานคณะอนุกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน5 
วิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) 6 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  7 
ผูน้ าเสนอ :  รองศาสตราจารยน์ายแพทยณ์รงคช์ยั ยิ่งศกัด์ิมงคล 8 
รองศาสตราจารยน์ายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศักด์ิมงคล แจง้ต่อท่ีประชุมว่าตามท่ี กสพท ได้9 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบัน10 
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรสายสนับสนุนท่ีรับผิดชอบงานดา้น11 
แพทยศาสตรศึกษาในทุกสถาบันสมาชิก ตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์แห่ง12 
ประเทศไทย ครั้งท่ี 17 เมื่อวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 น้ัน  คณะอนุกรรมการฯ ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัท่ี 18 13 
พฤษภาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคราวท่ีจัดประชุมวิชาการ14 
แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 18 และการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียน เพ่ือ15 
เฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ดงัเอกสารประกอบการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 16 
 จดักิจกรรมเพ่ือสรา้งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนั ปีละ 2 ครั้ง และรายงานความคืบหน้ากบักลุ่ม17 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 18 
ครั้งท่ี 1  จดัพรอ้มประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 19 
ครั้งท่ี 2  จดัประชุมแลกเปล่ียนความรูท้างดา้นวิชาการหรือวิจยัร่วมกนั  20 

 วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกนั : การศึกษาดงูาน ผ่านทาง Website ผ่านทาง line group 21 
 หวัขอ้ : การจดัการเรียนการสอน การจดัสอบ การตดัเกรด การดแูลนักศึกษา การเก็บขอ้มลู WFME 22 

และขอ้มลูอ่ืนๆ 23 
 การออกหนังสือเชิญประชุม ทางคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จะประสานงานกบั24 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ต่อไป 25 
 แต่ละสถาบนัควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรูข้องบุคลากรสายสนับสนุนใน26 

การจดัประชุมของเครือขา่ย 27 
 เครือข่ายสายสนับสนุนควรมีการจดักิจกรรมเพ่ือสรา้งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งสถาบนั 28 

มติที่ประชุม  :   รบัทราบ ทั้งน้ีเพ่ือใหค้ณะท างานชุดน้ีสามารถขบัเคล่ือนต่อไปได้  จึง29 
เห็นสมควรจดัใหม้ีผูแ้ทนจากคณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา กสพท ร่วมเป็นท่ีปรึกษาในการจดั30 
ประชุมหรือจัดกิจกรรมด้วย นอกจากน้ันอาจพิจารณาใหค้ณะท างานชุดน้ีได้ช่วยสนับสนุนงานของ31 
คณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมจดัประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ส่วน32 
เร่ืองงบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมท่ีสรา้งคุณค่าดา้นแพทยศาสตรศึกษาน้ัน เห็นสมควรใหเ้สนอ33 
โครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการอ านวยการ กสพท  โดยแต่ละสถาบนัสมาชิก34 
เป็นผูร้บัผิดชอบงบประมาณในการเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมของบุคลากรในสงักดั 35 
 36 
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ1 
ไทย ครั้งที่ 4/2560   เม่ือวนัศุกรท์ี่ 4 สิงหาคม 2560  ณ หอ้งประชุมกวี ทงัสุบุตร ชั้น 5 2 
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  และรบัทราบ3 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ  ครั้ง4 
ที่ 3/2560  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 15 กนัยายน 2560 ณ หอ้งราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 5 
รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถ ี6 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอ 9 
 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 10 

4/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 4 สิงหาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ใหท่ี้ประชุมพิจารณา11 
รบัรอง   12 

 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน13 
แพทยศาสตร ์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 15 กนัยายน 2560  ณ โรงพยาบาลราชวิถี  14 
ใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 15 

มตทิี่ประชุม  :    16 
 รบัรอง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศ17 

ไทย ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 4 สิงหาคม 2560  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยไม่มี18 
ขอ้แกไ้ข  19 

 รับทราบ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่ม20 
สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 15 กนัยายน 2560  ณ โรงพยาบาล21 
ราชวิถี  22 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 23 

3.1  การจดัสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่24 
3 (MEQ) รูปแบบใหม่ 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์27 
รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรัพย ์ แจง้ต่อท่ีประชุมแทนผูอ้ านวยการศูนย์28 

ประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) วา่ 29 
สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี ผ่านมา ศรว. เตรียมจะปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดสอบ ซ่ึง30 

ประกอบดว้ย สอบอตันัยประยุกต์ (MEQ)  สอบรายยาว (Long case) และ การประเมินความรูท้างดา้น31 
ทกัษะและหตัถการทางคลินิก (OSCE)  ดงัน้ี 32 

 การจดัสอบ OSCE ในปีการศึกษา 2562  โดยลดจ านวนขอ้ เพ่ิมเวลาในแต่ละขอ้ และจดั33 
สอบเฉพาะบางเร่ือง บางเร่ืองจะมอบใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของสถาบนัในการจดัสอบ  34 
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 การจดัสอบ MEQ โดย ศรว. จดัท าตน้ฉบบัขอ้สอบใหส้ถาบนัด าเนินกระบวนการผลิต จดั1 
สอบและส่งผลสอบให ้ศรว. เพ่ือลดขอ้กงัวลเร่ืองมาตรฐานของขอ้สอบท่ีแต่ละสถาบนัออก ทุกสถาบนัตอ้ง2 
จดัสอบพรอ้มกนั ปีละ 2 ครั้ง โดยมีเง่ือนไขช่วงเวลาจดัสอบหลงัจากท่ีผูเ้รียนผ่านกระบวนวิชาหลกัแลว้ 3 
ด าเนินการจดัสอบใหป้ระกาศผลสอบครั้งท่ี 1 ทนัท่ีผูส้อบไมผ่่านจะสามารถสมคัรสอบครั้งท่ี 2 ได ้ดงัน้ี 4 
การสอบครั้งท่ี 1  วนัอาทิตยท่ี์ 13 มกราคม 2562  ก าหนดส่งผลสอบภายใน 1 เดือนคร่ึง 5 
การสอบครั้งท่ี 2  วนัอาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562   ก าหนดส่งผลสอบภายใน 1 เดือน (9 เมษายน 2562 6 
หรืออย่างชา้ก่อนสงกรานต์ เน่ืองจาก ศรว. จะมีภาระในการจดัสอบขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ในเดือนเมษายน 7 
2562) 8 
กระบวนการตรวจขอ้สอบ :  เมื่อส้ินสุดการสอบ ศรว. จะส่งเฉลยใหใ้ชใ้นการตรวจซ่ึงอาจต้องประชุม9 
ซกัซอ้มความเขา้ใจใหต้รงกนัก่อน  และตอ้งประกาศผลสอบทุกสถาบนัพรอ้มกนั 10 
กระบวนการรบัสมคัรสอบ :  อยู่ท่ีสถาบนัท่ีจดัสอบ นอกจากผูเ้รียนในสงักดัแลว้ สถาบนัสามารถรบัสมคัร11 
ผูส้อบจากต่างสถาบนั รวมทั้นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศได ้ โดยขอใหส้ถาบนัแจง้จ านวนท่ีนัง่12 
สอบท่ีจะรบัเพ่ิมจากจ านวนผูเ้รียนในสงักดัให ้ศรว. ล่วงหนา้ 13 

มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมรบัทราบการเปล่ียนแปลงทั้งการจดัสอบ OSCE และ MEQ 14 
เห็นชอบตามก าหนดวนัจดัสอบ MEQ ทั้งสองครั้ง โดยมีขอ้เสนอแนะในพิจารณาลดระยะเวลาการส่งผลการ15 
สอบเป็นภายใน 2 สปัดาห ์เพ่ือใหท้นัท่ีจะประกาศผลสอบและผูท่ี้สอบไม่ผ่านจะสมคัรสอบรอบท่ี 2 ไดท้นั16 
ทั้งน้ี หากในอนาคตพบว่ามีผูส้อบไม่ผ่านทั้ง 2 ครั้ง ซ่ึงตามเง่ือนไขตอ้งรอสอบในปีการศึกษาถดัไป เวน้แต่17 
เมื่อมีผูส้อบไมผ่่านจ านวนมาก ท่ีประชุมอาจพิจารณาทบทวนเป็นปีๆ ไป 18 

3.2 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 19 19 
เอกสารประกอบ : powerpoint  1 ชุด 20 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์21 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์แจง้หลกัสตูร “การพฒันาผูบ้ริหารสถาบนั22 

ผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย” รุ่นท่ี 19  ต่อท่ีประชุมวา่ หลกัสตูรน้ีมีวตัถุประสงค ์4 ประการไดแ้ก่ เพ่ือเสริม23 
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร  เพ่ือพัฒนาและเสริมสรา้งความรูเ้ก่ียวกับการบริหาร และพัฒนา24 
สถาบันผลิตแพทยแ์ละโรงพยาบาลในสังกัด  เพ่ือเสริมสรา้งความรูใ้นการพัฒนาตนเองดา้นทักษะการ25 
จัดการ ภาวะผูน้ า  และเพ่ือส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันผลิตแพทย์ทั้ งในและ26 
ต่างประเทศ  ก าหนดจดัวนัจนัทรถึ์งวนัศุกร ์ ระหวา่งวนัท่ี 4-30 มิถุนายน 2561 โดยจะมีการศึกษาดูงานทั้ง27 
ในประเทศและ ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ (Erasmas University, University of Groningen และ Maastricht 28 
University)  ก าหนดรบัสมคัร วนัท่ี 1 มีนาคม 2561  ส าหรบัคณะแพทยศาสตร ์แห่งละ 2 คน และศูนย์29 
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก แห่งละ 1 คน โดยเปิดใหผู้บ้ริหารท่ีสนใจร่วมกิจกรรมเฉพาะการดงูานไดด้ว้ย 30 

มตทิี่ประชุม   :  รบัทราบ  31 
  32 
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3.3 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าตามปกติการประชุม4 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ จดัขึ้ นทุก 7 ปี แต่ละครั้งใชเ้วลาเตรียมการ 2-4 ปี ซ่ึงตามก าหนดการเดิมการ5 
ประชุมครั้งท่ี 10 จะจดัขึ้ นในปี 2565 แต่จากการประชุมครั้งท่ีแลว้ไดม้ีขอ้สงัเกตว่าระยะเวลา 7 ปีอาจไม่6 
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการขยบัเวลาจดัประชุมใหเ้ร็วขึ้ น และหาก7 
พิจารณาเห็นชอบใหข้ยบัเวลาใหเ้ร็วขึ้ น เห็นสมควรจดัช่วงเวลาใด 8 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่าการประชุม9 
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติซ่ึงเร่ิมประชุมครั้งแรกเมื่อปี 2499 โดยมีมติใหจ้ดัการประชุมต่อเน่ืองทุก 6 ปี 10 
แต่ดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองความพรอ้มในขณะน้ัน จึงขยายเวลาเป็น 7-8 ปี แต่ขณะน้ีเปล่ียนแปลงเร็วมาก การจดั11 
ประชุมแบบเดิมอาจไม่เหมาะทั้งเง่ือนเวลา และประเด็นการประชุมท่ีส าคญั จึงอาจพิจารณาเช่นกระจาย12 
ประชุมย่อยๆ แลว้ค่อยประชุมสรุปร่วมกนัเป็นช่วงๆ ไป เป็นตน้ ท่ีประชุมน้ีอาจตั้งคณะท างานขึ้ นทบทวน13 
วิธีการจดัประชุม  14 

มตทิี่ประชุม  :   มอบคณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ทบทวนและก าหนดวิธีการจดั15 
ประชุม โดยอาจพิจารณาเชิญแกนน ากลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาแพทยศาสตรเ์ขา้ร่วมทีม16 
ดว้ย เช่น ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิจารณ ์ พานิช เป็นตน้ 17 

3.4 การดูงานที่ NUS และโรงเรียนแพทยใ์นประเทศสิงคโปร ์18 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าไดร้บัการประสานจาก21 

ผูบ้ริหาร National University of Singapore(NUS)  ตอบรบัใหเ้ดินทางไปศึกษาดูงานการจดัการศึกษา22 
แพทยศาสตร ์ณ Yong Loo Lin School of Medicine, Duke-NUS Medical School และ Lee Kong Chian 23 
School of Medicine ประเทศสิงคโปร ์ในช่วงวนัท่ี 15 มกราคม 2561 24 

