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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งวิสามญัที่ 1/2564  วนัองัคารที่ 5 มกราคม 2564  เวลา 10.00-11.30 น. 2 

ณ หอ้งปาลวฒันวิ์ไชย 2 (635)  ตกึอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 3 

และผ่านแอพพลิเคชัน่ Zoom Meeting 4 

 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 5 

       6 

 7 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านแอพพลิเคชัน่ Zoom Meeting 8 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 9 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการอ านวยการ 10 

3. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 11 

(แทน  ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ)  12 

4. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ 13 

5. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 14 

(แทน  ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา                            กรรมการอ านวยการ)   15 

6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ กรรมการอ านวยการ 16 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์รืองศกัด์ิ  ลีธนาภรณ ์ กรรมการอ านวยการ 17 

8. พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการบริหาร 18 

(แทน พลตรีสุรศกัด์ิ  ถนัดศีลธรรม กรรมการอ านวยการ) 19 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 20 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ 21 

11. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 22 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 23 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ) 24 

13. ศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 25 

14. อาจารย ์ดร. นายแพทยนิ์วฒัน์ชยั  นามวิชยัศิริกุล กรรมการอ านวยการ 26 

15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการอ านวยการ 27 

16. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการบริหาร 28 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ชุตินันท ์ ประสิทธ์ิภริูปรีชา กรรมการอ านวยการ 29 

17. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ 30 

18. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 31 

19. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการอ านวยการ 32 

20. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ 33 

21. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล กรรมการอ านวยการ 34 

22. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 35 

23. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 36 



~ 2 ~ 
 

24. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการ/เลขานุการ 1 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 2 

1. อาจารย ์ดร.นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย                                   กรรมการอ านวยการ 3 

2. รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอ านวยการ 4 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร์ กรรมการอ านวยการ 5 

รายนามผูร้บัเชิญ/ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 6 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ      กรรมการบริหาร กสพท 7 

รายนามผูร้บัเชิญ/ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านแอพพลิเคชัน่ Zoom Meeting 8 

1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์      กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 9 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค    กรรมการบริหาร 10 

3. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 11 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 12 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ     กรรมการบริหาร 13 

6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 14 

7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล    กรรมการบริหาร 15 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร 16 

9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด    กรรมการบริหาร 17 

10. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์    กรรมการบริหาร 18 

11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล    กรรมการบริหาร 19 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร     กรรมการบริหาร 20 

 21 

  22 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งวิสามญัที่ 1/2564  วนัองัคารที่ 5 มกราคม 2564  เวลา 10.00-11.30 น. 2 

ณ หอ้งปาลวฒันวิ์ไชย 2 (635)  ตกึอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 3 

และผ่านแอพพลิเคชัน่ Zoom Meeting 4 

 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 5 

       6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 8 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 9 

มหาวิทยาลยัมหิดล ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 10 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 11 

1.1 สถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 12 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  ประธานการประชุม แจง้ท่ีประชุมทราบว่า 13 

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) ระลอกใหม่ ขณะน้ีมีพ้ืนท่ีสีแดงเพ่ิมขึ้ นหลาย14 

จงัหวดั โดยรฐับาลมีมาตรการล็อกดาวน์ 5 จงัหวดั และจ านวนผูติ้ดเช้ือเพ่ิมมากขึ้ นในทุกๆ วนั ดงัน้ันกระทรวง15 

สาธารณสุขไดข้อความร่วมมือจากโรงเรียนแพทยด์งัน้ี 16 

1. หมุนเวียนจดัส่งแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขา Pulmonology เพ่ือช่วย detect case ท่ีมีอาการหนักท่ี17 

อยู่ในโรงพยาบาลสนาม เพ่ือส่งต่อใหโ้รงพยาบาลในการดูแลรักษาต่อไป โดยผู ้อ านวยการโรงพยาบาล18 

รามาธิบดี จะเป็นผูป้ระสานเร่ืองดงักล่าวไปยงัคณะแพทยศาสตรต่์างๆ 19 

2. จดัท าหอ้งปฏิบติัการ ตรวจ COVID-19 เน่ืองจากมีการระบาดและติดต่อกนัในคนจ านวนมาก  20 

เช่น โรงงาน ส าหรบัรายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 21 

3. รฐับาลไดส้ัง่วคัซีนเพ่ิมมาจากต่างประเทศ คาดว่าน่าจะไดร้บัวคัซีนประมาณเดือนพฤษภาคม 22 

2564  ซ่ึงผูท่ี้จะไดร้บัวคัซีนเป็นกลุ่มแรกคือ บุคลากรทางดา้นสุขภาพ และผูส้งูอายุ 23 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 24 

วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม 25 

ไมม่ ี26 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 27 

ไมม่ ี28 

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 29 

4.1  แนวทางการจดัการเรียนการสอนของนิสิตนกัศึกษาแพทยช์ั้นคลินิก 30 

        เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่  ส่งผลใหม้ีการปรับ31 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบติังานของนิสิตนักศึกษาแพทยใ์นชั้นคลินิก ทั้งในส่วนของ32 

โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบ เน่ืองจากสถาบันไม่สามารถส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน33 

โรงพยาบาลท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง จึงอาจท าใหนิ้สิตนักศึกษามิไดฝึ้กปฏิบติัหรือท าหตัถการไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน34 



~ 4 ~ 
 

วิชาชีพท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ีแต่ละสถาบนัไดด้ าเนินการจดัการฝึกปฏิบติังานส าหรบันิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นคลินิก 1 

สรุปไดด้งัน้ี 2 

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ส าหรับนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-5  เน่ืองจากช่วงตน้3 

ปีการศึกษาไดจ้ดัใหเ้รียนผ่านระบบ online ไปแลว้ ขณะน้ีเป็นภาคปฏิบติัไดจ้ดัใหม้ีการปฏิบติังานในระยะเวลา4 

ท่ีสั้นลงกวา่เดิม แต่นักศึกษาก็ยงัสามารถฝึกปฏิบติัไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ ส าหรบันักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 5 

ท่ีมีการฝึกปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้รบักลบัมาก่อนก าหนด 1 สปัดาห ์ ส าหรบักลุ่มถัดไปท่ีจะ6 

ออกไปปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลร่วมสอน ก็จะมีมาตรการป้องกนัและมีการตรวจ COVID-19 ก่อนไปปฏิบติังาน 7 

โดยงดส่งไปปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลนครปฐม  ส าหรบันักศึกษาชั้นปรีคลินิก 8 

จัดใหเ้รียนผ่านระบบ online ทั้งหมด ส่วนการเรียนภาคปฏิบัติและการสอบ ใหเ้ล่ือนออกไปก่อนจนกว่า9 

สถานการณจ์ะคล่ีคลาย 10 

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ส าหรับนิสิตแพทย ์ชั้นปีท่ี 4-5 ยังคงจัดได้11 

เป็นไปตามกรอบเวลาเดิม  ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 6 งดส่งไปท่ีจงัหวดัจนัทบุรี  ส่วนจดัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีการส่งนิสิตไป12 

ปฏิบติังานก็จะมีการตรวจ COVID-19 ก่อนส่งนิสิตไป และงดส่งนิสิตไป elective ขา้งนอกทั้งหมด 13 

3. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ส าหรบันักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 1-2 จดัใหเ้รียนผ่าน14 

ระบบ online ทั้งหมด  ส่วนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ถา้กลบัมาเรียนท่ีคณะฯ ก็จะมีการคดักรองทุกคนและกกัตวักรณี15 

ท่ีเดินทางมาจากจงัหวดัอ่ืน  ส าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 4-5 ยงัปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลหลกั แต่มีการจ ากดัการ16 

ท าหตัถการบางอยา่งท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19     17 

4. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ส าหรบันักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ท่ีไปปฏิบติังานท่ี18 

โรงพยาบาลสมทบ ก็จะรับกลับมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลหลัก แต่อาจจะไดฝึ้กปฏิบัติน้อยกว่าท่ีส่งไป19 

โรงพยาบาลสมทบ  ส่วนนักศึกษาท่ีอยู่ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ก็ยงัคงปฏิบติังานอยู่ท่ีโรงพยาบาล20 

น้ันๆ  ส าหรบันักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-5 มีการเรียนผ่านระบบ online และฝึกปฏิบติัภายในคณะฯ แต่คงตอ้ง21 

ประเมินสถานการณต่์อไปเน่ืองจากภายในจงัหวดัมีผูติ้ดเช้ือเพ่ิมข้ึน 22 

5. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  ใหค้วามเห็นว่าควรงดรบั / ส่งนิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้น23 

ปีท่ี 4-6  ไป elective ขา้งนอกทั้งหมด โดยในช่วงน้ีควรปฏิบติัเหมือนกนัในทุกโรงเรียนแพทย ์24 

มติที่ประชุม  :  หลังจากท่ีประชุมได้อภิปรายกันอย่างกวา้งขวาง มีมติใหจ้ัดท าหนังสือไปยัง25 

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม เพ่ือขออนุญาตด าเนินการ ดงัน้ี 26 

1. ขออนุญาตจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล รวมถึงการจัดสอบในรูปแบบท่ีแต่ละ27 

สถาบนัก าหนดส าหรบันิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นคลินิก  โดยด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลกัในการป้องกนั28 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์29 

วิจยัและนวตักรรม  กระทรวงสาธารณสุข  และ ศบค. ก าหนดอยา่งเคร่งครดั 30 

2. ขออนุญาตใหศู้นยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 31 

(ศรว.) จดัสอบเพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National License)  เน่ืองจากวิชาชีพแพทยจ์ าเป็นตอ้ง32 

มีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ก่อนไปปฏิบติังานชดใชทุ้น 33 

3. ขอความอนุเคราะหผ่์อนผันใหนิ้สิตนักศึกษาสามารถเดินทางขา้มจงัหวดัในระหว่างท่ีรฐับาล34 

ประกาศใชม้าตรการล็อกดาวน์พ้ืนท่ีควบคุม เพ่ือใหนิ้สิตนักศึกษาไปฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาลหลักและ35 

โรงพยาบาลสมทบ เน่ืองจากการปฏิบติังานของนิสิตนักศึกษาแพทยใ์นชั้นคลินิกน้ัน ยงัคงมีความจ าเป็นตอ้ง36 
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ฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาลหลกัและโรงพยาบาลสมทบ เพ่ือใหม้ีทกัษะและประสบการณต์ามเกณฑก์ารส าเร็จ1 

การศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงในแต่ละแห่งได้มีการวางแผนการจดัตารางการเรียนการสอน2 

ส าหรบันิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นคลินิก อีกทั้งไดเ้ตรียมความพรอ้ม และมีมาตรการการควบคุมการระบาด และ3 

การระมดัระวงัป้องกนัตนเองจากโรค COVID-19  โดยเคร่งครดัอยูแ่ลว้ 4 

  ส าหรบัเร่ืองการบริหารจดัการการศึกษาแพทยศาสตรใ์นระยะวิกฤต โดยไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อ5 

การจบการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ท่ีประชุมไดม้ีมติเห็นชอบใหส้ถาบันผลิตแพทย์6 

พิจารณาจัดหาโรงพยาบาลสมทบใหม่ท่ีมีศักยภาพเทียบเคียงกับโรงพยาบาลสมทบท่ีระบุในหลักสูตร โดย7 

โรงพยาบาลดงักล่าวตอ้งมีศกัยภาพเทียบเคียงกบัโรงพยาบาลสมทบท่ีผ่านการรบัรองแลว้ และสามารถแสดง8 

หลักฐานไดอ้ย่างชัดเจนว่าเทียบเคียงได้จริง เพ่ือส่งนิสิตนักศึกษาแพทย์ออกไปฝึกปฏิบัติงานในช่วงวิกฤติ9 

ดังกล่าวได ้ ทั้งน้ีสถาบนัจะไดด้ าเนินการขอรบัรองโรงพยาบาลสมทบใหม่เป็นการคู่ขนานไปยงัแพทยสภา/10 

สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) พรอ้มกนัดว้ย  โดยมอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการ11 

จดัท าหนังสือไปยงัแพทยสภาเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแจง้ กสพท เพ่ือทราบ และแจง้สถาบนัสมาชิก12 

ต่อไป 13 

4.2  การจดัสอบประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 14 

ตามท่ีไดม้ีประกาศจากศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช15 

กรรม (ศรว.) เร่ือง การเล่ือนการจัดสอบขั้นตอนท่ี 3 (OSCE)  และการเล่ือนการจัดสอบอัตนัยประยุกต ์16 

(MEQ) เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ น้ัน 17 

อาจมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา และการปฏิบติังานชดใชทุ้น  อย่างไรก็ตามท่ีประชุมเห็นว่ายงัมีความ18 

จ าเป็นตอ้งจดัสอบโดยมีการบริหารจดัการใหผู้เ้ขา้สอบไม่ตอ้งเดินทางขา้มจงัหวดั และมาตรการป้องกนัตนเอง19 

อยา่งเคร่งครดั 20 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทย์จิโรจน์  สูรพนัธุ์ ไดใ้หข้อ้มูลในท่ีประชุมว่า ส าหรบัการจดัสอบท่ี21 

เป็นการสอบ National License ทางวิชาชีพดา้นสาธารณสุข เช่น แพทย ์ทันตแพทย ์และพยาบาล สามารถ22 

ด าเนินการได ้โดยใหท้ าเร่ืองขออนุมติัผูว้่าราชการจงัหวดั เน่ืองจากเป็นนักศึกษาในวิชาชีพท่ีสามารถดูแล23 

ตนเอง และเพ่ือผลิตบุคลากรในวิชาชีพดงักล่าวไปดแูลผูอ่ื้น 24 

มติที่ประชุม :  หลังจากท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกันอย่างกวา้งขวาง เห็นว่ายงัคงตอ้งมีการจดัสอบ 25 

และมอบหมายให ้ศรว. จดัท าหนังสือไปยงัแพทยสภาเพ่ือขออนุญาตจดัสอบ โดยประธานจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอ26 

ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ในวนัพฤหสับดีท่ี 7 มกราคม 2564 27 

4.3  การจดัสอบสมัภาษณร์อบที่ 1 ตามระบบ TCAS 28 

ตามท่ีมีบางสถาบนัก าหนดใหม้ีการจดัสอบสมัภาษณแ์บบหลายสถานี (Multiple Mini-Interview : 29 

MMI) ในวนัเสารท่ี์ 16 มกราคม 2564 น้ัน ไดม้ีการปรบัเปล่ียนรูปแบบเป็นแบบ Online และบางแห่งยงัคงเป็น30 

แบบ Onsite และ Online ร่วมดว้ย 31 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 32 

  33 
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 1 

5.1 (ร่าง) ขอ้เสนอแนะของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ต่อการจดัการเรียนการ2 

สอน การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค3 

ตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบบัที่ 2) 4 

คณะท างานวิชาการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดจ้ดัท า (ร่าง) ขอ้เสนอแนะของ5 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ต่อการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ตามหลกัสูตร6 

แพทยศาสตรบณัฑิต ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบบัท่ี 7 

2)  ซ่ึง ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทย์จิโรจน์  สูรพนัธุ์ จะด าเนินการจดัส่งใหค้ณะกรรมการอ านวยการและ8 

กรรมการบริหาร กสพท เพ่ือพิจารณาก่อนน าเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการการอ านวยการ9 

ร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัศุกรท่ี์ 15 มกราคม 2564 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 11 

5.2 การจดัประชุมคณะกรรมการการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท 12 

การจดัประชุมคณะกรรมการการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 1/2564 ในวนั13 