โดยขอใหท้ าเร่ืองขอดงูานเป็นทางการไป พรอ้มทั้งจ านวนและขอ้มลูหากผูดู้งานไดล้งทะเบียน25 
เขา้ร่วมประชุม Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC 2018)  ซ่ึงจดัประชุมในช่วงเวลาท่ี26 
ต่อเน่ืองกนั  จากการส ารวจคณะกรรมการฯ ผ่านทาง E-mail ไดจ้ านวนผูส้นใจเขา้ร่วมศึกษาดูงานเพียง 5 27 
คน จึงขอค าตอบจากท่ีประชุมหากจะมีผูส้มคัรเพ่ิม 28 

มติที่ประชุม  :   เน่ืองจากมีจ านวนผูส้นใจน้อย จึงเห็นสมควรตอบปฏิเสธไป  ทั้งน้ีหาก   29 
มหาวิทยลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเตรียมจะส่งคณาจารยเ์ขา้ประชุม APMEC 2018 อยู่แลว้ และประสงคจ์ะ30 
ร่วมศึกษาดงูานดว้ย ขอใหแ้จง้ภายในวนัน้ี หากมีจ านวนเพียงพอทาง กสพท จะไดด้ าเนินการเร่ืองการขอดู31 
งานใหต่้อไป 32 
  33 
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3.5 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทย 1 
ศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 2 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  4 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าขอเล่ือนการประชุม5 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2560 ไปรวมกบัการ6 
ประชุมในเดือนมกราคม 2561 และไดน้ าเสนอร่างก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ7 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 ใหท่ี้ประชุมพิจารณาดงัน้ี 8 

ก าหนดประชุม 

วนัศุกรท่ี์ 

คณะกรรมการ

อ านวยการฯ ครั้งท่ี 

คณะกรรมการ 

บริหารฯ ครั้งท่ี 
สถานท่ี 

10 มกราคม 2561 1/2561 1/2561 คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2 มีนาคม 2561  2/2561 คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

20 เมษายน 2561 2/2561 3/2561 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 

1 มิถุนายน 2561  4/2561 คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

20 กรกฎาคม 2561 3/2561 5/2561 วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ฯ 

7 กนัยายน 2561  6/2561 คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

19 ตุลาคม 2561 4/2561 7/2561 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 

7 ธนัวาคม 2561  8/2561 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ โดย 9 
 เปล่ียนวันประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 4/2561 จากวันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน 2561  10 

เป็นวันศุกร์ท่ี 8 มิถุนายน 2561 เน่ืองจากตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ศรว.  11 
ซ่ึงนัดหมายไวก้่อนแลว้ 12 

 เน่ืองจากส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ13 
แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2561 อาจพิจารณาเล่ือนวนัประชุม วนัท่ี 7 14 
ธันวาคม 2561 ใหส้อดคลอ้งกนั จึงรอผลการยืนยนัวนัจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 8  15 
จากส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง ซ่ึงไมม่ีผูแ้ทนเขา้ประชุมในครั้งน้ี 16 

  17 
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วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทนัตแพทย 2 
ศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 3 
(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 4 

 การเทียบการส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศ5 
และตา่งประเทศ 6 

 หนงัสือตอบจากแพทยสภา เรื่อง ขออนุมตัเิพ่ิมจ  านวนรบันิสิตนกัศึกษาแพทย ์7 
เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 9 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ต่อท่ีประชุมสรุปไดว้่า 10 

สรุปผูส้มัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45,042 คน เป็นผูท่ี้ช าระเงินแลว้ 43,696 11 
คน  เป็นผูท่ี้ส่งเอกสารสมบรูณ ์ 43,195  คน ส่งเอกสารไม่สมบรูณ ์501 คน โดยมีสาเหตุท่ีเอกสารไม่12 
สมบรูณด์งัน้ี 13 

 รปูถ่าย:  มีขนาดเล็ก, ไมสุ่ภาพ, ระยะเวลาเกิน 6 เดือน, ไมต่รงกบัสถานะปัจจุบนั 14 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน:  ไมล่งนาม, มองไมเ่ห็น, ลงนามไมต่รงกบัช่ือในบตัร 15 
 วุฒิการศึกษา:  ไม่ส่ง ปพ.7, ปพ.1 ไม่สมบรูณ,์ หนังสือรบัรองหมดอายุ, เอกสารไม่ชดัเจน, เรียนสูงกว่าปี 16 

1  แต่ไมม่ีเอกสารลาออก 17 

สรุปการจดัสนามสอบวิชาเฉพาะ 18 

ID สนามสอบ 
จ านวนท่ีเลือก

สมคัรอนัดบั 1 

จ านวนท่ี

สนามสอบรบั

ได ้

จ านวนท่ี

จดัใหส้อบ 

11 กทม. เขตท่ี 1 จุฬา 10,646 6,900 6,900 
12 กทม. เขตท่ี 2 ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 5,114 6,840 6,730 
13 กทม. เขตท่ี 3 ศิริราช 2,339 6,000 3,652 
14 กทม. เขตท่ี 4 มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 1,165 4,000 2,372 
2 จงัหวดัเชียงใหม ่ 4,159 4,110 4,110 
3 จงัหวดัขอนแก่น 5,881 6,000 5,978 
4 จงัหวดัสงขลา 4,708 5,000 4,779 
5 จงัหวดัพิษณุโลก 2,952 2,300 2,300 
6 จงัหวดัอุบลราชธานี 2,152 2,200 2,161 
7 จงัหวดัชลบุรี 1,999 2,100 2,117 
8 จงัหวดันครราชสีมา 2,080 2,100 2,096 

 

รวม 43,195 
 

43,195 
              ขอ้มลู ณ วนัท่ี 7 พ.ย. 2560  11.53 น. 19 
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 เปรียบเทียบการส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลายจากโรงเรียนนานาชาตทิั้งในประเทศและ1 
ตา่งประเทศ 2 