ศุกรท่ี์ 15 มกราคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เน่ืองจากสถานการณก์าร14 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ท่ีประชุมเห็นสมควรใหจ้ดัประชุมในรปูแบบ 15 

online โดยคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผูด้ าเนินการ 16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบและเห็นชอบ  17 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 18 

 19 

 20 

 (นางนภสัสร  รุ่งเรือง) 21 

 สรุปผลการประชุม 22 

 23 

 24 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 25 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 2 

ครั้งที่ 1/2564  วนัศุกรท์ี่ 15 มกราคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร ์ 4 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดว้ยระบบ Zoom Meeting 5 

      6 

 7 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 9 

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

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

4. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 12 

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

6. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 14 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 15 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 16 

(แทน  รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์รืองศกัด์ิ  ลีธนาภรณ ์ กรรมการอ านวยการ) 17 

9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 18 

10. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 19 

11. ศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 20 

12. อาจารย ์ดร. นายแพทยนิ์วฒัน์ชยั  นามวิชยัศิริกุล กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 21 

13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 22 

14. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 23 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ชุตินันท ์ ประสิทธ์ิภริูปรีชา กรรมการอ านวยการ) 24 

15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 25 

16. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 26 

17. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 27 

18. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 28 

19. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 29 

20. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 30 

21. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 31 

22. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 32 

23. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 33 

24. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร (ประชุม online) 34 

25. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 35 
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26. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 1 

27. พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการบริหาร (ประชุม online) 2 

28. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 3 

29. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 4 

30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 5 

31. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 6 

32. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 7 

33. อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง กรรมการบริหาร (ประชุม online) 8 

34. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์ฐั  สอนสุภาพ ประชุม online 9 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท ์ กรรมการบริหาร) 10 

35. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 11 

36. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร (ประชุม online) 12 

37. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 13 

38. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

39. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

40. รองศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั กรรมการบริหาร (ประชุม online) 16 

41. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 17 

42. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร  อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

43. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 19 

44. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

45. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 21 

46. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 22 

47. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 23 

48. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 24 

49. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 25 

50. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการและเลขานุการ 26 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 27 

1. พลตรีสุรศกัด์ิ  ถนัดศีลธรรม กรรมการอ านวยการ 28 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 29 

3. รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ ์ กรรมการอ านวยการ 30 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 31 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 2 

วนัศุกรท์ี่ 15 มกราคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร ์ 4 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดว้ยระบบ Zoom Meeting 5 

       6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 8 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์  จงบัญญัติเจริญ  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย9 

ศรีนครินทรวิโรฒ  กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์ 10 

แห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 11 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.0  แนะน ากรรมการใหม่ 13 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี14 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ 15 

กรรมการอ านวยการ 16 

1. พลตรีสุรศกัด์ิ  ถนัดศีลธรรม  ผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 17 

2. อาจารย ์นายแพทย ์ดร. นิวฒัน์ชัย  นามวิชยัศิริกุล  รกัษาการคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์18 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 19 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ชุตินันท ์ ประสิทธ์ิภริูปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รกัษาการ20 

คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 21 

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ  รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ์22 

มหาวิทยาลยัพะเยา 23 

กรรมการบริหาร 24 

1. อาจารย์ แพทย์หญิงอัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง  รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ส านักวิชา25 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 26 

2. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ ์ รกัษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน วิทยาลยัแพทยศาสตร์27 

และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 28 

3. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เอกชัย  โควาวิสารัช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ29 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 31 

  32 
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1.1  สรุปการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ภายใตป้ระเด็นหลัก “พลัง1 

พลเมืองตืน่รู.้..สูวิ้กฤตสุขภาพ” วนัที่ 16-17 ธนัวาคม 2563 2 

เอกสารประกอบ :  7 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 4 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรัตน์ รายงานสรุปการประชุมสมชัชาสุขภาพ5 

แห่งชาติ ครั้งท่ี 13  ภายใตป้ระเด็นหลกั “พลงัพลเมืองต่ืนรู.้..สูว้ิกฤตสุขภาพ” เมื่อวนัท่ี 16-17 ธนัวาคม 2563  6 

ดงัน้ี 7 

มต ิ1:  ความมัน่คงทางอาหารในภาวะวิกฤต (Food Security in Crises) 8 

1. สิทธิในอาหาร  เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนท่ีตอ้งไดร้ับการปกป้อง ดูแล และ9 

คุม้ครอง โดยเป็นหนา้ท่ีของรฐัและทุกภาคส่วนของสงัคม ท่ีจะด าเนินการร่วมกนัดว้ยความช่วยเหลือเก้ือกูล และ10 

ค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์11 

2. ในปี 2568  ประเทศไทยพรอ้มและสามารถจดัการอาหารในภาวะวิกฤตได ้12 

3. พฒันาระบบอาหารใหพ้รอ้ม ครอบคลุมเร่ืองการผลิต การส ารอง การกระจาย การแลกเปล่ียน 13 

และการแบ่งปันอาหาร 14 

4. พฒันาระบบดแูลประชากรเปราะบาง และประชาชนท่ีขาดความมัน่คงทางอาหารในภาวะวิกฤต 15 

5. การพฒันาระบบการจดัการร่วมกนัเพ่ือความมัน่คงทางอาหารในภาวะวิกฤต 16 

มต ิ2: การบริหารจดัการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกรณีโรคระบาดใหญ่ (Participatory 17 

health crisis management for pandemics) 18 

1. บูรณาการดา้นการบริหารจดัการ เตรียมความพรอ้มศักยภาพและทรพัยากรของระบบบริการ19 

สุขภาพ มีการผสานความร่วมมือกบัต่างประเทศ และสรา้งการมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็งจากทุกภาคส่วน ในการ20 

บริหารจดัการวิกฤตสุขภาพ โดยใชบ้ทเรียนจากการระบาดโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 21 

2. บริหารจัดการดา้นการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ และระบบขอ้มูล เพ่ือใหเ้กิดการส่ือสารอย่าง22 

ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเหตุการณ ์23 

3. จดัใหม้ีก าลังคน และโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นใหเ้พียงพอทางสาธารณสุข เพ่ือการเฝ้าระวงั 24 

สอบสวนโรค การชันสูตรโรค ป้องกัน รักษา ควบคุมการแพร่ระบาด ติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มกา ร25 

ระบาดของโรค 26 

4. มีการก าหนดมาตรการลดผลกระทบดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดขึ้ นทั้งใน27 

ระหวา่ง และหลงัการเกิดวิกฤตสุขภาพ 28 

5. มีการจดัใหม้ีกลไก นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจดัการความรู ้การวิจยั และพฒันานวตักรรม 29 

เพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม ่ทนัต่อเหตุการณ ์และนวตักรรมในการป้องกนัการป่วย การเสียชีวิตจากโรคระบาด 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 31 

1.2  สรุปการประชุมการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ของ32 

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2020 (IMCR 33 

2020)” วนัที่ 19-20 ธนัวาคม 2563 34 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี35 

ผูน้  าเสนอ  :  พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม 36 

ตามท่ีวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ร่วมกบั มลูนิธิเพ่ือวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้37 

ในพระบรมราชูปถมัภฯ์ และกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) ด าเนินการจดัประชุมวิชาการ38 

นานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์(International Medical Student Research Conference, IMRC 2020) 39 
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เมื่อวนัท่ี 19-20 ธนัวาคม 2563  ณ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหนั้กศึกษาแพทย์1 

สถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ลกเปล่ียนความรู ้ความคิดเห็น และประสบการณ์2 

ดา้นการวิจยั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพนักศึกษาแพทยแ์ละสถาบนัการศึกษาโดยส่วนรวม  โดย3 

มีนักศึกษาแพทยจ์ากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผูไ้ดร้บัรางวลัชนะเลิศ ถว้ยพระราชทาน4 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยในช่วงพิธีเปิดงานฯ ได้5 

มีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 6 

ประจ าปี 2563  ใหแ้ก่ รองศาสตราจารย ์นายแพทยท์วี  เลาหพนัธ ์ ร่วมดว้ย  7 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 8 

1.3 เรื่องจาก UHosNet  9 

1.3.1  ผลการประชุมหารือทบทวนและพัฒนาระบบบริการทางการแพทยส์  าหรับผูถู้กกักกัน10 

โรคในสถานที่กกักนัโรคแห่งรฐั (State Quarantine: SQ) เม่ือวนัศุกร ์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 11 

ณ หอ้งหลกัเมือง 1 ชั้น 3 ในศาลาว่าการกลาโหม  12 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี13 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 14 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ รายงานผลการประชุมหารือทบทวน15 

และพฒันาระบบบริการทางการแพทยส์ าหรบัผูถู้กกกักนัโรคในสถานท่ีกกักนัโรคแห่งรฐั (State Quarantine: 16 

SQ) เมื่อวนัศุกร ์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  ท่ีเดินทางเขา้ประเทศ จะตอ้งไดเ้ขา้รบัการกกัตวั State Quarantine 17 

และท า swab ตามโปรแกรมท่ีก าหนด หากพบเช้ือ จะมีการกระจายผูป่้วยโดยศนูยเ์อราวณั และศนูยร์าชวิถี 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 19 

1.3.2  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ20 

กองทุนครั้งที่ 6/2563 วนัพุธที่ 18 พฤศจกิายน 2563  21 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 23 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ24 

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน ครั้งท่ี 6/2563  วนัพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  ดงัน้ี 25 

นโยบายการยกระดบัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 26 

1. ประชาชนท่ีเจ็บป่วย ไปรบับริการกบัหมอประจ าครอบครวัในหน่วยบริการปฐมภมูิท่ีไหน27 

ก็ได ้(กทม.) และเขต 9  28 

2. ผูป่้วยใน ไมต่อ้งกลบัไปรบัใบส่งตวั (เขต 9) 29 

3. โรคมะเร็ง ไปรบับริการท่ีไหนก็ไดท่ี้พรอ้ม (ทัว่ประเทศ) 30 

4. ยา้ยหน่วยบริการ ไดสิ้ทธิทนัที ไมต่อ้งรอ 15 วนั 31 

รวมงบประมาณท่ีใช ้จ านวน 1,453 ลา้นบาท 32 

  33 
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ภาระงบประมาณส าหรบัรายการสิทธิประโยชนใ์หม่ 1 

1. การผ่าตดัปลกูถ่ายตบัในผูป่้วยโรคตบัแข็งระยะกลางและระยะทา้ย 2 

2. ยา sofosbuvir + velpatasvir ใชร้กัษาผูป่้วยไวรสัตบัอกัเสบซี 3 

3. การตรวจคดักรองยีนส ์HLA-B*5801 ก่อนเร่ิมยา Allopurinol ในผูป่้วยโรคเกาต ์4 

4. เพ่ิมรายการอุปกรณ ์ECMO ในการรกัษาภาวะหวัใจ และ/หรือ ปอดลม้เหลวเฉียบพลนั 5 

5. การคดักรองและวินิจฉยัวณัโรคในทุกกลุ่มเส่ียงดว้ยวิธี CXR 6 

6. การใชน้ ้ามนักญัชาในผูป่้วยโรคมะเร็ง พารกิ์นสัน และไมเกรน และสารสกดักญัชาใน7 

ผูป่้วยโรคลมชกั และมะเร็งระยะสุดทา้ย 8 

7. การตรวจคดักรองการไดย้ินและการผ่าตดัฝังประสาทหเูทียมในการทารกแรกเกิดกลุ่ม9 

เส่ียง 10 

รวมงบประมาณส าหรบัสิทธิประโยชน์ใหม ่จ านวน 208.25 ลา้นบาท 11 

เห็นชอบขอ้เสนอสิทธิประโยชนใ์นระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ7 รายการ 12 

1. การผ่าตดัปลกูถ่ายตบัในผูป่้วยโรคตบัแข็งระยะกลางและระยะสุดทา้ย 13 

2. การตรวจยีน HLA-B*5801 ก่อนใหย้า Allopurinol ในผูป่้วยโรคเกาตร์ายใหม ่14 

3. รายการอุปกรณ ์Extracorporeal Oxygenator (ECMO) ในการรกัษาภาวะหวัใจ และ/15 

หรือ ปอดลม้เหลวเฉียบพลนั 16 

4. การคดักรองวณัโรคดว้ยการเอกซเรยป์อด (Chest X-ray : CXR) เชิงรุกในทุกกลุ่มเส่ียง 17 

และการตรวจชันสูตรทางหอ้งปฏิบติัการวณัโรค เพ่ือคน้หาผูป่้วยวณัโรคและวณัโรคด้ือยา ดว้ยวิธี Molecular 18 

assay 19 

5. การตรวจคดักรองการไดย้ินในเด็กแรกเกิดกลุ่มเส่ียง 20 

6. รายการอุปกรณป์ระสาทหเูทียมชนิด Rechargeable ส าหรบัการผ่าตดัฝังประสาทหเูทียม21 

ในเด็กอายุนอ้ยกวา่ 5 ปี ท่ีมีระดบัการไดย้ิน 90 dB ขึ้ นไป และไมเ่คยฝึกภาษามือ 22 

7. การใชน้ ้ามนักญัชาในผูป่้วยโรคมะเร็ง พารกิ์นสัน และไมเกรน และสารสกดักญัชาใน23 

ผูป่้วยโรคลมชกัในเด็ก และมะเร็งระยะสุดทา้ย 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 25 

1.3.3  สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 26 

(UHosNet) ครั้งที่ 74  วนัที่ 3-4 ธนัวาคม 2563  27 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 29 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ รายงานการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล30 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งท่ี 74  หวัขอ้การประยุกตใ์ช ้Technologies  แบ่งเป็น  31 

1. การสาธิตระบบใหค้ าปรึกษาการแพทยท์างไกลดว้ย Hololens และ Heptic technology 32 

ส าหรบัผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะโรคหวัใจ โดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวรวรรณ  จิตต์ธรรม หวัหน้าภาควิชา33 

กุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 34 
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2. การสาธิต cohort ward with IoT Negative Pressure Room โดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์1 

นายแพทยบ์ดินทร ์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวตักรรม คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย2 

นเรศวร 3 

โดยมีการจดัหวัขอ้อภิปราย ดงัน้ี 1) Cybersecurity and Hospital Personal Data Protection 4 

โดย ดร.นิพนธ ์นาชิน   2) Hospital Information Security & Incident management โดย อาจารย ์นายแพทยภ์านุวฒัน์ 5 

ชุติวงศ ์ผูช้่วยผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ   3) Integration of Thailand quality Award 6 

and Advance Healthcare Accreditation  โดย อาจารย ์นายแพทยกิ์ตติพงศ ์ เรียบรอ้ย ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล7 

สงขลานครินทร ์ รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัวฒัน์  บ ารุงกิจ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ8 

นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล ผู ้ทรงคุณวุฒิจาก สรพ.  4) เจรจาไกล่เกล่ียขอ้ผิดพลาด โดย ศาสตราจารย ์9 

นายแพทยว์นัชยั  วฒันศพัท ์และไดม้ีการจดัประชุมเตรียมความพรอ้มการจดัระบบบริการและระบบขอ้มลูผูป่้วย10 

โรคมะเร็งในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ภายใตน้โยบายไปรบับริการท่ีไหนก็ไดท่ี้พรอ้ม  11 

สรุปการประชุมคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน12 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (UHosNet) เม่ือวนัที่ 2 ตลุาคม และวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2563 13 

จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายฯ กรณีหารือเร่ืองแผนการด าเนินงาน14 

ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งท่ี 1  เมื่อวนัท่ี 2 ตุลาคม 2563 15 

เพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย โครงสรา้ง และประเด็นส าคญัต่างๆ ของการด าเนินงาน  และการประชุมครั้งท่ี 2  เมื่อ16 