สรุปจากท่ีประชุมคณะท างานจดัการสอบคดัเลือกฯ ส าหรบัการเทียบคะแนน O-NET 60 %  3 
เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 เมือ่ปีการศึกษา 2559 4 

วิชา n mean Percentile ของคะแนน 60 

ภาษาไทย 378,737 52.29 64.56 
สงัคม 379,500 35.89 98.72 
ภาษาองักฤษ 379,313 27.76 95.27 
คณิตศาสตร ์ 379,601 24.88 95.60 
วิทยาศาสตร ์ 378,799 31.62 98.55 

จากขอ้มลูตามตารางขา้งตน้ท่ีประชุมเห็นว่า ผูท่ี้สอบ GED แบบเดิม (5 กลุ่มวิชา) ไม่ควร5 
น ามาใชใ้นการคิดเทียบคะแนน O-NET 60 % เช่นเดียวกบัผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 แต่6 
จะเทียบคะแนนส าหรบัวุฒิ GED แบบใหม่ ว่าตอ้งมีคะแนนสอบ 4 กลุ่มวิชา(วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์7 
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร)์ แต่ละวิชาตอ้งไดไ้ม่ต า่กว่า 165 คะแนน หรือเฉล่ียรวม 4 วิชาไม่ต า่กว่า 660 8 
คะแนน ส่วนวุฒิ IGCSE ตอ้งไดอ้ย่างน้อยเกรด B ทุกวิชา (ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์9 
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร)์ ส าหรบัในปีการศึกษา 2562 ท่ีประชุมเห็นว่าไม่ควรระบุวิชาในหมวดของ10 
วิทยาศาสตร ์ซ่ึงเหมือนกบัรายวิชาวิทยาศาสตรใ์นการสอบ O-NET ของประเทศไทย  11 
 หนงัสือตอบจากแพทยสภา เรื่อง ขออนุมตัเิพ่ิมจ  านวนรบันิสิตนกัศึกษาแพทย ์12 

การท่ีแพทยสภาไดม้ีมติอนุมติัเฉพาะปีการศึกษา 2561 ใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง13 
ประเทศไทย ประกาศรบัผูเ้ขา้ศึกษาเกินศกัยภาพท่ีไดร้บัการรบัรองจากแพทยสภา 10% แต่ไม่เกิน 10 คน 14 
ในแต่ละสถาบนั ซ่ึงหากผูผ่้านการคดัเลือกทุกคนยืนยนัสิทธิ สถาบนัก็จะสามารถรบัเขา้ไดท้ั้งหมด โดยให้15 
ทุกโรงเรียนแพทยส์่งรายช่ือนักศึกษาท่ีรบัไวแ้ละจ านวนท่ีรบัเกินใหแ้พทยสภาทราบดว้ยน้ัน  ท่ีประชุม16 
คณะท างานสอบคดัเลือกฯ เห็นว่า กสพท ควรรบัทราบตวัเลขของแต่ละสถาบนัท่ีรบันิสิตนักศึกษาแพทย์17 
เขา้ศึกษา แต่เน่ืองจากมีหลายสถาบนัท่ีรบัหลายช่องทาง จึงไมท่ราบวา่ช่องทางใดท่ีรบัเกินจ านวน ดงัน้ันจึง18 
จะขอใหทุ้กสถาบนัส่งรายช่ือผูล้งทะเบียนเรียนภายในสปัดาหท่ี์ 3 ของการเปิดภาคเรียนภาคแรก (วนัท่ี 7 19 
กนัยายน 2561) โดยแสดงขอ้มลูการรบัในแต่ละรอบ ส่งใหแ้พทยสภาและส าเนาให ้กสพท ทราบ   20 

รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า ระบบ TCAS (Thai 21 
University Center Admission System) จดัการขอ้มลูการคดัเลือก โดยสามารถตัดช่ือผูส้มคัรท่ีไดร้บั22 
คดัเลือกเขา้ศึกษา ณ สถาบนัใดสถาบนัหน่ึงแลว้ออก  23 

มติที่ประชุม  :  รบัทราบ และเห็นชอบใหทุ้กคณะตอ้งส่งรายช่ือให ้กสพท ทาง e-mail ซ่ึง 24 
กสพทจะส่งต่อใหทุ้กสถาบนัไดท้นัตามก าหนดของระยะเวลาแต่ละรอบ 25 

4.2  การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 26 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 
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รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้การด าเนินงานของสถาบนัรบัรอง1 
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ) หรือ The Institute for Medical Education Accreditation 2 
(IMEAc) ต่อท่ีประชุมสรุปไดว้า่  3 
1. ไดจ้ดัท าคู่มือประกอบเกณฑม์าตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2560 4 

(TMC.WFME.BME.Standards) ซ่ืงได้ใช ้ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ/5 
ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์พ.ศ. 2560 ของแพทยสภา เพ่ือให้6 
ผูใ้ชไ้ดเ้ขา้ใจเกณฑต์รงกนัมากขึ้ น คู่มือน้ีผ่านการประชุมรบัฟังความเห็นจากอาจารยข์องทุกสถาบนัแลว้7 
ว่ามีประเด็นใดท่ียงัไม่ชดัเจน หากท่ีประชุมคณะกรรมการของ สมพ. ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 8 
พิจารณาแลว้ จะได้ปรับปรุงและเผยแพร่ทั้งเกณฑ์และคู่มือน้ีทาง website(http://www.imeac.org) 9 
ต่อไป 10 

2. ก าหนดจะจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “WFME Criteria and SAR writing course” ครั้งท่ี 2/2560 11 
ระยะเวลาการอบรม 5 วนั ระหวา่งวนัท่ี 20-24 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงไดอ้อกหนังสือเชิญทุกสถาบนัแลว้ 12 
โดยเปิดใหผู้บ้ริหารและผูป้ระเมินท่ีผ่านการอบรมรุ่นก่อนๆ สมัครเขา้รบัการอบรมเฉพาะในวนัท่ี 20 13 
พฤศจิกายน 2560 เพ่ือรบัทราบการเปล่ียนแปลงเกณฑ ์และขัน้ตอนการประเมินได ้14 