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือทบทวนร่างนโยบาย โครงสรา้ง และประเด็นส าคญัของการด าเนินงาน โดยเชิญ17 

ผู ้เช่ียวชาญเขา้ร่วมใหข้อ้มูล (แผนการด าเนินงานตามเอกสารประกอบในท่ีประชุม)  ได้ก าหนดแผนการ18 

ด าเนินการตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  มีการอภิปรายเก่ียวกับ 1) นโยบายโครงสรา้ง19 

ประเด็นส าคญั  2) การทบทวนร่างนโยบายโครงสรา้งประเด็นส าคญั เชิญผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะ และ 3) 20 

น าเสนอคณะกรรมการอ านวยการฯ และไดส้รุปรปูแบบหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพ่ือ21 

ส่งต่อไปยงัมหาวิทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์และโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใชร้่วมกนั มี 2 รปูแบบ  ไดแ้ก่  22 

รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังคณะ23 

แพทยศาสตร ์โดยคณะแพทยศาสตร์มอบหน้าหน้าท่ี เก็บ ใช ้แกไ้ข เปิดเผย ท าลายขอ้มูลฯ ใหก้ับหน่วยงาน24 

ต่างๆ  25 

รูปแบบที่ 2 กรมการแพทย/์สภากาชาดไทย/มหาวิทยาลยั ประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูล26 

ส่วนบุคคลไปยงัโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นสงักดั โดยมอบหนา้ท่ี เก็บ ใช ้แกไ้ข เปิดเผย ท าลายขอ้มลูฯ  27 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา เสนอควรใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง28 

ประเทศไทย จดัประชุมสัมมนาเพ่ือน านโยบายดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมาปรับให้ตรงกับบริบทของ29 

โรงเรียนแพทย ์ทั้งน้ี ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดม้อบหมายให ้ศาสตราจารย ์ดร.30 

นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา เป็นเจา้ภาพในการจัดประชุม โดยกิจกรรมแรกเป็นการเรียนเชิญ ดร. พีรพัฒ  31 

โชคสุวฒันสกุล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00–32 

12.00 น. ในรปูแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom 33 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบและเห็นชอบ 34 

  35 
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1.3.4  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ1 

กองทุน ครั้งที่ 7/2563 วนัองัคารที่ 22 ธนัวาคม 2563  2 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 4 

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์สุ รศัก ด์ิ  ลีลา อุดม ลิ ปิ  รายงานส รุปการประ ชุม5 

คณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน ครั้งท่ี 7/2563  ดงัน้ี 6 

 ผลการพิจารณาของคณะท างานเสนอปรบัแกไ้ขเพ่ิมเติมรายการอุปกรณแ์ละอวยัวะเทียม7 

ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564  8 

กลุ่ม รายการ ขอ้เสนอ 
งบประมาณ

เพ่ิมข้ึน 
งบประมาณ

ลดลง 
1. กลุ่มรายการ
ท่ีปรบัแลว้ใช้

งบประมาณ

เพ่ิมข้ึน 

1.1 อุปกรณผ่์าตดัท่อระบายน ้าเพ่ือ
ผูป่้วยตอ้หินชนิดรา้ยแรง (Glaucoma 
drainage shunt) 

เพ่ิมรายการ 2,121,600  

 1.2 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือด
โรคโคโรนาร่ีดว้ยบอลลูนชนิดติดใบมีด 

(Cutting balloon catheter)  

เพ่ิมขอ้บ่งช้ี 2,000,000  

 1.3  ถุงเก็บปัสสาวะหนา้ทอ้ง 
(Urostomy bag) 

เพ่ิมรายการ 6,034,500  

2. กลุ่มรายการ
ท่ีปรบัแลว้ท าให้

ง บ ป ร ะ ม า ณ

ลดลง 
 

2.1 สายสวนหลอดเลือดท่ีมีบอลลนูน า
ขดลวดเคลือบยาตา้นการตีบซ ้า (Drug 
eluting stent) ส าหรบัผูป่้วยหวัใจพิการ
แต่ก าเนิด 

เพ่ิมรายการ  2,037,000 

2.2 ชุดสายสวนน าเขา้หลอดเลือดท่ี

ขอ้มือ (Transradial Set) 
เพ่ิมรายการ  6,703,000 

2.3  อุปกรณพ์ยุงสน้เทา้และฝ่าเทา้ชนิด
หล่อพิเศษเฉพาะราย รหสั 8610  

ปรบัลดราคา  2,240,000 

2.4  รองเทา้ส าหรบัผูป่้วยเบาหวานท่ีมี
ความเส่ียงสูงและยังสามารถสวมใส่

รองเทา้ส าเร็จรปูได ้รหสั 8813  

เพ่ิมลกัษณะ

อุปกรณ ์
 604,800 

2.5 ค่าซ่อมอุปกรณ์รองเท้าส าหรับ
ผูป่้วยเบาหวาน 

ปรบัรายการ  2,204,000 

รวม  9,356,100 13,788,800 

ใชง้บประมาณลดลง  4,432,700  บาท  9 
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 ความกา้วหนา้การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการและการจดัสรรประชากรสิทธิว่างของ สปสช. 1 

เขต 13 กรุงเทพมหานคร  2 

- จ านวนประชากรท่ีไดร้บัผลกระทบทั้งหมด  จ านวน  2,127,596  ราย 3 

- จ านวนประชากรท่ียงัไดร้บัผลกระทบ  จ านวน  1,460,493  ราย 4 

- จ านวนประชากรท่ีไดร้บัสิทธ์ิแลว้  จ านวน    291,734  ราย 5 

- จ านวนประชากรท่ี สปสช. ลงทะเบียนให ้ จ านวน    375,369  ราย 6 

 ความคืบหน้าการเสนอขอรบังบประมาณตาม พ.ร.ก. กูเ้งินโควิด-19  ส าหรับกองทุน7 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564  8 

สปสช. เขา้ร่วมใหข้อ้มูลต่อคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ในการประชุมเมื่อ9 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงเสนอโครงการฯ และงบประมาณใหส้อดคลอ้งกับ10 

สถานการณจ์ริง และ สปสช. ท าหนังสือถึงเลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.)  การ11 

จดัท าแผนงาน/โครงการท่ีมีวตัถุประสงค์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ภายใต ้พ.ร.ก. เงินกู ้2563 วนัท่ี 21 12 

ธันวาคม 2563 “ประมาณการค่าใชจ้่ายฯ ในปี 2564 ทั้งปี” วงเงินทั้งส้ิน 4,586.30 ลา้นบาท (เดิมวงเงิน 9,300 13 

ลา้นบาท) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งวดท่ี 1  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564  จ านวน 14 

2,999.70 ลา้นบาท  15 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 16 

วาระที่ 2  รบัรอง/รบัทราบสรุปผลการประชุม 17 

2.1  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 18 

3/2563 (ครั้งที่ 4/2563 เดิม) วันศุกร ์ที่ 16 ตุลาคม 2563  ณ หอ้งประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระ19 

เกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี  20 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ         :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ23 

อ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 3/2563 (ครั้งท่ี 4/2563 เดิม) วนัศุกร์ท่ี 16 ตุลาคม 24 

2563 ณ หอ้งประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือขอ25 

รบัรองในท่ีประชุม โดยหากกรรมการท่านใดเห็นสมควรแกไ้ขรายงานการประชุม ขอใหแ้จง้เพ่ือพิจารณาแกไ้ข  26 

มติที่ประชุม  :   รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่ม27 

สถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2563 (ครั้งท่ี 4/2563 เดิม) 28 

2.2  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบันฯ ครั้งวิสามัญที่ 1/2564 วัน29 

อังคารที่ 5 มกราคม 2564 ณ หอ้งประชุม 635 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราช30 

พยาบาล 31 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์33 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ34 

อ านวยการกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งวิสามญัท่ี 1/2564 วนัองัคารท่ี 5 มกราคม 2564 ณ หอ้งประชุม 635 ตึกอดุลยเดช35 

วิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ทั้งน้ี รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดติ้ดตาม36 
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หนังสือท่ีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ส่งไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 1 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม โดยมี 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 2 

1. ขออนุญาตจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล รวมถึงการจดัสอบในรูปแบบท่ีแต่ละสถาบนั3 

ก าหนด ส าหรับนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โดยด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่4 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ5 

นวตักรรม กระทรวงสาธารณสุข  และ สบค. ก าหนดอยา่งเคร่งครดั 6 

2. ขออนุญาตใหศู้นยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 7 

(ศรว.) จดัสอบเพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National license) เน่ืองจากวิชาชีพแพทยจ์ าเป็นตอ้งมี8 

ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพฯ ก่อนไปปฏิบติังานชดใชทุ้น 9 

3. ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันใหนิ้สิตนักศึกษาสามารถเดินทางขา้มจังหวดัในระหว่างท่ีรัฐบาล10 

ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์พ้ืนท่ีควบคุม เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลักและ11 

โรงพยาบาลสมทบ 12 

ในท่ีประชุมมอบหมาย ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ติดตามหนังสืออนุมติั13 

ดงักล่าว ทั้งน้ี ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ใหข้อ้มลูเพ่ิมดงัน้ี 14 

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดด้ าเนินการตรวจหาเช้ือ Covid-19 ในนักศึกษาแพทย ์15 

ก่อนส่งนักศึกษาแพทยไ์ปขึ้ นปฏิบติังานในโรงพยาบาลสมทบ 16 

2. กรณีนักศึกษามีความเส่ียงสัมผัสผู ้ติดเช้ือ Covid-19  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17 

ด าเนินการดงัน้ี 18 

o นิสิตนักศึกษาท่ีมีความเส่ียงต า่ (กกัตวั 7 วนั) 19 

o นิสิตนักศึกษาท่ีมีความเส่ียงสงู (กกัตวั 14 วนั) 20 

o กรณีนิสิตนักศึกษาปฏิบติังานไมค่รบตามวนัท่ีก าหนด ใหอ้าจารยป์ระจ ารายวิชาพิจารณา21 

จาก learning outcome ของรายวิชาน้ันๆ หากพิจารณาแลว้นิสิตไม่สามารถบรรลุตาม learning outcome ให้22 

นักศึกษาปฏิบติังานเพ่ิมเติมในช่วงปิดเทอม 23 

ทั้งน้ี แต่ละสถาบนัควรย า้เตือนใหนิ้สิตนักศึกษาไมเ่ดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีมีความเส่ียง 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 25 

2.3  รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 6/2563 (ครั้งที่ 8/2563 เดิม) 26 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอ้งประชุม MD 602-603 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะ27 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 28 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์30 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร31 

กลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2563 (ครั้งท่ี 8/2563 เดิม) วนัศุกรท่ี์ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอ้งประชุม MD 602-603 32 

ชั้น 6  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือรับทราบ โดยหาก33 

กรรมการท่านใดเห็นสมควรแกไ้ขสรุปผลการประชุม ขอใหแ้จง้เพ่ือพิจารณาแกไ้ข  34 

มติที่ประชุม  :   รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2563 (ครั้ง35 

ท่ี 8/2563 เดิม) วนัศุกรท่ี์ 4 ธนัวาคม 2563 36 

  37 
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2.4  รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งวิสามัญที่ 1/2563 วัน1 

พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์2 

มหาวิทยาลยั 3 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร6 

กลุ่มสถาบนัฯ ครั้งวิสามญัท่ี 1/2563 วนัพฤหสับดีท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล 7 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เพ่ือรบัทราบ โดยหากกรรมการท่านใดเห็นสมควรแกไ้ขสรุปผลการ8 

ประชุม ขอใหแ้จง้เพ่ือพิจารณาแกไ้ข  9 

มติที่ประชุม  :   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งวิสามัญท่ี 10 

1/2563 วนัพฤหสับดีท่ี 24 ธนัวาคม 2563 11 

วาระที่ 3  เรื่องพิจารณา 12 

3.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) ปี 13 

2564-2567 14 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ   :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 16 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดเ้สนอผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง17 

ประเทศไทย เป็นคณะกรรมการบริหารสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษา จ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี  18 

1.  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์19 

2.  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 20 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 21 

3.2  โครงสรา้งการสนับสนุนงานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา/ศูนยส์่งเสริมงานวิจยัและวิชาการ             22 

ดา้นแพทยศาสตรศึกษา กสพท 23 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ      :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์25 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ ไดน้ าเสนอ (ร่าง) กรอบแนวคิดการจัดตั้งศูนย์26 

ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Medical 27 

Education Research and Academic Center, Consortium of Thai Medical Schools) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  28 

หลกัการและเหตผุล 29 

- จากการส ารวจความตอ้งการของกรรมการ กสพท ใหม้ีการสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมดา้น30 

แพทยศาสตรศึกษาในประเทศไทย รวมถึงการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนในดา้นดงักล่าวอย่าง31 

เป็นรปูธรรม  32 

- ขาดองค์กรหรือหน่วยงานกลางท่ีสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา  ใน33 

ระดับประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงผลลพัธ์การด าเนินการแบบมุ่งเป้า ถึงการเปล่ียนแปลงการเรียนการ34 

สอนในปัจจุบนั และความตอ้งการของผูเ้รียน 35 
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วตัถุประสงค ์1 

1.  งานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา 2 

1.1  ก าหนดขอบเขต โจทยปั์ญหา และแนวทางการจัดท าขอ้เสนอโครงการวิจยัดา้นแพทยศาสตร3 

ศึกษา โดยค านึงถึงการบรูณาการระหวา่งสถาบนั และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ส่วนรวมในประเทศ 4 

1.2  ร่วมกลัน่กรอง และใหค้วามเห็นต่อโครงร่างวิจยั เพ่ือพิจารณาอนุมติัทุนด าเนินการ ภายใต้ 5 

การสนับสนุนของ กสพท  หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 6 

1.3  ใหก้ารพิจารณาจริยธรรมวิจยัดา้นการศึกษาในลกัษณะเป็น Central ethics committee 7 

ภายใตก้ารสนับสนุนของ กสพท 8 

1.4  ก ากับติดตามโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนของ กสพท  ทุนของศูนย์ฯ ท่ีได้รับอนุมัติจาก9 

หน่วยงานอ่ืน 10 

1.5  ใหค้ าปรึกษางานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาแก่ผูว้ิจยั คณะ ส านักวิชา หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 11 

ซ่ึงรบัผิดชอบดา้นแพทยศาสตรศึกษา 12 

2.  งานบริการวิชาการ 13 

2.1  พฒันาสมรรถนะของอาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุนดา้นแพทยศาสตรศึกษา 14 

2.2  สรา้งผลงานวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษาซ่ึงเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 15 

2.3  สนับสนุนคณะ ส านักวิชา หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงรบัผิดชอบดา้นแพทยศาสตรศึกษาในการ16 

จดัการเรียนการสอนในรปูแบบและวิธีการต่างๆ  17 

ขอบเขต 18 

1.  แพทยศาสตรศึกษา ครอบคลุมถึง การพัฒนาหลักสูตร  การจัดประสบการณ์เรียนรู ้  การ19 

ประเมินผล  การประเมินหลกัสตูร  การประกนัคุณภาพการศึกษา  การพฒันาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้20 

2.  มุง่เนน้การสนับสนุนงานวิจยัและงานวิชาการแบบมุง่เป้า บรูณาการ และสหสถาบนั 21 

โครงสรา้งบริหารและการก ากบัดูแล แสดงตามแผนภมูิ 22 

ทรพัยากรที่ใช ้23 

1.  สถานท่ีตั้ง :  ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 24 

2.  บุคลากร :  เจา้หนา้ท่ีประจ าศนูยฯ์ เต็มเวลา 1 คน 25 

3.  วสัดุ ครุภณัฑ ์:  เคร่ืองคอมพิวเตอร ์1 เคร่ือง  อุปกรณส์ านักงาน  การเช่ือมต่อเครือข่ายสญัญาณ26 

อินเตอรเ์น็ต 27 

งบประมาณ (ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ ์- กนัยายน 2564) 28 

ขออนุมติังบประมาณรวมทั้งส้ิน จ านวน 160,000 บาท  ทั้งน้ีใหส้ามารถถวัเฉล่ียทุกรายการได ้29 

  30 
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โครงสรา้งบริหาร 1 

 2 

   3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

1.  คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ฯ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากคณะกรรมการอ านวยการ กสพท 17 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นงานวิจยั และหวัหนา้ศนูยฯ์  ท าหนา้ท่ี 18 

1.1  ก าหนดนโยบาย 19 

1.2  ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารศนูยฯ์ 20 

2.  คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ ประกอบดว้ย หวัหน้าศูนยฯ์ รองหวัหน้า กรรมการ และเลขานุการ 21 

ท าหนา้ท่ี 22 

2.1  บริหารศนูยฯ์ 23 

2.2  รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการศูนยฯ์ และคณะกรรมการอ านวยการ 24 

กสพท 25 

ในท่ีประชุมไดอ้ภิปรายประเด็นขอ้สงัเกตท่ีอาจเป็นปัญหาเร่ืองบุคลากรในการท างานของศูนยฯ์ กรอบ26 

ระยะเวลาปฏิบติังาน 8 เดือน และพ้ืนท่ีการปฏิบติังานของศูนยฯ์  รวมถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของ27 

บุคลากร  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ เสนอใหใ้ชท้รพัยากรร่วมกนั สนับสนุนบุคลากรผู ้28 

ประสานงาน โดยใชเ้จา้หน้าท่ีของส านักงานโรงเรียนแพทยส์รา้งเสริมสุขภาพ เป็นผูป้ระสานงานของศูนยเ์บ้ืองตน้ 29 

ส่วนรายละเอียดจะหารือกบั ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ อีกครั้ง 30 

ส่วนงานวิจยัของ MedResNet ท่ีคา้งอยู่เดิม มอบหมายให ้ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  31 

วราวิทย ์ ด าเนินการดแูลต่อ  ส่วนเงินงบประมาณท่ีเหลือท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร ใหคื้น กสพท 32 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ไดเ้สนอพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใชจ้่ายการ33 

ด าเนินการของศนูยฯ์ จ านวน 200,000 บาท 34 

หวัหนา้ศนูย ์ฯ 

คณะกรรมการบริหาร

ศนูยฯ์ 

รองหวัหนา้ศนูยด์า้นงานวิจยั รองหวัหนา้ศนูยด์า้นงานวิชาการ 

คณะกรรมการอ านวยการ กสพท 

คณะกรรมการอ านวยการศูนยฯ์ 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล อภิปรายประเด็นการไดม้าของคณะกรรมการบริหารศูนย ์1 

เสนอให ้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์  ด าเนินการ และน าเสนอในท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือ2 

คดัเลือกอีกครั้ง 3 

มติที่ประชุม  :   รับรองอนุมติัจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา 4 

กสพท และอนุมติัค่าใชจ้่ายในวงเงิน 200,000 บาท  5 

3.3  จรรยาบรรณอาจารยแ์พทย ์6 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์8 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ สรุปขอ้เสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการ9 

บริหาร กสพท (ครั้งวิสามญัท่ี 1/2563  วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563) ดงัน้ี  10 

1. ทุกสถาบนัพึงเปิดโอกาสใหนิ้สิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็นหลากหลายช่องทางเป็นประจ า เช่น 11 

ประชุมร่วมกนัระหวา่งอาจารย ์นิสิต นักศึกษา, Focus group 12 

2. อาจารยพึ์งเสริมสรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้โดย 13 

a. สัง่สอน ตกัเตือน และใหข้อ้มลูป้อนกลบัอย่างสรา้งสรรค์ (constructive feedback) และเป็น14 

กลัยาณมิตร แก่นิสิต นักศึกษา 15 

b. ใหเ้กียรติ และเคารพในศกัด์ิศรีของนิสิต นักศึกษา 16 

c. ไมแ่สดงพฤติกรรมล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศแก่นิสิต นักศึกษา  17 

d. ไมด่หูมิ่น เหยียดหยาม คุกคาม หรือประทุษรา้ยทั้ง กาย วาจา และใจ แก่นิสิต นักศึกษา 18 

e. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นิสิต นักศึกษา 19 

f. ใหค้วามเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในเร่ืองเพศ  เพศสภาพ  เศรษฐานะ  สติปัญญา 20 

ศาสนา  และความคิดเห็นทางการเมือง  21 

3. สถาบนัพึงมีระบบในก ากบัดูแล ระบบรายงานความเส่ียง/ขอ้รอ้งเรียน รวมทั้งจดัใหม้ี positive 22 

and negative reinforcement เร่ืองจรรยาบรรณของอาจารย ์23 

นอกจากน้ี ยงัเสนอใหส้ถาบนัมีการรณรงคเ์ร่ืองวฒันธรรมองคก์รท่ีพึงประสงค ์ในรูปแบบท่ีจดจ าได้24 

ง่าย ในรปูแบบของ info graphic  เช่น No harm, No blame, No shame 25 

 Safe Medical School (No violence, No harassment, No bias) 26 
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 2 

ในท่ีประชุมอภิปรายใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  3 

เลขะกุล เสนอใหเ้พ่ิมค าว่า “ความหลากหลายทางวฒันธรรม” ในหัวขอ้ท่ี 2 ขอ้ย่อย f และกรรมการใหค้วาม4 

คิดเห็นขอ้ความในรูป info graphic โดยเสนอความหมายค าเต็มของอกัษร S ท่ีมีมากกว่า sexual harassment 5 

เช่น safe learning environment แต่อาจจะขาดประเด็นส าคญัเร่ือง zero incidence ของ sexual harassment 6 

และมีประเด็นความคิดเห็นอ่ืนท่ีหลากหลาย เช่น stop harassment ซ่ึงคือหยุด harassment ทุกอย่าง, say no 7 

to harassment และเสนอใหใ้ชเ้ป็นแนวทางเดียวกนัในนาม กสพท เพ่ือใชเ้ป็นจรรยาบรรณอาจารยแ์พทย ์แต่ละ8 

สถาบันสามารถน าไปปรบัรูปแบบตามความเหมาะสม  เน่ืองจากมีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ในท่ีประชุมให ้ 9 

แต่ละสถาบนักลบัไปทบทวนและแจง้ความคิดเห็นกลบัภายใน 1 สปัดาห ์ 10 

ผลการทบทวนหลงัประชุม 1 สปัดาห ์มีสถาบนัใหข้อ้เสนอแนะปรบัเปล่ียนรูปภาพ info graphic 11 

เป็นดงัน้ี 12 

 13 

 14 
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มติที่ประชุม  :   เห็นชอบจรรยาบรรณอาจารย์แพทย์ และมีมติรับรองรายละเอียดท่ีใหแ้ต่ละ1 

สถาบนักลบัไปพิจารณาทบทวนและใหข้อ้เสนอแนะ โดยจะเวียน info graphic ใหร้บัรองอีกครั้ง 2 

3.4  การแตง่ตั้งคณะท างานพฒันาการเรียนการสอนการใชย้าอยา่งสมเหตผุล  3 

เอกสารประกอบ :   ไมม่ ี4 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 5 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล ใหข้อ้มลูเน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนการใช้6 

ยาอย่างสมเหตุผลยงัไม่เป็นรูปธรรม จึงขออนุมติัตั้งคณะท างานพัฒนาการเรียนการสอนการใชย้าอย่างสม7 

เหตุผล โดยก าหนดหน้าท่ีคณะท างานติดตามการเรียนการสอนเร่ืองการใชย้าอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร8 

ภาพรวม รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล ซ่ึงเดิมมีการจดัท าคู่มือการเรียนการสอนการใช้9 

ยาอยา่งสมเหตุผล ซ่ึงจะช่วยท าใหก้ารเรียนการสอนสมบรูณข์ึ้ น และมีขอ้เสนอแนะใหม้ีการเพ่ิมเติมในการเรียน10 

การสอนแพทย์ประจ าบา้นและแพทย์ใชทุ้น เน่ืองจากเป็นแบบอย่างและมีผลต่อนักศึกษาแพทย์ ส าหรับ11 

คณะท างานฯ จะขอรายช่ือจากตวัแทนของแต่ละสถาบนั 12 

มตทิี่ประชุม  :    เห็นชอบอนุมติัการแต่งตั้งคณะท างานพฒันาการเรียนการสอนการใชย้าอย่างสม13 

เหตุผล โดยขอรายช่ือจากตวัแทนของแต่ละสถาบนั  14 

วาระที่ 4  ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 15 

4.1  การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต16 

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง 17 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 18 

เอกสารประกอบ :  3 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์20 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ รายงานความกา้วหน้าในการด าเนินการ21 

คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในระบบรบัตรง (Direct Admissions) ตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 22 

(1)  จ านวนผูส้มคัรสอบคดัเลือก  23 

 -  จ านวนผูส้มคัรทั้งหมด จ านวน 43,187 คน 24 

 -  ช าระเงินแลว้และเอกสารสมบรูณ ์ จ านวน 42,411 คน 25 

 -  เอกสารไมส่มบรูณแ์ละไมมี่สิทธ์ิสอบ จ านวน 342  คน 26 

 -  มีสิทธ์ิสอบทั้งหมด  จ านวน 42,069 คน 27 

(2)  ปฏิทินรบับุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 28 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท ปีการศึกษา 2564 ตาม29 

ก าหนดการจะมีการจดัสอบ GAT/PAT ในวนัท่ี 23-24 มีนาคม 2564  จดัสอบ ONET วนัท่ี 27-28 มีนาคม 30 

2564  และสอบวิชาเฉพาะในวนัท่ี 10 เมษายน 2564  ซ่ึงคาดการณว์า่การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 31 

(โควิด-19) น่าจะดีขึ้ น และจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารบัรองผลการสอบวิชาเฉพาะเพ่ือประกาศ32 

ผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 33 

(3)  ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 เร่ืองขยายเวลาการลาออกจาก34 

สถาบนัศึกษาของรฐั ส าหรบัผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2563  โดยกรณีตอ้งการสมคัรเขา้ศึกษา35 
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หลักสูตรเดิม นิสิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว1 

แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ตอ้งด าเนินการลาออกภายในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 2 

ทั้งน้ี ใหแ้ต่ละสถาบนัส่งรายช่ือนิสิตแพทยท่ี์ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1-3  ปีการศึกษา 2563  ให ้กสพท  เพ่ือรวบรวมส่ง3 

ให ้ทปอ. 4 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ    5 

4.2  การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 6 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ         :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์รายงานการด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐาน9 

การศึกษาแพทยศาสตร ์ดงัน้ี 10 

1.  สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ที่อยู่11 

ระหว่างการด าเนินการก่อน site visit 12 

1.1  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตร13 

บณัฑิต หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  ก าหนดวนัตรวจประเมินวนัท่ี 5–8 มกราคม 2564  เน่ืองจากสถานการณ์14 

โควิด-19  จึงเล่ือนเป็นวนัท่ี 15–18 มีนาคม 2564 15 

1.2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร16 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2564  ก าหนดวนัตรวจประเมินวนัท่ี 15–18 กุมภาพนัธ ์2564  เน่ืองจาก17 

สถานการณโ์ควิด-19  จึงเล่ือนเป็นวนัท่ี 15–18 มีนาคม 2564 18 

2.  สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ที่อยู่19 

ระหว่างการด าเนินการหลงั site visit  20 

2.1  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตร21 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ตรวจประเมินวนัท่ี 23-26 พฤศจิกายน 2563 22 

2.2  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ขอรับการตรวจประเมินเพ่ือเพ่ิม 23 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถานฝึกปฏิบติัทางคลินิกหลกั  ตรวจประเมินวนัท่ี 21-22 ธนัวาคม 24 

2563 25 

3.  การส่งรายงานประจ  าปี 2564 (* = เลยก าหนดเวลา) 26 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งที่ 1 ปี 2564) จ  านวน 11 สถาบนั 27 

 1.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(วนัท่ี 7 ก.พ. 64) 28 

 2.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (วนัท่ี 7 ก.พ. 64) 29 

 3.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา (วนัท่ี 7 ก.พ. 64) 30 

 4.  ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (วนัท่ี 7 ก.พ. 64) 31 

 5.  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (หลกัสตูรปกติ) (วนัท่ี 24 พ.ค. 64) 32 

 6.  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (หลกัสตูรนานาชาติ) (วนัท่ี 24 พ.ค. 64) 33 

 7.  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล (วนัท่ี 24 พ.ค. 64) 34 

 8.  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล (วนัท่ี 13 มิ.ย. 64) 35 
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 9.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(วนัท่ี 16 ส.ค. 64) 1 

10.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(หลกัสตูรปกติ) (วนัท่ี 27 ส.ค. 64) 2 

11.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง (วนัท่ี 15 พ.ย. 64) 3 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งที่ 2 ปี 2564) จ  านวน 11 สถาบนั 4 

 1.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์(วนัท่ี 10 ก.พ. 64) 5 

 2.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร (วนัท่ี 26 พ.ค. 64) 6 

 3.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์(วนัท่ี 26 พ.ค. 64) 7 

 4.  วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต (วนัท่ี 26 พ.ค. 64) 8 

 5.  วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (วนัท่ี 26 พ.ค. 64) 9 

 6.  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 10 

(วนัท่ี 26 พ.ค. 64) 11 

 7.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (วนัท่ี 18 ส.ค. 64) 12 

 8.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ทั้ง 2 หลกัสตูร) (วนัท่ี 18 ส.ค. 64) 13 

 9.  คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช (วนัท่ี 18 ส.ค. 64) 14 

10.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (วนัท่ี 18 ส.ค. 64) 15 

11.  คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์  16 

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์(วนัท่ี 18 ส.ค. 64) 17 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ (ครั้งที่ 3 ปี 2564) จ  านวน 2 สถาบนั 18 

 1.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(หลกัสตูรปฏิรปู) (วนัท่ี 19 ส.ค. 64) 19 

 2.  วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ (วนัท่ี 25 พ.ย. 64) 20 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งที่ 1 ปี 2564) 21 

 1.  ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ (วนัท่ี 7 ก.พ. 64) 22 

 2.  ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (วนัท่ี 15 พ.ย. 64) 23 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งที่ 3 ปี 2564) 24 

 1.  คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (วนัท่ี 15 ก.พ. 64) 25 

4.  หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรบัรองสถาบัน26 

ผลิตแพทย ์พ.ศ. 2564 27 

สมพ. ไดด้ าเนินการปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานในการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต28 

และสถาบนัผลิตแพทยเ์รียบรอ้ยแลว้ และไดส้่งใหแ้พทยสภา ผ่าน กสพท เพ่ือพิจารณาด าเนินการ  แพทยสภา 29 

ในการประชุมวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบกบัหลกัเกณฑด์งักล่าว ทั้งน้ี ไดข้อใหแ้พทยสภา30 

ประกาศใหเ้กณฑ์ฯ มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564  ซ่ึงคาดว่าแพทยสภาจะออกประกาศไดป้ระมาณ31 

กลางเดือนมกราคม 2564 น้ี 32 

5.  WFME ไดอ้อกเกณฑม์าตรฐาน Basic Medical Education ฉบบัปรบัปรุงครั้งที่ 3 ปี 2020  33 

ผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากลิงคน้ี์  34 

https://wfme.org/wp-content/uploads/2020/12/WFME-BME-Standards-2020-1.pdf  35 
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6.  การปรบัค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน 1 