3. ก าหนดจะจดัอบรมผูต้รวจประเมิน ครั้งท่ี 1/2560  ในวนัท่ี 12-14 ธันวาคม 2560 คุณสมบติัของ 15 
ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งเป็นอาจารยแ์พทย์ท่ีผ่านการอบรมเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมิน16 
ตนเอง และหากเป็นผูป้ระเมินเดิมจะตอ้งผ่านการอบรมวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ก่อน เพ่ือใหม้ี17 
ความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบติัของผูท่ี้จะไดร้บัการรบัรองเป็นผูป้ระเมิน18 
ไดท่ี้เว็บไซตข์อง สมพ. 19 

4. ขอ้มลูการส่งรายงานประจ าปี (Annual progress Report)   20 
o 8 สถาบนัท่ีถึงรอบส่งรายงานในปี 2560 ส่งครบแลว้ 21 
o 5 สถาบนัท่ีจะครบก าหนดส่งรายงานฯ ครั้งท่ี 1 ในปี 2561 นับจากวนัไดร้บัการรบัรอง ไดแ้ก่ 22 

- คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช   (วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2561) 23 
- วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต          (วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2561) 24 
- คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์    (วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561) 25 
- คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร      (วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561) 26 
- ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี   (วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561) 27 

o Annual progress Report template เปิดให ้download ท่ี http://www.imeac.org 28 
o ขอความร่วมมือทุกสถาบันศึกษาขอ้มูลและรายละเอียดการจัดท าและการส่งรายงานฯ อย่าง29 

เคร่งครดั 30 
5. สถาบนัท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการตรวจประเมิน ไดแ้ก่  31 

o ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง อยู่ในระหว่างการรอเสนอคณะกรรมการบริหาร 32 
สมพ. พิจารณาในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 33 

o วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง  34 
อยูใ่นระหวา่งการรอน าผลประเมินเขา้พิจารณารบัรองเพ่ือเปิดด าเนินการ  35 

o คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่นระหวา่งรอเขา้สู่กระบวนการกลัน่กรอง  36 
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6. การประเมินเพ่ือรบัรองหลกัสตูร ตามประกาศของแพทยสภา ครอบคลุมทั้งหลกัสูตรท่ีขอเปิดใหม่ และ1 
หลกัสูตรท่ีปรบัปรุงซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมศักยภาพการรบัผูเ้รียนและการเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิตดว้ย จึงขอ2 
ความร่วมมือจากทุกสถาบนัใหค้วามส าคญักบัเอกสารท่ีใชใ้นการขอประเมิน และรายงานการประเมิน3 
ตนเอง จะตอ้งด าเนินการตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครดั ดงัน้ี 4 
6.1 สง่หนังสือแสดงความจ านงขอรบัการตรวจประเมินไปท่ีแพทยสภา 5 
6.2 ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านง พรอ้มเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR), หลกัสูตร, flash 6 

drive (ท่ีบรรจุ PDF file ของ SAR และ file เอกสารหลกัฐาน) ถึงผูอ้ านวยการ สมพ. 7 
6.3 ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards 2017 โดยใช ้template ของ สมพ.  8 

ใชต้วัอกัษร font TH SarabunPSK /TH Sarabun New ขนาด 14/Times New Roman ขนาด 12 9 
6.4 การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี 10 

- หลกัฐานในรปู PDF file โดยระบุหนา้และ highlight ส่วนท่ีอา้งอิง 11 
- ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น ม1.1.1-1, ม1.1.1-2 เป็นตน้ 12 
- เก็บเป็น folder-subfolder ตามองคป์ระกอบ-องคป์ระกอบยอ่ย 13 
- ท า hyperlink จากเล่ม SAR 14 

6.5 ช าระค่าธรรมเนียมการขอรบัการตรวจประเมินจ านวน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถว้น) ซ่ึงเงิน15 
จ านวนน้ีจะรวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไมคื่นแมว้า่ภายหลงัพบว่าสถาบนัไม่16 
พรอ้มและไมมี่การตรวจประเมินเกิดขึ้ นจริง 17 

6.6 หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการติดต่อเจา้หน้าท่ี สามารถติดต่อไดท้าง email: contact@imeac.org 18 
หรือ ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ไดท่ี้ pongsak@imeac.org 19 

7. ขณะน้ี สมพ. อยู่ระหว่างขอรบัการประเมินและรบัรองคุณภาพจาก WFME ผูต้รวจประเมินจะพิจารณา20 
จากทั้งกระบวนการ Site visit และกระบวนการประชุมตดัสิน เพ่ือประหยดังบประมาณ จึงเตรียมจดัให้21 
ประเมินทั้ง 2 กระบวนการในช่วงเวลาเดียวกนัดงัน้ี 22 
7.1 Site visit ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน  23 

โดยขอใหเ้ตรียมรายงานการประเมินตนเองเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพ่ิมอีกจ านวน 1 เล่ม  24 
ส่วนเอกสารประกอบไมเ่ป็นภาษาองักฤษได ้25 

7.2 กระบวนการประชุมตดัสินของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 26 
ประมาณการงบประมาณไวท้ั้งส้ิน 3 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมประมาณ 6 หมื่น27 

ดอลลาร์สหรัฐ และการเดินทางของผูป้ระเมินซ่ึงมีเง่ือนไขว่าการประเมินในโซนเอเชีย   คณะกรรมการ28 
จะตอ้งมาจากโซนยุโรปหรืออเมริกา ซ่ึงใชเ้วลานานกว่า 5 ชัว่โมง ตอ้งนัง่ชั้นธุรกิจ ซ่ึงขณะน้ีทาง สมพ. ได้29 
ช าระค่าใชจ้่ายงวดท่ี 1 ตามท่ี WFME เรียกเก็บแลว้ 30 

มตทิี่ประชุม  :    รบัทราบ 31 

4.3 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 32 
- การติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา33 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 34 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 35 
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ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 1 
อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ ์2 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท แจง้สรุปผลการติดตามการด าเนินการ3 
ตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 จ านวน 4 ขอ้ ต่อท่ีประชุมดงัเอกสาร4 
หมายเลข 4.3-1 ซ่ึงแสดงแนวปฏิบติั และผูร้บัผิดชอบไว ้สรุปไดว้า่ 5 

1) การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นตอ้งมีแพทย์6 
ปฏิบติังานอยู่ในทุกภาคส่วนทั้งภาครฐัและเอกชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกับบริบทของการใหบ้ริการ 7 
ไดแ้ก่ แพทยผ์ูใ้หบ้ริการสุขภาพระดบัตน้และระดบักลาง แพทยผ์ูใ้หก้ารบริบาลผูป่้วยซบัซอ้น และแพทย์8 
ผูพ้ฒันาองคค์วามรู ้การศึกษาและเทคโนโลยี จึงสมควรปรบัเปล่ียนการศึกษาแพทยศาสตรเ์พ่ือผลิตแพทย์9 
ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายน้ี  10 

ผูร้บัผิดชอบ :  รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 11 
ความคืบหนา้ :   รองปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ีดูแลดา้นก าลงัคน ไดป้ระชุมร่วมกบั สบพช 12 

เตรียมจะตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าท่ีส ารวจและคาดการณค์วามตอ้งการของแพทย์ พิจารณาและก าหนด13 
สดัส่วนของแพทย ์วางแผนบรูณาการการผลิตแพทย์ และการปรบัระบบแพทยใ์ชทุ้นใหส้อดคลอ้งกบัความ14 
ตอ้งการความหลากหลายของแพทย ์แต่เน่ืองจากไม่มีผูแ้ทน สบพช ในการประชุมน้ีจึงยงัไม่ทราบความ15 
คืบหนา้ในการด าเนินการ 16 

2) การจัดการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ควรด าเนินการตามมาตรฐาน17 
การศึกษาในระดับสากลท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย และค านึงถึงวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ18 
ศกัยภาพของสถาบนัโดยก าหนดเป้าหมายบณัฑิตแพทยใ์หม้ีสมรรถนะหลกั

1
 และสมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั

2
 มี 19 

7 แนวปฏิบติั 20 
ผูร้บัผิดชอบ :   คณะอนุกรรมการจดัท าร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (น าโดย รอง21 

ศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ), สถาบนัผลิตแพทย,์ IMEAc และ กสพท 22 
ความคืบหนา้ :  คณะท างานฯ ไดบ้รูณาการกบัการจดัท าร่าง มคอ. 1 หลกัสูตรแพทยศาสตร23 

บณัฑิต ซ่ึงไดร้ะบุสมรรถนะหลกัและสมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญัแลว้ และปรบัใหส้อดคลอ้งกบัประกาศหลกัเกณฑ์24 
การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์ของแพทยสภา 25 
พ.ศ. 2560 26 

3) โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยก าหนด27 
เป้าหมายวางระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ จดัประสบการณ์การเรียนรู ้และประเมินผล ภายใตก้าร28 
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ  29 

ผูร้บัผิดชอบ : คณะท างานพัฒนาหัตถการส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (น าโดย รอง30 
ศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ และ นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ)์   31 

                                                   
1
 สมรรถนะหลกั         หมายถึงสมรรถนะทางวิชาชีพตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและมาตรฐานการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 
2 สมรรถนะอื่นท่ีส าคญั หมายถึงสมรรถนะท่ีตอ้งเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง  ทั้งน้ีสถาบนัอาจเลือกส่งเสริม

สมรรถนะดงักล่าวในแนวทางท่ีแตกต่างกนัไดต้ามความเหมาะสม เพื่อเตรียมผูเ้รียนใหม้ีความพรอ้มท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการอนัหลากหลายของระบบบริการสุขภาพและการด าเนินชีวิต 
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ความคืบหนา้:  แพทยสภาไดแ้ต่งตั้งคณะท างานพฒันาหตัถการส าหรบัแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ1 
เพ่ือ ทบทวนหตัถการส าหรบัแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ซ่ึงมีผูแ้ทนจากจากสาขาต่างๆ และผูแ้ทนกระทรวง2 
สาธารณสุขร่วมเป็นคณะท างานดว้ย ก าหนดจดัประชุมครั้งแรกในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 3 

4) สถาบันพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารย์สามารถปฏิบัติภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่างมี4 
ประสิทธิผล แบ่งเป็นแผนดา้นการบริหารบุคลากร และแผนดา้นการพฒันาบุคลากร  5 

ผูร้บัผิดชอบ :  รองศาสตราจารย ์ นายแพทยอ์านุภาพ เลขะกุล จากคณะแพทยศาสตร ์6 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ สถาบนัผลิตแพทย ์และ กสพท 7 

ความคืบหนา้ :  เห็นสมควรพิจารณาใหด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมวิชาการ8 
ประจ าปีระดับชาติ “การพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ” ครั้งท่ี 3 เมื่อวนัท่ี 21-22 9 
พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาคณาจารยต์าม “กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์10 
ระดับอุดมศึกษา” ใน 3 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะการจดัการเรียนการสอน และดา้นคุณค่าความ11 
เป็นครู ซ่ึงสถาบันสมาชิกสามารถใชเ้ป็นแนวทางวางแผนรับ ประเมิน และพัฒนาอาจารย์ไดอ้ย่างเป็น12 
ระบบ 13 

มตทิี่ประชุม   :   รบัทราบ  14 

4.4 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ15 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ16 

เอกสารประกอบ : - 17 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 18 
รองศาสตราจารย ์ นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าขณะน้ีอยู่ใน19 

ระหว่างการแกไ้ขร่าง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ (มคอ.1) ครั้งสุดทา้ยก่อนส่ง 20 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) ต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม   :    รบัทราบ 22 

4.5 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล : ระบบตดิตามบณัฑิตแพทย ์23 
เอกสารประกอบ : 4  ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข 25 
   รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั ยิ่งศกัด์ิมงคล 26 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากมีแพทยใ์ช้27 

ทุนมาติดต่อเพ่ือขอชดใชทุ้นแต่พบว่าสถาบันผลิตแพทยไ์ม่ไดร้ับขอ้มูล หรือไดร้ับขอ้มูลการลาออกของ28 
แพทยใ์ชทุ้นไมค่รบถว้นจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการชดใชทุ้นคืนใหร้ฐับาล29 
และความรบัผิดชอบของสถาบนัผลิตแพทย ์ จึงเห็นสมควรท่ี กสพท จะประสานกระทรวงสาธารณสุขให้30 
พิจารณาทบทวนและปรบัแนวทางการอนุมติัใหแ้พทยใ์ชทุ้นลาออก เช่น ก าหนดใหแ้สดงหลกัฐานการใชทุ้น31 
ประกอบการยื่นขอลาออก เป็นตน้ 32 