ตามท่ี กสพท เคยอนุมติัให ้สมพ. ปรบัขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินทุกปีน้ัน  สมพ. ขอ2 

แจง้การปรบัขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564  เป็น 400,000 บาท ต่อ 12 man-day  3 

หมายเหต ุ4 

สถาบันท่ีจะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร5 

บณัฑิต การขอเพ่ิมศกัยภาพ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต ตอ้งใชเ้กณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards (2017) 6 

หรือ หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย ์ (ส าหรับ7 

สถาบนัเปิดด าเนินการใหม่) แลว้แต่กรณี สามารถ download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจ8 

ประเมิน SAR Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org  และส าหรบัสถาบนัท่ีคาดว่าจะ9 

ขอรบัการตรวจประเมินหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564  ตอ้งใชเ้กณฑม์าตรฐานฉบบัปรบัปรุง 2564 ขอรายละเอียด10 

ไดท่ี้ สมพ. ในการขอรบัการตรวจประเมิน ขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยด์ าเนินการดงัน้ี 11 

1.  ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา  12 

2.  ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงดงักล่าว พรอ้มทั้งใบสมคัรขอรบัการตรวจ และเล่มรายงาน13 

การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จ านวน  1  เล่ม   หลกัสูตร  1  เล่ม   และ  flash drive 14 

(ประกอบดว้ย PDF file ของ SAR และ ไฟลเ์อกสารหลกัฐาน) จ านวน 1 ชุด  ถึง ผูอ้ านวยการ สมพ.  15 

  ส่ง สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์16 

   ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 ตึกอานันทมหิดล  17 

   คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 18 

   กรุงเทพ 10330    19 

3.  ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards (2017) หรือ หลกัเกณฑก์าร20 

ขอเปิดด าเนินการหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการใหม่) 21 

แลว้แต่กรณีโดยใช ้template ของ สมพ.  ใชต้วัอกัษร font TH Sarabun New  ขนาด 16 22 

4.  การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี 23 

 -   เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปู PDF file  โดยระบุหนา้  และ highlight  ส่วนท่ีอา้งอิง 24 

 -   ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น ม 1.1.1-1,  ม 1.1.1-2  เป็นตน้ 25 

 -   เก็บเป็น folder-subfolder  ตามองคป์ระกอบ-องคป์ระกอบยอ่ย 26 

 -   ท า hyperlink จากเล่ม SAR  27 

5.  ช าระค่าธรรมเนียมการขอรบัการตรวจประเมิน เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท28 

ถว้น) หลงัจากช าระแลว้ เงินจ านวนน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนแมว้่าภายหลงั29 

พบวา่สถาบนัไมพ่รอ้มและไมเ่กิดการตรวจขึ้ นจริง 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  31 

4.3  โครงการ : นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่  32 

เอกสารประกอบ :   ไมม่ ี33 

ผูน้  าเสนอ   :   ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 34 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รายงานแทน ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระกิต 1 

วาทีสาธกกิจ วา่ยงัไมม่ีขอ้มลูเพ่ิมเติม ส าหรบัสถาบนัท่ีด าเนินโครงการแลว้น้ัน ใหร้ายงานไปยงัผูร้บัผิดชอบ ทั้งน้ี 2 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทยป์ระกิต วาทีสาธกกิจ ไดแ้จง้ไปยงัรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาของ3 

สถาบนัต่างๆ เพ่ือใหด้ าเนินการโครงการ นักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี เรียบรอ้ยแลว้ 4 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ      5 

4.4  คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

4.4.1  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 10 7 

เอกสารประกอบ :   ไมม่ ี8 

ผูน้  าเสนอ   :  อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 9 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์10 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์รายงานว่ายงัไม่มีความคืบหน้า เน่ืองจาก11 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 12 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ      13 

4.4.2  (ร่าง) ขอ้เสนอแนะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ต่อการจดัการ14 

เรียนการสอน และการประเมินผลตามหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ15 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบบัที่ 2) (เอกสารเวียนใหพ้ิจารณาทาง email เม่ือวันที่ 5 16 

มกราคม 2564) 17 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ        :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์19 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ รายงานเก่ียวกบั (ร่าง) ขอ้เสนอแนะของ20 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ต่อการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลตามหลักสูตร21 

แพทยศาสตรบณัฑิตในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบบัท่ี 2) ซ่ึงได้22 

ส่งไปใหแ้ต่ละสถาบนัพิจารณาเรียบรอ้ยแลว้น้ัน โดยน าขอ้เสนอแนะของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 23 

ต่อการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลตามหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ24 

โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบบัท่ี 1) มาปรบัปรุงใหท้นัต่อสถานการณปั์จจุบนั และเพ่ิมขอ้สรุป25 

จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งวิสามญัท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 5 มกราคม 2564  และ26 

จะด าเนินการแขวนบน website ของ กสพท ต่อไป 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ     28 

4.5  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ29 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข 30 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ      :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 32 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ รายงานเก่ียวกบัจ านวนนิสิตโครงการ33 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างเตรียมส่งโครงการฯ เร่ืองไปขออนุมติัท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 34 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม จากการรวบรวมตวัเลขการผลิตแพทยจ์ากทุกสถาบนั เพ่ือรองรบัการใหบ้ริการ35 
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ดา้นสุขภาพแก่ประชาชนใหเ้ขา้ถึงการบริการท่ีมีคุณภาพได้อย่างทัว่ถึงเท่าเทียม โดยอัตราส่วนแพทย์ต่อ1 

ประชากรจะอยู่ท่ี 1:1,200  จึงมีแนวทางในการวางแผนผลิตแพทยเ์พ่ือเร่งผลิตใหเ้พียงพอและรองรบัต่อความ2 

ตอ้งการแพทยใ์นอนาคต โดยมีแผนการผลิตแพทยจ์าก 19 สถาบนัหลกัของรฐับาล  การเสนอขอตั้งงบประมาณ 3 

งบด าเนินงาน 300,000 บาท/คน/ปี และงบลงทุน 2,000,000/คน/หลกัสูตร งบประมาณทั้งส้ิน 52,128.40 ลบ. 4 

มีสัดส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรอ้ยละ 51  และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  5 

รอ้ยละ 49 แบ่งตามปีงบประมาณเป็นปี 2565-2570 วงเงิน 31,758.90 ลบ. และปี 2571-2576 วงเงิน 6 

20,369.50 ลบ. ผูกพันงบประมาณจนนักศึกษารุ่นสุดทา้ยจบในปี พ.ศ. 2576 มีเป้าหมายการผลิตนักศึกษา7 

แพทยเ์พ่ิมจ านวน 6 รุ่น ตั้งแต่ปี 2565-2570 รวมทั้งส้ิน 13,718 คน (อว. 6,770 คน,  สธ. 6,948 คน) 8 

ขอ้มลูแผนและผลการผลิตแพทยข์องสถาบนัท่ีรบันักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ปี 2561-2563 9 

ไมไ่ดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด จึงขอความอนุเคราะหเ์พ่ิมเติมสถาบนัท่ีรบันิสิตแพทยไ์ม่ไดต้ามจ านวนในปี 2561-10 

2563 โดยขอขอ้มูลจ านวนท่ีประกาศรบัสมคัรนักศึกษาแพทยท์ั้งหมด จ านวนท่ีรบันักศึกษาแพทยไ์ดจ้ริง และ11 

เหตุผลท่ีไมส่ามารถด าเนินการรบันักศึกษาแพทยไ์ดต้ามแผน 12 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ใหข้อ้มลูความจ าเป็นของการขอขอ้มลูเหตุผลท่ีไม่13 

สามารถด าเนินการรบันักศึกษาแพทยไ์ดต้ามแผน เน่ืองจากการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีขออนุมติั ดังน้ัน14 

กรณีสถาบนัมีปัจจยัท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดค้วรตอ้งปรบัลดแผนการรบัใหไ้ดเ้ท่ากบัศกัยภาพของสถาบนั ซ่ึงจะท า15 

ใหย้อดจดัสรรงบประมาณลดลงดว้ย แต่หากสถาบนัสามารถแกไ้ขปัจจยัท่ีส่งผลต่อการผลิตแพทยไ์ด ้จะส่งยอด16 

จ านวนการผลิตแพทยเ์ดิมเพ่ือไมใ่หส้่งผลกระทบต่อการจดัสรรงบประมาณ 17 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 18 

วาระที่ 5  เรื่องสืบเน่ือง 19 

5.1  เพ่ือทราบ 20 

5.1.1  เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 21 

(ศรว.) 22 

เอกสารประกอบ :  3 ฉบบั 23 

ผูน้  าเสนอ     :  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ 24 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์รายงานว่ามีการเล่ือนสอบขั้นตอน25 

ท่ี 3 OSCE ในวันอาทิตยท่ี์ 10 มกราคม 2564  สอบขั้นตอนท่ี 3 MEQ  ในวันอาทิตยท่ี์ 17 มกราคม 2564 26 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสรุปจ านวนผูเ้ขา้สอบ 27 

ดงัน้ี 28 

1.  สรุปจ านวนผูเ้ขา้สอบขั้นตอนที่ จาก3 OSCE  จากการสมคัรครั้งแรก ประจ  าปี 2564  29 

-  ภาคเหนือ  จ านวน  238  คน  30 

จบแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน 7  คน 31 

ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 6 จ านวน 231 คน 32 

-  ภาคเหนือตอนล่าง  จ านวน 165  คน  33 

จบแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน 7 คน 34 

ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 6 จ านวน  158 คน 35 
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-  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จ านวน  413  คน  1 

จบแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน   11 คน 2 

ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 6 จ านวน   402 คน 3 

-  ภาคใต ้ จ านวน  281  คน  4 

จบแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน   12 คน 5 

ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 6 จ านวน   269 คน 6 

-  ภาคกลาง  จ านวน  1,209  คน  7 

จบแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน   37 คน 8 

ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 6 จ านวน 1,172 คน 9 

-  ภาคตะวนัออก  จ านวน  144  คน 10 

จบแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน  2 คน 11 

ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 6 จ านวน  142 คน 12 

-  สถาบนัต่างประเทศ  จ านวน  142  คน  13 

 รวมจ านวนผูส้อบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE)  ทั้งส้ิน  2,592  คน  14 

สถานที่สอบ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โรงพยาบาลพระพุทธชินราช  มหาวิทยาลยั 15 

ขอนแก่น  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ และกรุงเทพมหานคร (คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  จุฬาลงกรณ์16 

มหาวิทยาลยั  โรงพยาบาลรามาธิบดี  วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  และ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร)์  17 

แนวทางการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 18 

1.  มีฉากกั้นพลาสติกส าหรบัผูคุ้มสอบ 19 

2.  สวมหนา้กากอนามยัและ Face shield 20 

3.  มีจุดลา้งมือ 21 

4.  มีระยะห่างแต่ละสถานี ตั้งแต่ 1 เมตร ขึ้ นไป 22 

2. สรุปจ านวนผูเ้ขา้สอบอตันยัประยุกต ์(MEQ) ปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) 23 

จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 268 คน แบ่งเป็น สถาบนัในประเทศจ านวน 2,725 คน และ24 

สถาบนัต่างประเทศจ านวน 143 คน โดยจดัสอบครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ในวนัอาทิตยท่ี์ 21 มีนาคม 2564  ส าหรบั25 

การสอบครั้งท่ี 3 อยูร่ะหวา่งพิจารณา 26 

3.  จ านวนผูส้มคัรสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจ  าปี 2564 ครั้งที ่1 27 

จ านวนผูส้มคัรสอบเต็มทุกสนามสอบ ตามก าหนดสอบ 28 

ขัน้ตอนท่ี 1 ครั้งท่ี 1  ในวนัเสารท่ี์ 24 เมษายน 2564  มีจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 4,878 29 

คน 30 

ขั้นตอนท่ี 2 ครั้งท่ี 1  ในวนัอาทิตยท่ี์ 25 เมษายน 2564  มีจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 31 

3,508 คน 32 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  33 

  34 
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5.1.2  รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 1 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี2 

ผูน้  าเสนอ :  นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ผอก. สบพช. 3 

นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผูส้ าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต 4 

เพ่ือปฏิบติังานชดใชทุ้น แยกเป็นแพทยจ์ากโรงเรียนแพทยใ์นโครงการปกติ และแพทยจ์ากโครงการผลิตแพทย์5 

เพ่ิม  6 

1.  การปฏิบติังานชดใชทุ้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท่ี้สอบผ่าน National license และผูท่ี้7 

สอบไม่ผ่าน National license   ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่ไดใ้บประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถใชทุ้นไดท่ี้กระทรวง8 

สาธารณสุข โดยใหป้ฏิบติังานท่ีศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และบรรจุเป็นนักวิชาการสาธารณสุข หากใน9 

ระยะเวลา 3 ปี ยงัสอบไมผ่่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะบรรจุเป็นนักวิชาการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ 10 

2.  การจดัสรรแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะจะด าเนินการในรปูแบบออนไลน์ 11 

3.  ส านักงานขา้ราชการพลเรือนแจง้ว่า ในปี 2564 น้ี จะเป็นปีสุดทา้ยท่ีกระทรวงมีสิทธ์ิจะ12 

ขอต าแหน่งแพทยไ์ปท่ีคณะรฐัมนตรี ท่ีมีต าแหน่งขา้ราชการให ้ ส่วนแพทยท่ี์จบจากสถาบนัเอกชนจะตอ้งสอบ13 

ผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถึงจะบรรจุเป็นนายแพทยไ์ด ้ ส าหรบัปี พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป จะมีการท า14 

สญัญาชดใชทุ้นปกติ แต่จะบรรจุเป็นต าแหน่งราชการหรือพนักงานในรปูแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ โดยถือว่าเป็น15 

การใชทุ้นปกติ 16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 18 

5.2.1  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 19 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี20 

ผูน้  าเสนอ    :  ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 21 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้วา่ยงัไม่มีความคืบหน้า และจะมีการขอรายช่ือ22 

ตวัแทนของแต่ละสถาบนั เป็นคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 23 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  24 

5.2.2  ASEAN Medical Education Alliance 25 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 27 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์28 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ รายงานเก่ียวกบัการประชุม ASEAN Medical 29 

Education Alliance ท่ีมีการจดัประชุมทุก 2 ปี และไดม้ีการจดัประชุมในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวนัท่ี 7 มกราคม 30 

2564 และมีการประชุม executive committee และไดม้ีการคดัเลือกประธานใหม่ ไดแ้ก่ Professor Vishna Devi 31 

Nadarajah จากประเทศมาเลเซีย ในวาระถัดไป แต่จะยงัด าเนินการในส่วนของส านักงานท่ีคณะแพทยศาสตร ์32 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 33 

การประชุมรูปแบบออนไลน์ AMEC 2021 ในหวัขอ้ Enhancing student engagement in 34 

undergraduate medical education during the COIVD-19 pandemic มีวิทยากรจากต่างประเทศทั้งในเอเชีย35 
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และยุโรป มีผูล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม 233 คน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมในวนังาน 113 คน เป็นคนไทย 54 คน 1 

และชาวต่างชาติ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นตน้ ผลการประเมินการจดัประชุมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 2 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  3 

5.2.3  Health Education England, Global Engagement Offer 4 

เอกสารประกอบ :  รายงานดว้ยวาจา 5 

ผูน้  าเสนอ      :  ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 6 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์7 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ แจง้วา่ยงัไมม่ีความคืบหนา้  8 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

5.2.4  การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 10 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี11 