มตทิี่ประชุม  :    เห็นชอบตามขอ้เสนอ โดยเห็นสมควรใหแ้บ่งการด าเนินงานดงัน้ี 33 
1) กสพท จะประสานกระทรวงสาธารณสุขใหพิ้จารณาทบทวนและปรบัแนวทางการอนุมติัให้34 

แพทยใ์ชทุ้นลาออก ส าหรบัแพทยใ์ชทุ้นตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป 35 
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2) จดัใหม้ีการหารือร่วมกนัระหวา่งผูแ้ทน กสพท (คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1 
และผูแ้ทนอีกอยา่งน้อย 2 คณะ) คณะกรรมการจดัสรรแพทยใ์ชทุ้น ผูแ้ทนส านักงานบริหารโครงการร่วม2 
ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.)  3 

3) มอบหมายให ้ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ช่วยประสานขอขอ้มลูการเขา้รบั4 
ราชการของแพทยใ์ชทุ้น (แต่ละรุ่น) จากหน่วยงานของกระทรวงท่ีดูแลเก่ียวกบัก าลังคน เพ่ือสถาบัน5 
สมาชิกจะใชต้รวจสอบและติดตามไดต่้อไป 6 

4) แต่ละสถาบนัทบทวนและสรุปกลไกการติดตามแพทยใ์ชทุ้นแลว้น ามาแบ่งปันกนัก่อนสรุป7 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการในครั้งต่อไป 8 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 9 
5.1 เพ่ือทราบ 10 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ11 
วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 12 

เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์14 
รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ต่อท่ีประชุมแทนผูอ้ านวยการ15 

ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 16 
แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ)์  สรุปไดด้งัน้ี 17 

 การสมคัรสอบ ศรว. ขั้นตอนท่ี 1  และขั้นตอนท่ี 2 ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560–16 18 
มกราคม 2561 แต่ละสถาบนัตอ้งรบัรองสถานภาพของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5  ผูจ้ะ19 
เขา้สอบก่อนวนัศุกรท์ี่ 15 ธนัวาคม 2560 หากชา้กว่าก าหนดน้ีนักศึกษาจะไม่สามารถสมคัรสอบได ้และ20 
ขอความร่วมมือก าชบัใหนั้กศึกษาแพทยเ์ร่งสมคัรสอบแต่เน่ินๆ เน่ืองจากท่ีนัง่สอบในแต่ละสนามสอบมี21 
จ านวนจ ากดัดงัปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1.1 a 22 

 การสมคัรสอบ ศรว. ขั้นตอนท่ี 3 ประจ าปี 2560-2561 ในวนัท่ี 7 มกราคม, 4 23 
กุมภาพนัธ ์และ 25 มีนาคม 2561 จ านวนผูส้มคัรสอบทั้งส้ิน 2,478 คน มีสิทธิเขา้สอบ 2,477 คน จ าแนก24 
ตามสนามสอบไดด้งัน้ี 25 

 26 
วนัที่จดัสอบ สนามสอบ จ านวนผูส้มคัร รวม 

7 มกราคม 2561 
กรุงเทพ 594   

924 
สงขลา 330   

4 กุมภาพนัธ ์2561 
กรุงเทพ 594   

883 
ขอนแก่น           289** 

25 มีนาคม 2561 
กรุงเทพ 512   

670 
เชียงใหม่ 158   

   **ยงัรบัไดอี้ก 41 คน 27 
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 การจัดท่ีนัง่สอบ ศรว. ขั้นตอนท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 ตามมติท่ี1 
ประชุมคณะกรรมการ ศรว. เมื่อวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560  สรุปไดว้่า ศรว. จะจดัสรรวนัสอบและสนามสอบให้2 
ตามความตอ้งการของผูส้มคัรสอบ  3 

o ผูส้มคัรสอบท่ีเลือกสอบในรอบท่ี 2 (กรุงเทพและขอนแก่น) และรอบท่ี 3 4 
(กรุงเทพและเชียงใหม)่ ไดร้บัจดัสรรท่ีนัง่สอบตามท่ีเลือกไวท้ั้งหมด  5 

o ผูส้มคัรสอบท่ีเลือกสอบในรอบท่ี 1 (กรุงเทพและสงขลา) มีจ านวนเกินกว่า6 
จ านวนท่ีแต่ละสนามสอบรับได ้  ศรว. จะน ารายช่ือผูท่ี้สมคัรสมบูรณ์และช าระค่าสมคัรภายในวนัท่ี 4 7 
ตุลาคม 2560 มาสุ่มดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์และเรียงล าดบัจดัใหต้ามความประสงคข์องผูส้มคัรสอบจนครบ8 
จ านวนของท่ีนัง่สอบแต่ละครั้งของแต่ละสนามสอบ ส่วนรายช่ือท่ีเหลือจะถูกน าไปจดัสรรท่ีนัง่สอบในรอบท่ี 9 
2 และ 3 ดงัน้ี 10 

ก. ผูส้มคัรสอบท่ีเรียนในสถาบนัที่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเลือกสอบ11 
ในรอบท่ี 1  และผูส้มคัรสอบท่ีเรียนในสถาบนัที่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีท าการสมคัรครบถว้น12 
หลงัวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560  ไดจ้ดัสรรท่ีนัง่สอบในรอบท่ี 2 ใหท่ี้สนามสอบขอนแก่น  13 

ข. ผูส้มคัรสอบท่ีเรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคเหนือท่ีเลือกสอบในรอบท่ี 1  14 
และผูส้มคัรสอบท่ีเรียนในสถาบนัที่อยู่ในภาคเหนือท่ีท าการสมคัรครบถว้นหลงัวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ได้15 
จดัสรรท่ีนัง่สอบในรอบที ่3 ใหท่ี้สนามสอบเชียงใหม ่ 16 