ผูน้  าเสนอ    :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 12 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์ รายงานเก่ียวกับการประชุม13 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ในวนัท่ี 6-8 ตุลาคม 2564  โดยจดัท่ีคณะแพทยศาสตร ์14 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ในรปูแบบ hybrid สามารถเขา้ร่วมไดท้ั้ง onsite และ online แต่ในกรณีท่ีมีการแพร่15 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรง จะปรบัเป็นรปูแบบ virtual แทน 16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

5.3  เรือ่งที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 18 

5.3.1  การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 19 

เอกสารประกอบ :   20 

ผูน้  าเสนอ      :  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 21 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 22 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้วา่ยงัไมม่ีความคืบหนา้  23 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 24 

5.3.2  การแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมิน25 

เพื่อรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria 26 

for National License 2012) 27 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี28 

ผูน้  าเสนอ    :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 29 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ น าเสนอแนวคิดการด าเนินงาน30 

โดยรวบรวมขอ้มลูจากบณัฑิตแพทย ์ความคิดเห็นต่อระดบัปรีคลินิกและคลินิก รวมถึงอาการและกลุ่มโรคต่างๆ 31 

ตามเกณฑ์ความรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ. 2555 32 

(Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012) และส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช ้33 
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บณัฑิตมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงเกณฑ ์ในลกัษณะ physician task ตามแนวคิด EPA  ทั้งน้ีจะมีการเชิญ1 

กรรมการบริหารมาใหข้อ้คิดเห็น และตั้งคณะท างานในล าดบัถดัไป 2 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ       3 

วาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 4 

6.1  ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร ์ที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 ณ คณะ5 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  6 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี7 

ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 8 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ก าหนดการประชุมกรรมการบริหารกลุ่ม9 

สถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2564  วนัศุกร ์ท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2564  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 10 

จากการประชุม Online ครั้งน้ี มีความสะดวกและคล่องตวั พิจารณาการประชุมในครั้งต่อไปใหเ้ป็น11 

รปูแบบ Online  หากมีวาระส าคญัจึงมีการประชุมในรปูแบบ Onsite 12 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 13 

6.2  NCD HARD TALKS: MAKING HEALTH SYSTEMS DELIVER Political will to fight NCDs. 14 

REGISTER WEBINAR January 20, 2021 IS 13:00 CET 15 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั (เวียนทาง email แลว้ เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2564) 16 

ผูน้  าเสนอ   :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์17 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่าขอ้มูลจาก SEARAME จะมีการจดัประชุม 18 

NCD HARD TALKS: MAKING HEALTH SYSTEMS DELIVER From Declarations to Actions : Political 19 

will to fight NCDs ในวนัท่ี 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยเชิญอาจารย ์นิสิต นักศึกษาท่ีสนใจ เขา้ร่วม20 

ประชุมในครั้งน้ี 21 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 22 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 23 

 24 

          25 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา ตรีศิริโชติ) 26 

 สรุปผลประชุม 27 

 28 

 29 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย)์ 30 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 31 

 32 
 33 
\\2564\GBRD12021(Jan15) 34 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 2/2564  วนัศุกรท์ี่ 19 กุมภาพนัธ ์2564  เวลา 09.00-12.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3 

และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Zoom Meeting 4 

       5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 8 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ 9 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 10 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 11 

5. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร 12 

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

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

9. พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการบริหาร (ประชุม online) 16 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 17 

11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 19 

13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 21 

15. อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง กรรมการบริหาร (ประชุม online) 22 

16. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 23 

17. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 24 

18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 25 

19. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร (ประชุม online) 26 

20. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 27 

21. รองศาสตราจารย ์พลตรีแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 28 

22. รองศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั กรรมการบริหาร (ประชุม online) 29 

23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 30 

24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร ์ อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร (ประชุม online) 31 

25. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 32 

26. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 33 

27. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 34 

28. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 35 
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29. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 1 

30. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการและเลขานุการ 2 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 3 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท์ กรรมการบริหาร 4 

2. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 5 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 7 

1. นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 8 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (ประชุม online) 9 

2. แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร สุขุมาลไพบลูย ์  รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 10 

   โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท  (ประชุม online) 11 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพ์นม  เกตุมาน ท่ีปรึกษางานกิจการนักศึกษา 12 

 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 13 

 มหาวิทยาลยัมหิดล  (ประชุม online) 14 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่15 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ดิศกัด์ิ  ตนัติวรวิทย ์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 16 

6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเกษมศรี  ศรีสุพรรณดิฐ    คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 17 

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวริยา  สุขุประการ    คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 18 

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์อกรฐั  รฐัฤทธ์ิธ ารง คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 19 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.พวงทิพย ์ คุณานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 20 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจีระนันท ์ คุณาชีวะ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 21 

11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยป์ารเมศ  เทียนนิมิต           คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  22 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธญัญลกัษ์  พิทกัษ์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 23 

  24 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 2/2564 วนัศุกรท์ี่ 19 กุมภาพนัธ ์2564  เวลา 09.00-12.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมชั้น 15  อาคารเฉลิมพระบารมี  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3 

และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Zoom Meeting 4 

       5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 7 

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 8 

ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 9 

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 10 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 11 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 12 

กรรมการอ านวยการ 13 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 14 

เชียงใหม ่15 

กรรมการบริหาร 16 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์17 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่18 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ไดแ้นะน ากรรมการใหม่ จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 20 

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ                 21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั 22 

เชียงใหม ่23 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   24 

1.1 สรุปการประชุมอนุกรรมการจดัประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพฒันาการศึกษาบุคลากร25 

ดา้นสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564  วนัที่ 21 มกราคม 2564  26 

สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากร27 

ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2561-2570)  ครั้งที่ 1/2564 และ 28 

สรุปการประชุมคณะกรรมการก ากับทิศทาง "โครงการพัฒนากลไกการจัดการและ29 

ขับเคล่ือนเครือข่ายภายใตแ้นวคิดการพัฒนาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" ครั้งที่ 1/2564 วัน30 

พฤหสับดีที่ 11 กุมภาพนัธ ์2564  เวลา 13.00-16.00 น. 31 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 33 
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ป่ินเจริญ ไดแ้จง้สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ1 

ด าเนินงานจดัการประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือการพฒันาการศึกษาบุคลากรดา้นสุขภาพ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อ2 

วนัท่ี 21 มกราคม 2564  โดยมี ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ท าหน้าท่ีประธานแทน 3 

นายแพทยสุ์วิทย ์ วิบุลผลประเสริฐ  และศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิจารณ ์ พานิช (ท่ีปรึกษา) เขา้ร่วมประชุม 4 

การจดัประชุมเป็นแบบ hybrid  มีความคืบหนา้ ดงัน้ี 5 

1) เห็นชอบ Theme การประชุมวิชาการในหวัขอ้ การปรบัตัว Post COVID Era ในประเด็น6 

ต่อไปน้ี 7 

1.1 Teaching and Learning 8 

1.2 Assessment of Learning 9 

1.3 Management and Quality Assessment 10 

2) กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ และอาจเชิญวิทยากรจากต่างประเทศเขา้ร่วม11 

ประชุมดว้ย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วม12 

ประชุมฯ ได ้โดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 13 

3) จดัประชุมในรูปแบบ online webinar: regular series เร่ืองละ 1 ชัว่โมง 30 นาที และน าผล14 

จากการประชุมมาสรุปในการประชุมใหญ่ ในรปูแบบ virtual conference  15 

4) วนั เวลา และรายละเอียดของการจดัประชุม คณะท างานฯ จะไดน้ าเสนอเพ่ือพิจารณาในการ16 

ประชุมครั้งต่อไป 17 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ และขอใหพิ้จารณาแนวทางการจดัสอบ online ในสถานการณก์ารแพร่18 

ระบาดของโรคของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยอาจจดัท าคู่มือหรือแนวปฏิบติัเพ่ือใช้19 

ประชาสมัพนัธใ์หแ้ต่ละโรงเรียนแพทยด์ าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั 20 

1.2 สรุปการบรรยาย เรื่อง พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “ประเด็นควรรู ้21 

ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา”โดย อาจารย ์ดร.พีรพัฒ  โชคสุวัฒนสกุล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์22 

มหาวิทยาลยั 23 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 25 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ไดน้ าเสนอประเด็นส าคัญจากการ26 

บรรยาย เร่ือง PDPA พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล : ประเด็นส าคัญท่ีโรงเรียนแพทยค์วรทราบ ซ่ึง27 

สาระส าคญัของ พ.ร.บ. คือ การใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลท่ีท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลน้ันได ้ไม่ว่า28 

ทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของเจา้ของขอ้มูลท่ีอาจน ามาซ่ึงความ29 

เดือดรอ้น ร าคาญ หรือสรา้งความเสียหายได ้ ทั้งน้ี ขอใหโ้รงเรียนแพทยแ์ต่ละแห่งท าความเขา้ใจ พ.ร.บ. ฉบบั30 

ดงักล่าว และวางระบบการด าเนินงานในระยะต่อไปดว้ย 31 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  32 

1.3 เรื่องจาก UHosNet 33 

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  แจง้ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 34 

มตทิี่ประชุม  :    รบัทราบ  35 
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1.4    สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้า1 

อยา่งสมเหตผุล ครั้งที่ 1/2564  วนัพุธที่ 17 กุมภาพนัธ ์2564 (วาระเพิ่มเตมิ) 2 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั     3 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

(แทน  รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล) 5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดข้อใหค้ณะกรรมการฯ ศึกษาสรุปการประชุม6 

คณะท างานส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุสมผล ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อ7 

วนัพุธท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2564  รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 1.4 8 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 9 

1.5 สรุปการประชุมเตรียมการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การบริหารจัดการ10 

วิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2564  (วาระเพิ่มเตมิ) 11 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั     12 

ผูน้  าเสนอ :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 13 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรัตน์ ไดน้ าเสนอสรุปการประชุมเตรียมการ14 

ขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง “การบริหารจดัการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่” 15 

เมื่อวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2564  โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 16 

มติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2564  ไดเ้ห็นชอบมติ ดงัน้ี 17 

1) ใหค้ณะกรรมการขบัเคล่ือนและติดตามการด าเนินงานตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) 18 

พิจารณาด าเนินการตามมติและรายงานใหค้ณะกรรมการฯ ทราบความคืบหนา้ 19 

2) มอบหมายให ้สช. แจง้มติใหห้น่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ20 

ในส่วนของมติท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเห็นสมควร 21 

3) เห็นชอบใหเ้สนอมติต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับไป22 

พิจารณาด าเนินการตามภาระหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 23 

มติคณะกรรมการ คมส. ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม 2564  ไดเ้ห็นชอบมติ ดงัน้ี 24 

1) เห็นชอบต่อกรอบ/แนวทางการขบัเคล่ือนมติฯ 25 

2) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คมส. ท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข และ26 

คณะอนุกรรมการ คมส. ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพ สังคม และสุขภาวะรับไปพิจารณาด าเนินการและรายงาน27 

ความกา้วหนา้ให ้คมส. ไดร้บัทราบอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 28 

การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ และกรอบ /แนวทางการ29 

ขบัเคล่ือน ดงัน้ี 30 

1) บูรณาการดา้นการบริหารจัดการเตรียมความพรอ้มศักยภาพ และทรพัยากรของระบบบริการ31 

สุขภาพ โดยจัดตั้งศูนยบ์ริหารจดัการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรค ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูอ้ านวยการ32 

ศนูย ์และขบัเคล่ือนแผนในระดบัชาติและระดบัจงัหวดั 33 

2) จดัการดา้นการส่ือสาร ประชาสมัพนัธ ์และระบบขอ้มลู 34 

3) จดัใหม้ีก าลงัคน และโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นใหเ้พียงพอทางสาธารณสุข 35 
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4) ก าหนดมาตรการลดผลกระทบดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนทั้งในระหว่าง1 

และหลงัการเกิดวิกฤตสุขภาพ 2 

5) จดัใหม้ีกลไก นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจดัการความรู ้การวิจยั และพฒันานวตักรรม เพ่ือให้3 

เกิดองคค์วามรูใ้หม ่ทนัต่อเหตุการณ ์ 4 

6) ส่งเสริมศักยภาพและรณรงค์ใหป้ระชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และปฏิบติัตามค าแนะน าในการ5 

ป้องกนั ควบคุมโรคอยา่งเคร่งครดั 6 

ทั้งน้ี ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาการบรรจุวาระน้ีในการประชุม UHosNet  ดงัน้ี 7 

1) รวบรวม ทบทวนบทบาทของ กสพท/UHosNet  ในการด าเนินงานรบัมือกบัการแพร่ระบาดของ8 

โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท่ีผ่านมา 9 

2) วางแนวทางการเตรียมการและด าเนินงานร่วมกับกระทรวง อว.  กระทรวง สธ.  ส านักงาน 10 

สวทช.  สวรส. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประกอบเป็นแผนแมบ่ทรองรบัการระบาดใหญ่ในอนาคต 11 

มตทิี่ประชุม  :   พิจารณาแลว้ เห็นชอบตามเสนอ 12 

วาระที่ 2 รบัรอง/รบัทราบ สรุปผลการประชุม 13 

2.1 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 14 

ครั้งที่ 6/2563 (ครั้งที่ 8/2563 เดิม) วนัศุกรท์ี่ 4 ธนัวาคม 2563 ณ หอ้งประชุม MD 602-603 ชั้น 6 อาคาร15 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 16 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

มตทิี่ประชุม :   รบัรองสรุปผลการประชุมฯ โดยไมม่ีขอ้แกไ้ข 19 

2.2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งวิสามัญที่ 1/2563 วัน20 

พฤหสับดีที่ 24 ธนัวาคม 2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 6 อาคารอานนัทมหิดล คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์21 

มหาวิทยาลยั 22 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 23 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรองสรุปผลการประชุมฯ โดยไมม่ีขอ้แกไ้ข 25 

2.3 รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 26 

ครั้งที่ 1/2564 วนัศุกรท์ี่ 15 มกราคม 2564 ณ หอ้งประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและ27 

วิทยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 28 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบสรุปผลการประชุมฯ 31 

  32 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1  จรรยาบรรณ ครูแพทย ์(ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยพ์นม เกตุมาน วิทยากรรับเชิญ 2 

เวลา 09.30-10.00 น.) 3 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  4 

ผูน้  าเสนอ :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพ์นม เกตุมาน 5 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทย์พนม เกตุมาน ไดเ้ชิญคณะกรรมการฯ เขา้ร่วมการสมัมนา หวัขอ้ 6 

เมื่อหมอ/พยาบาลป่วย (When Health Personnel Get Sick) ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564  ณ หอ้งประชุม7 

ไพจิตร ปวะบุตร กระทรวงสาธารณสุข  และไดน้ าเสนอขอ้มลู เร่ือง Workplace Bullying  สรุปไดด้งัน้ี 8 

1) ประเภทหรือพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการ Bully เช่น การข่มขู่ การท าใหผู้ถู้กกระท าเกิดความกลวั 9 

ความวิตกกงัวล ความอบัอาย ความรูสึ้กไรค้่า การใชค้ าพดูท่ีรุนแรง เป็นตน้ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีส่งผลกระทบ10 

ต่อการใชชี้วิตและประสิทธิภาพในการท างานท่ีลดลง    11 

2) นักศึกษาแพทยม์ีประสบการณ์ถูกข่มเหง รงัแกในโรงเรียนแพทย ์มากถึงรอ้ยละ 46.40 และ12 

นักศึกษาแพทยช์ั้นปีสุดทา้ย พบวา่มีประสบการณท์ั้งโดยตรงและอยูใ่นเหตุการณ ์สงูถึงรอ้ยละ 80  13 

3) รูปแบบของการ Bully ไดแ้ก่ การใชว้าจา การกระท า หรือการใชส่ื้อ (Cyber Bully) สามารถ14 

เกิดขึ้ นในหลากหลายสถานท่ี ทั้งหอผูป่้วย และในชั้นเรียน ซ่ึงประเด็นท่ีส าคญั คือ ผูก้ระท ามกัไม่รูต้วัว่าก าลงั15 

ขม่เหง รงัแกผูอ่ื้นอยู ่   16 

4) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นต่อผูถู้กกระท ารวมถึงผูท่ี้อยู่ในเหตุการณ ์ไดแ้ก่ การปฏิเสธ/ปิดกั้น เก็บกด 17 

มีการลอกเลียนแบบ การปรบัตวัอนัเกิดมาจากความเครียด ภาวะ Burnout Syndrome โรคซึมเศรา้ และการ18 

ฆ่าตวัตายตามล าดบั 19 

5) แนวทางการแกไ้ขปัญหาในอนาคต คือ  20 

การผลกัดนัใหม้ีจรรยาบรรณอาจารยแ์พทย ์ 21 

การมอบหมายใหอ้าจารยท่ี์มีพฤติกรรม Bully นักศึกษา ปฏิบติังานดา้นอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั22 

การเรียนการสอน  และการจดัอบรมใหค้วามรู ้ทศันคติในการอบรมอาจารยใ์หม่ 23 

นอกจากน้ี รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดข้อใหค้ณะกรรมการฯ พิจารณา 24 

Info graphic เพ่ือรณรงคใ์หทุ้กโรงเรียนแพทยม์ีวฒันธรรมองคก์รท่ีพึงประสงค ์จ านวน 4 แบบ ซ่ึงจะไดน้ าไป25 

ประชาสมัพนัธเ์ป็นแนวปฏิบติัส าหรบัอาจารยแ์พทยต่์อไป    26 

มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเลือก Info graphic แบบท่ี 3  ซ่ึงมีขอ้ความ 27 

ดงัน้ี Say ‘NO’ to Harassment 28 

 Avoid Bullying 29 

 Feedback Appropriately 30 

 Encourage Equity 31 

และ ท่ีประชุมเห็นชอบใหป้รบัแกเ้ล็กนอ้ย คือ 32 

1) เพ่ิม ค าวา่ “Sexual” ในประโยค  เป็น Say ‘NO’ to Sexual Harassment  33 

2) เพ่ิม ค าวา่ SAFE Medical School  และ เพ่ิม Logo รปูหวัใจ ดา้นหนา้ขอ้ความ 34 

3) ยา้ยขอ้ความในขอ้ 2  และ Logo กสพท  ขึ้ นไปไวด้า้นบน และขยายใหด้ชูดัเจน 35 
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3.2 โครงสรา้งการบริหารศูนยส์่งเสริมงานวิชาการและวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์3 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ไดข้อใหค้ณะกรรมการฯ พิจารณาใหข้อ้คิดเห็นต่อ4 

ร่างโครงสรา้งการบริหารศูนยส์่งเสริมงานวิชาการและวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา ก่อนน าเสนอในท่ีประชุม5 

คณะกรรมการอ านวยการฯ ต่อไป  ซ่ึงโครงสรา้งการบริหาร ประกอบดว้ย  6 

1) คณะกรรมการอ านวยการศนูย ์7 

1.1 องคป์ระกอบ 8 

1.1.1 ผูแ้ทนคณะกรรมการอ านวยการ กสพท  จ านวน 3 คน 9 

1.1.2 ผูท้รงคุณวุฒิดา้นงานวิจยั  จ านวน 1 คน 10 

1.1.3 หวัหนา้ศนูยฯ์ ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการ 11 

1.2 หนา้ท่ี 12 

1.2.1 ก าหนดนโยบาย ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ13 

บริหารศนูยฯ์ 14 

2) คณะกรรมการบริหารศนูย ์15 

2.1 องคป์ระกอบ 16 

2.1.1 หวัหนา้ศนูยฯ์ 17 

2.1.2 รองหวัหนา้ศนูย ์ จ านวน 2 คน  18 

2.1.3 กรรมการ 19 

2.1.4 เลขานุการ  จ านวน 1 คน 20 

2.2 หนา้ท่ี 21 

2.2.1 บริหารงานศนูยฯ์ ตามแผนยุทธศาสตร ์22 

2.2.2 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการศนูยฯ์ 23 

2.2.3 จดัท าค าของบประมาณจากคณะกรรมการอ านวยการ กสพท 24 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบตามร่างโครงสรา้งการบริหารศูนยฯ์ ดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ ได้25 

ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดงัน้ี 26 

1) เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศนูยฯ์ คือ งานวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาและงานบริการ27 

วิชาการ ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร จึงเห็นสมควรจัดท ากรอบงบประมาณ แผนปฏิบัติการ และ28 

อตัราก าลงัใหช้ดัเจน เพ่ือใชป้ระกอบการเสนอขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก กสพท ต่อไป 29 

2) เสนอใหพิ้จารณาเร่ืองการคิดค่าบริการของศนูยฯ์ ในอตัราท่ีเหมาะสม 30 

  31 
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วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร2 

บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง  (Direct 3 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 4 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 8 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ น าเสนอเร่ือง การสอบคดัเลือกบุคคล9 

เขา้ศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 10 

และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง11 

ประเทศไทย ปีการศึกษา 2564  โดยไดด้ าเนินการเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลือกแลว้ และดว้ยสถานการณ์การ12 

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงน าเสนอร่างแนวปฏิบัติในการจัดสอบวิชา13 

เฉพาะของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 14 

1. การเตรียมสถานท่ีสอบและหอ้งสอบส ารองส าหรบัผูเ้ขา้สอบ เพ่ือลดความเส่ียงในการติดเช้ือ 15 

และแพร่กระจายไปสู่บุคคลอ่ืน อยา่งนอ้ย 3 หอ้ง แบ่งตามประเภทผูเ้ขา้สอบ ดงัน้ี 16 

- ผูเ้ขา้สอบท่ีป่วยดว้ยโรคหรืออาการบาดเจ็บท่ีไม่มีอาการเส่ียงต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 17 

2019 (COVID-19) จ านวน 1 หอ้ง 18 

- ผูเ้ขา้สอบท่ีมีอาการไข ้ไอ จาม น ้ามูกไหล เจ็บคอ แต่ไม่มีประวติัเดินทางไป หรือมาจาก19 

พ้ืนท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด20 

ตามประกาศของ ศบค. จ านวน 1 หอ้ง 21 

- ผูเ้ขา้สอบท่ีมีประวติัเส่ียงสูง มาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  22 

(COVID-19) ท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสงูสุดและเขม้งวดตามประกาศของ ศบค. และหากมีผล swab เป็น negative 23 

ในช่วง 14 วนั โดยไมม่ีอาการไข ้ไอ จาม น ้ามกูไหล เจ็บคอ  แยกสอบ จ านวน 1 หอ้ง 24 

2. แนวปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ จากท่ีประชุมคณะท างานฯ เมื่อวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์2564  อาจมีการ25 

ด าเนินการ ดงัน้ี 26 

- ผูเ้ขา้สอบท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวดตามประกาศของ ศบค. ใหผู้เ้ขา้สอบยา้ย27 

เขา้มาในพ้ืนท่ีท่ีเป็นสนามสอบก่อน 14 วนั (หากท าได)้ หรือ home quarantine เป็นเวลา 14 วนั โดยให ้ศบค.28 

จงัหวดัรบัรอง หากเป็นกลุ่มเส่ียงตอ้งมีผล swab เป็น negative มาแสดงดว้ย 29 

- ผูเ้ขา้สอบท่ีมีประวติัเส่ียงสูง มีอาการไข ้ไอ จาม น ้ามูกไหล เจ็บคอ ไม่มีผล swab ให้30 

รายงาน ศบค. จงัหวดัเจา้ของพ้ืนท่ี เพ่ือมาประเมินสถานการณ/์ความรุนแรง 31 

ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามมาตรการท่ีจังหวดัก าหนด โดยขอใหส้นามสอบพิจารณาจัดการตามความ32 

เหมาะสม และจะมีการประชุมคณะท างานฯ อีกครั้งในวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 เพ่ือเตรียมความพรอ้มและ33 

ประกาศใหผู้เ้ขา้สอบทราบถึงแนวทางการเขา้สอบวิชาเฉพาะในวนัเสารท่ี์ 10 เมษายน 2564  โดยในวนัสอบ34 

วิชาเฉพาะผูเ้ขา้สอบตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา ยกเวน้ตอนการตรวจสอบใบหน้าก่อนเขา้หอ้งสอบ 35 
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และอนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบสวม face shield และน าแอลกอฮอลเ์จลเขา้หอ้งสอบได ้นอกจากน้ี รองศาสตราจารย ์1 

แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดเ้สนอเพ่ิมเติมให ้ศบค. จงัหวดั ส่งเจา้หนา้ท่ีเพ่ือมาคดักรองผูเ้ขา้สอบ 2 

 รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น าเสนอเร่ือง สรุปประเด็นจากการประชุม3 

คณะกรรมการด าเนินงาน TCAS64  ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ ์2564  ท่ีไดม้ีการรบัรองแลว้ในท่ี4 

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2564  ดงัน้ี 5 

1. กระทรวงศึกษาธิการแจง้ว่า การทดสอบ O-NET ตามปกติของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  6 

ในปีการศึกษา 2563 ยงัคงมีการทดสอบตามปกติ  แต่ในปีการศึกษา 2565 เป็นตน้ไป ใหย้กเลิกการทดสอบ 7 

O-NET  โดยขอใหป้รบัระบบ TCAS ท่ีไมต่อ้งใชผ้ล O-NET ในปีการศึกษา 2565  หรือปีการศึกษาต่อๆ ไป 8 

2. จากการท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ขอหารือกบั ทปอ. เก่ียวกบัแนวทาง9 

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการจดั10 

สอบสอบ GAT-PAT วนัท่ี 20-23 มีนาคม 2564  การสอบ O-NET วนัท่ี 27-28 มีนาคม 2564  และการสอบ 11 

9 วิชาสามญั วันท่ี 3-4 เมษายน 2564 น้ัน  ทปอ. ไดก้ าหนดแนวทางดังกล่าวตามกระบวนการ Business 12 

Continuity Plan  แบ่งเป็น 4 กรณี ดงัน้ี 13 

- กรณีท่ี 1 สถานการณปั์จจุบนั นักเรียนในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวดใหส้อบในจงัหวดั14 

ของตนเอง หากตอ้งสอบในจงัหวดัอ่ืนตอ้งเดินทางมากกัตวัก่อน 14 วนั หรือท าเร่ืองขอเปล่ียนสนามสอบ และ 15 

ในส่วนของนักเรียนนอกพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวดใหส้อบในสนามสอบท่ีก าหนดไว ้และขอใหทุ้กสนาม16 

สอบด าเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอยา่งเคร่งครดั 17 

- กรณีท่ี 2 สถานการณ์เปล่ียนแปลงการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้ น (ประกาศเพ่ิมพ้ืนท่ีควบคุม18 

สูงสุดและเขม้งวด มีผูไ้ดร้บัผลกระทบไม่อาจเขา้สอบไดเ้กินกว่า 10%)  ขอให ้สทศ. จดัสอบรอบท่ี 2 ภายใน 19 

14 วนั โดย TCAS64 จะเล่ือนปฏิทินกิจกรรมออกไปแต่ไมเ่กิน 2 สปัดาห ์และจดัประชุมทบทวนร่วมกนั 20 

- กรณีท่ี 3 สถานการณ์การแพร่ระบาดท าใหจ้ัดการสอบไดบ้างรายวิชา  กรณีสอบวิชา21 

สามญัไม่ได ้ใหป้รบัเกณฑ ์admission 1  โดยอาจใช ้GAT-PAT หรือ O-NET ทดแทน ในส่วนกรณีสอบ O-22 

NET และวิชาสามญัไม่ได ้ใหป้รบัเกณฑ ์admission 1  และ admission 2  ทั้ง 2 กรณีน้ีเมื่อด าเนินการแลว้ให้23 

แจง้ ทปอ. เพ่ือเผยแพร่ 24 

- กรณีท่ี 4   สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรงไม่อาจจัดสอบไดทุ้กรายวิชา ใหส้ถาบันปรับ25 

เกณฑส์ าหรบัรอบท่ี 2 (สมคัรแลว้) โดยใชค้ะแนนเท่าท่ีมี  ส าหรบัรอบท่ี 3 (ยงัไม่เปิดรบัสมคัร) ใหป้รบัเกณฑ ์26 

admission 1  และ admission 2  ใหส้มคัรผ่านระบบ และรอบท่ี 4 (Direct admission)  ใหส้มคัรท่ีสถาบนั 27 

แลว้ส่งรายช่ือเขา้ระบบ Clearing house  โดยในการปรบัเกณฑต์อ้งส่งให ้ทปอ. เพ่ือเผยแพร่ 28 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 29 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 30 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอเร่ือง การด าเนินการของสถาบนัรบัรอง33 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) โดยรายงานการด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษา34 

แพทยศาสตร ์(สมพ.) ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2564  ดงัน้ี 35 
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1. สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยู่ระหว่าง1 

การด าเนินการก่อน Site visit คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  และคณะแพทยศาสตร ์2 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลกัสูตรใหม่ พ .ศ. 2564  3 

ก าหนดวนัตรวจประเมินวนัท่ี 15-18 มีนาคม 2564 4 

2. สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยู่ระหว่างการ5 

ด าเนินการหลงั Site visit  คือ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ขอรบัการตรวจประเมิน6 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ตรวจประเมินวนัท่ี 23-26 พฤศจิกายน 2563  7 

และส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ขอรบัการตรวจประเมินเพ่ิมศกัยภาพโรงพยาบาล8 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี เป็นโรงพยาบาลหลกั ตรวจประเมินวนัท่ี 21-22 ธันวาคม 2563  ทั้งสองสถาบนัน้ี9 

ผ่านคณะกรรมการกลัน่กรองแลว้ และจะน าเขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สมพ. ต่อไป 10 

3. การส่งรายงานประจ าปี 2564  ใหแ้ต่ละสถาบนัด าเนินการส่งรายงานตามก าหนดการท่ีแจง้ 11 

4. หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรบัรองสถาบัน12 

ผลิตแพทย ์พ.ศ. 2564  แพทยสภาไดป้ระกาศเกณฑม์าตรฐานในการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตร13 

บณัฑิต และรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์2021 เรียบรอ้ยแลว้ โดยจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564  14 

เป็นตน้ไป ดงัน้ัน สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564  จะตอ้งด าเนินการดว้ยเกณฑ์15 

ฉบบัใหม่น้ี ในกรณีท่ีสถาบนัผลิตแพทยไ์ดร้บัการรับรองมาตรฐานแลว้ดว้ยเกณฑ์ฉบับ 2017  ยงัสามารถ16 

ด าเนินการส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปีตามมาตรฐานเกณฑฉ์บบัเดิมได ้ทั้งน้ี สถาบนัสามารถ download 17 

หลกัเกณฑไ์ดท่ี้  www.imeac.org/download-documents/ 18 

5. สมพ. จดัการอบรมเกณฑม์าตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ Criteria Training & SAR Writing 19 

Workshop ครั้งท่ี 1/2564  ในวนัท่ี 22-26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอ้ง Smart Classroom 20 

ชั้น M  อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ21 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหก้ารอบรมตอ้งจดัแบบเวน้ระยะห่าง จึงรับผูเ้ขา้อบรมได้22 