ค. ผูส้มคัรสอบนอกเหนือจากขอ้ ก และ ข ท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรท่ีนัง่สอบใน17 
การสอบรอบท่ี 1 ไดร้บัการจดัสรรท่ีนัง่สอบในสนามสอบกรุงเทพ ในรอบที่ 2 และ 3 โดยเรียงตามล าดบั18 
ช่ือจากวิธีการสุ่มขา้งตน้    19 

ง. ผูส้มคัรอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ ท่ีท าการสมคัรครบถว้นหลงัวนัท่ี 4 20 
ตุลาคม 2560 ไดร้บัการจดัสรรท่ีนัง่สอบในรอบที ่3 สนามสอบกรุงเทพฯ ทั้งหมด  21 

เน่ืองจากพบว่าจากจดัสรรขา้งตน้ ยงัมีท่ีนัง่สอบเหลือท่ีสนามสอบขอนแก่น จ านวน  22 
41 ท่ีนัง่  ศรว. จะเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ไดร้บัจดัสรรท่ีนัง่สอบรอบท่ี 3 ท่ีประสงคจ์ะขอปรบัเปล่ียนการสอบเป็น23 
รอบท่ี 2 ในสนามสอบขอนแก่น ได ้  ทั้งน้ี ศรว. ไดป้ระกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิขอปรบัเปล่ียน 356 รายช่ือ24 
เรียงล าดับตามการสุ่มขา้งตน้ ใหเ้ป็นผูมี้สิทธ์ิขอปรบัเปล่ียนตามความสมคัรใจ และจะอนุมติัตามล าดับ25 
เลขท่ีท่ีไดสุ่้มไวต้ามกระบวนการท่ีแจง้ไวข้า้งตน้จนครบ  โดยขอใหผู้ท่ี้มีสิทธ์ิและตอ้งการเขา้สอบในรอบท่ี 2 26 
สนามขอนแก่น  ส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ท่ีระบุขอ้ความว่า “ตอ้งการยา้ยมาสอบที่สนามสอบ27 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น” และลงนามรบัรองส าเนา ทางโทรสาร 02-716-5685 หรือ 28 
E-Mail cma@cmathai.org ใหถ้ึง ศรว. ภายในวนัศุกรท์ี่ 1 ธนัวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ซ่ึงเมื่อปิดรบั29 
เอกสารแลว้ ศรว. จะด าเนินการจดัสรรท่ีนัง่ตามล าดบัท่ีไดป้ระกาศไว ้ 30 

มตทิี่ประชุม  :    รบัทราบ 31 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 32 
เอกสารประกอบ : - 33 
ผูน้  าเสนอ : - 34 
เน่ืองจากไมม่ีผูแ้ทน ผูอ้ านวยการ สบพช. อยูใ่นท่ีประชุม จึงขา้มวาระน้ีไปก่อน 35 
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5.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ต่อท่ีประชุม ว่าขณะน้ีมี 1 คณะ 4 

ท่ีแสดงความจ านงขอรบัการประเมินตามแนวทาง EdPEx  ยงัคงขาดอีก 3-4 คณะ ท่ียงัไม่ไดแ้สดงความ5 
จ านงขอรบัการประเมิน ซ่ึงหากคณะใดไม่ได้รบัการประเมินน้ี จะส่งผลใหไ้ม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ ์6 
WFME3

 7 
มตทิี่ประชุม   :    รบัทราบ 8 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  9 
6.1 Addiction Medicine in Thai Medical Education 10 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 11 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 12 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรตัน์ ในฐานะผูอ้ านวยการ Southeast 13 

Asia HIV Addiction Technology Transfer Center (SEA HATTC) ไดช้ี้แจงสรุปกิจกรรมพฒันาหลกัสูตร14 
ดา้นการสรา้งเสริมสุขภาพท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุม และไดเ้สนอให ้กสพท พิจารณาจดัตั้งกลุ่มพฒันาหลักสูตร15 
ดา้นการเสพติด ส าหรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต เพ่ือรองรบัการปรบัเปล่ียนนโยบายยาเสพติดของ16 
ประเทศท่ีถือว่า ผูเ้สพ ไม่ใช่อาชญากร ไม่จ าเป็นตอ้งจบัเขา้คุกหากไม่ไดก้่อคดีอาญาอ่ืนๆ แต่เน้นการน าผู ้17 
เสพติดเขา้สู่กระบวนการบ าบดัดูแลฟ้ืนฟูแทน โดยวางแนวทางบูรณาการการคัดกรอง ดูแลเบ้ืองตน้ และ18 
การดูแลเพ่ือการฟ้ืนฟูอย่างต่อเน่ือง เขา้สู่ระบบบริการปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นแนวทางใหม่ของประเทศ   และมี19 
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตท่ีบรูณาการเร่ืองน้ีไวด้ว้ย   20 

ดังน้ันเพ่ือใหก้ารขบัเคล่ือนการจัดการศึกษาและการจดัการในเร่ืองสารเสพติดเป็นไปอย่าง21 
เป็นรปูธรรม จึงเห็นสมควรเสนอใหริ้เร่ิมตั้งคณะท างาน (Addiction Medicine Education Working Group)22 
จากสถาบันสมาชิกท่ีสนใจ ด าเนินโครงการภายใต้ กสพท เพ่ือจัดท าคู่มือการจัดการศึกษา/จัดการ23 
ฝึกอบรมใหแ้ก่คณาจารย์ และจัดท ากรอบการวัดและประเมินผล  โดยใชฐ้านงานของศูนย์ถ่ายทอด24 
เทคโนโลยี UCLA-CMU SEA HATTC (Southeast Asia HIV Addiction Technology Transfer Center)  25 
โดยยินดีเป็นผูป้ระสานงานกลางในเร่ืองน้ี และจะขอปรึกษาเลขาธิการ กสพท ในการพฒันาต่อไป 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบและไมม่ีความเห็นเพ่ิมเติม 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 

                                                   
3
 ม 9.0.4 ด าเนินการพฒันาสถาบนัโดยใชเ้กณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence) (เฉพาะสถาบนัผลิตแพทยท่ี์มีบณัฑติแพทยส์ าเร็จการศึกษาแลว้) 



22 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 1 
 2 

 3 

                4 
 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค) 5 
 สรุปผลการประชุม 6 
 7 
 8 
 9 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 10 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
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