จ านวนจ ากดัไม่เกิน 48 คน ขอใหส้ถาบนัส่งผูเ้ขา้รบัการอบรมไดไ้ม่เกิน 4 คนต่อสถาบนั ค่าลงทะเบียนการ23 

อบรมคนละ 8,500 บาท ระบบจะเปิดใหล้งทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็น24 

ตน้ไป โดยจะปิดการรบัสมคัรเม่ือมีผูส้มคัรเขา้รบัการอบรมครบเต็มจ านวน ผูท่ี้สมคัรเขา้รบัการอบรมไม่ทนัใน25 

รอบน้ี ทาง สมพ. คาดว่าจะจัดการอบรมอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2564  การสมัครในครั้งน้ีจะสมบูรณ์เมื่อ 26 

สมพ. ไดร้บัเงินค่าลงทะเบียนเขา้รบัการอบรมเต็มจ านวน และส่ง E-mail ตอบกลบัถึงผูส้มคัรเพ่ือยืนยนัการ27 

ลงทะเบียนแลว้เท่าน้ัน โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนการอบรมไดท่ี้ www.imea.org  หรือตาม 28 

QR-Code ท่ีแจง้ ทั้งน้ี ใหผู้ต้รวจประเมินเขา้ร่วมการอบรมในการอบรมวนัแรกโดยไมต่อ้งลงทะเบียน  29 

6. การปรบัค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน  ตามท่ี กสพท เคยปรบัขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจ30 

ทุกปีตามปีปฏิทินน้ัน สมพ. ขอแจง้การปรบัขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564  เป็น 31 

400,000 บาท ต่อ 12 man-day  และ สมพ. มีนโยบายท่ีจะปรับค่าธรรมเนียมขึ้ นเป็นไม่เกิน 500,000 บาท 32 

ต่อ 12 man-day 33 

  34 
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7. สถาบันท่ีขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ /ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร1 

บณัฑิต การขอเพ่ิมศกัยภาพ และการขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต หลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564  จะตอ้งด าเนินการ2 

ดว้ยเกณฑฉ์บบัใหม่ 2021  ส่วนสถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564  สมพ. อนุโลม3 

ใหส้ามารถใชเ้กณฑ์ฉบับเดิม 2017 ได ้และตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดท่ีระบุในหมายเหตุของเอกสาร4 

ประกอบการประชุม 5 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 6 

4.3 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์9 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์น าเสนอเร่ือง คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตร10 

ศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย โดย อาจารย ์แพทยห์ญิงจิติมา ติยายน สถาบนัร่วมผลิต11 

แพทย ์กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรงัสิต ไดจ้ดัท าบทความทางวิชาการ เร่ือง การประเมินอิงสถานท างาน 12 

(Workplace-based Assessment) ซ่ึงรปูแบบการประเมินน้ีในปัจจุบนัมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบั13 

ผูเ้รียนในสายวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ โดยบทความน้ีไดน้ าข้ึนเว็บไซตข์อง กสพท เรียบรอ้ยแลว้ 14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

4.4 คณะท างาน โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 16 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 18 

  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์19 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล น าเสนอเร่ือง คณะท างานโครงการ: นักศึกษาแพทย์20 

ปลอดบุหร่ี ซ่ึงยงัไม่มีรายงานความกา้วหน้าเพ่ิมเติม แต่มีการติดตามเร่ืองท่ีคณะต่างๆ จัดท าประกาศของ21 

คณะฯ เร่ือง นโยบายส่งเสริมใหนั้กศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี โดยมีสถาบนัท่ีออกประกาศเรียบรอ้ยแลว้ คือ คณะ22 

แพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 23 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์น าเสนอเร่ือง ประกาศคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยา24 

บาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช เร่ือง นโยบายส่งเสริมใหนั้กศึกษาของคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาลปลอด25 

บุหร่ี พ.ศ. 2564  ทางคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล ไดน้ าประกาศนโยบายส่งเสริมใหนั้กศึกษาแพทยป์ลอด26 

บุหร่ีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงเป็นสถาบันตน้แบบในการออก27 

ประกาศ มาศึกษาและประยุกต์ใชต้ามบริบทและครอบคลุมในทุกพนัธกิจของคณะฯ โดยผ่านความเห็นชอบ28 

จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เรียบรอ้ยแล้ว ประกาศฉบับน้ีท าใหม้ีกลไกการท างานเกิดขึ้ นในฝ่าย29 

โรงพยาบาล และฝ่ายการศึกษา ทั้ง undergrad และ postgrad โดยเร่ิมด าเนินงานกบันักศึกษาทุกหลกัสูตรของ 30 

undergrad ก่อน 31 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล น าเสนอเพ่ิมเติมว่า หากสถาบนัใดจดัท าประกาศของ32 

คณะฯ และออกประกาศเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหแ้จง้คณะท างานโครงการ : นักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี ทราบดว้ย 33 

เพ่ือจะไดเ้ผยแพร่ใหส้ถาบนัอ่ืนไดท้ราบต่อไป 34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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4.5  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ1 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570) 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  น าเสนอความคืบหน้าเร่ือง โครงการ5 

ผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวง6 

สาธารณสุข (2561-2570) วา่ไดด้ าเนินการจดัท าหนังสือส่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเสนอ7 

ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย ปี 2561–2570  8 

(ด าเนินการต่อเน่ืองในระยะท่ี 2 พ.ศ. 2565–2570) ซ่ึงจะเพ่ิมการผลิตแพทย์ใหก้ับระบบสาธารณสุขของ9 

ประเทศ จ านวน 13,718 คน งบประมาณจ านวนรวมทั้งส้ิน จ านวน 52,128.40 ลา้นบาท (หา้หมื่นสองพนัหน่ึง10 

รอ้ยยี่สิบแปดลา้นส่ีแสนบาท) โดยเป็นงบด าเนินงานจ านวน 24,692.40 ลา้นบาท (สองหมื่นส่ีพนัหกรอ้ยเกา้11 

สิบสองลา้นส่ีแสนบาท) และงบลงทุน จ านวน 27,436.00 ลา้นบาท (สองหมื่นเจ็ดพนัส่ีรอ้ยสามสิบหกลา้น12 

บาท) แบ่งเป็นงบประมาณปี 2565-2570 จ านวน 31,758.90 ลา้น (สามหมื่นหน่ึงพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบแปดลา้น13 

เกา้แสนบาท) และขอผูกพนังบประมาณท่ีเหลือปี 2571-2576  จ านวน 20,369.40 ลา้นบาท (สองหมื่นสาม14 

รอ้ยหกสิบเกา้ลา้นหา้แสนบาท) จนนักศึกษารุ่นสุดทา้ยจบในปี พ.ศ. 2576  15 

ทั้งน้ีโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ด าเนินการต่อเน่ืองในระยะท่ี 16 

2 พ.ศ. 2565-2570) ประกอบดว้ย 2 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 17 

1. โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ด าเนินการต่อเน่ืองในระยะท่ี 18 

2 พ.ศ. 2565–2570) ภายใตค้วามรบัผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม 19 

งบประมาณรวม 25,726.00 ลา้นบาท (สองหมื่นหา้พนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบหกลา้นบาท) 20 

2. โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ด าเนินการต่อเน่ืองในระยะท่ี 21 

2 พ.ศ. 2565–2570) ภายใตค้วามรบัผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรวม 26,402.40 ลา้นบาท 22 

(สองหมื่นหกพนัส่ีรอ้ยสองลา้นส่ีแสนบาท) 23 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ โดยขอใหต้รวจสอบขอ้มลูตวัเลขของแต่ละสถาบนัใหถู้กตอ้งดว้ย 24 

4.6   แนวทางการด าเนินการปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานฯ แพทยสภา พ.ศ. 2555 (วาระเพิ่มเตมิ) 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 27 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  รายงานความคืบหน้าแนวทางการ28 

ด าเนินการปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2564  ไดข้อ้สรุปแนวทาง29 

เบ้ืองตน้ ซ่ึงมี QR code ใหส้แกนเขา้ไปดรูายละเอียดได ้ ดงัน้ี 30 

1. เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 31 

  32 
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2. เกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึง1 

เกณฑข์อ้ 2 ไดม้อบหมายใหท้บทวนโดยใชห้ลกัการ EPA คือตอ้งการมีการประเมินจนมัน่ใจไดว้่าบณัฑิตแพทย์2 

ท าไดจ้ริง ประกอบดว้ย 3 

ก. วิทยาศาสตรก์ารแพทยพ้ื์นฐาน 4 

ข. ความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพและทกัษะทางคลินิก 5 

ค. สุขภาพและการสรา้งเสริมสุขภาพ 6 

ง. เวชจริยศาสตร ์7 

จ. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 8 

โดยกระบวนการจดัท า (ร่าง) แนวทางการทบทวนเกณฑ ์พ.ศ. 2564 จะตอ้งมีการทบทวนทั้ง 2 9 

เกณฑ ์คือ  10 

1. เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 11 

2. เกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  12 

- ทบทวน ข. ความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพเวชกรรมและทักษะทางคลินิกก่อน -> ก.13 

วิทยาศาสตรก์ารแพทยพ้ื์นฐาน 14 

- ทบทวน ค. สุขภาพและการสรา้งเสริมสุขภาพ  ง. เวชจริยศาสตร์ และ จ. กฎหมายท่ี15 

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (+อ่ืนๆ) คู่ขนานกนั 16 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์ (โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล + 17 

คณะกรรมการบริหาร กสพท + ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท + 18 

คณะท างานวิชาการ กสพท + ท่ีปรึกษา) 19 

- ก าหนดวิธีและ Scope การท างาน 20 

- แต่งตั้งคณะท างานแต่ละชุด 21 

- จดัท าโครงการ ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ (เสนอคณะกรรมการอ านวยการ กสพท 22 

วนัท่ี 2 เมษายน 2564)  23 

- ติดตามงานของคณะท างานทุกชุด 24 

4. ระยะเวลาแลว้เสร็จ (โดยประมาณ) 25 

- ร่างแรกของเกณฑท่ี์ทบทวน – กลางปี พ.ศ. 2565 (มีเวลาท างาน 1 ปี 3 เดือน) 26 

- ท าประชาพิจารณ ์ กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 27 

- สรุปผลประชาพิจารณ ์จดัท าร่างท่ี 2 ของเกณฑฯ์  กนัยายน 2565 28 

- เสนอต่อแพทยสภา  พฤศจิกายน 2565 29 

- คาดวา่แพทยสภาอนุมติัและประกาศใช ้ ธนัวาคม 2565 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ โดยขอใหเ้น้นการทบทวนเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมิน31 

เพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกรรมเป็นหลกัก่อน 32 

  33 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 

5.1.1 เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช3 

กรรม (ศรว.) 4 

เอกสารประกอบ : 5 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  รายงานก าหนดการจดัสอบ7 

ใหม่ของศูนย์ประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) เน่ืองจาก8 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) ดงัน้ี 9 

1. การสอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE)  มีการก าหนดการจดัสอบ ดงัน้ี 10 

- วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2564  สอบรอบท่ี 1 (ศิริราชฯ, ธรรมศาสตร,์ เชียงใหม)่ 11 

- วนัท่ี 7 มีนาคม 2565  สอบรอบท่ี 2 (จุฬาฯ, รามาธิบดี, สงขลา) 12 

- วนัท่ี 28 มีนาคม 2564  สอบรอบท่ี 3 (วพม., พิษณุโลก, ขอนแก่น) 13 

- วนัท่ี 18 เมษายน 2564  สอบรอบท่ี 4 (ธรรมศาสตร,์ ขอนแก่น) 14 

โดยมีหลกัการจดัสรรวนัท่ีสอบและสนามสอบ ภายใตม้าตรการป้องกนัฯ ดงัน้ี 15 

1. กลุ่มผูส้มคัรสอบท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 6  16 

1.1 จดัใหส้อบท่ีสนามสอบประจ าภาคของสถาบัน ยกเวน้ในเขตภาคกลางและภาค17 

ตะวนัออก ใหร้วมกบัสนามสอบกรุงเทพและปริมณฑล 18 

1.2 จดัใหส้อบตามรอบท่ีไดก้ าหนดไวเ้ดิมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 19 

2. กลุ่มผูส้มคัรสอบท่ีส าเร็จการศึกษาในประเทศ 20 

2.1 จดัใหไ้ดส้อบครบทุกคนในรอบท่ี 1 และ 2 21 

2.2 จดัใหส้อบท่ีสนามสอบประจ าภาคของสถาบนัท่ีศึกษา 22 

3. กลุ่มผูส้มคัรสอบท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและเป็นแพทยฝึ์กหดัครบ 1 ปีแลว้ 23 

3.1 ใหส้อบท่ีสนามสอบกรุงเทพและปริมณฑล  24 

3.2 จดัใหส้อบตามรอบท่ีไดก้ าหนดไวเ้ดิมใหม้ากท่ีสุด 25 

มาตรการเพ่ือความปลอดภัยระหว่างด าเนินการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ26 

เช้ือไวรสัโคโรนา 2019  ดงัน้ี 27 

- มีฉากกั้นพลาสติกส าหรบัผูเ้ขา้สอบ 28 

- สวมหนา้กากอนามยัและ face shield 29 

- มีจุดลา้งมือ 30 

- มีระยะห่างระหวา่งสถานี อยา่งนอ้ย 1 เมตร 31 

- มีเอกสารประเมินความเส่ียงโรคติดเช้ือ COVID-19 ส าหรบัผูเ้ขา้สอบ อาจารยคุ์มสอบ 32 

และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 33 

2. การสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) มีก าหนดการจดัสอบ ดงัน้ี 34 

- สอบครั้งท่ี 1  วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564  เวลา 08.00–12.00 น. และขอใหแ้ต่ละ35 

สถาบนัตรวจขอ้สอบ รวมคะแนน  ส่งกลบั ศรว. ภายในเดือนมีนาคม เพ่ือประกาศสอบรอบท่ี 2 ส าหรบัผูท่ี้ไมผ่่าน 36 

- สอบครั้งท่ี 2  วนัท่ี 4 เมษายน 2564 37 
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3. จ านวนผูมี้สิทธ์ิสอบ ขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 วนัท่ี 24-25 เมษายน 2564  ดงัน้ี 1 
 2 

รหสัสนามสอบ สนามสอบ จ  านวนท่ีรบัได ้ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 

01 SI* 480 480 480 
02 CU 400 402 384 
03 CMU* 400 404 316 
04 RM 240 251 178 
05 KKU* 460 522 348 
06 PSU* 310 333 219 
07 PMK 200 203 160 
08 SWU 240 237 201 
09 RSU 360 361 249 
10 TU* 800 834 451 
11 NU* 320 298 197 
12 SUT* 480 315 171 
13 WU* 200 137 81 

รวม 4,890 4,777 3,435 
          * Site with FMG (จ านวนท่ีนัง่เต็มทนัทีในการรบัสมคัรสอบวนัแรก) 3 

4. การสอบ Long case ขอใหแ้ต่ละสถาบนัส่งขอ้มลูให ้ศรว. ภายในตน้เดือนเมษายน  4 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  โดยขอใหแ้ต่ละสถาบนัรวบรวมผลการสอบทั้ง 3 ขั้นตอน ส่ง 5 

ศรว. เพ่ือแจง้กระทรวงสาธารณสุขออกใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายในเดือนพฤษภาคมต่อไป 6 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข:  ก าหนดการจบัฉลาก7 

แพทยใ์หม่ 8 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร10 

โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) 11 

  แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร สุขุมาลไพบูลย ์รองผูอ้ านวยการส านักงาน12 

บริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.)  13 

นายแพทย์ชวศักด์ิ  กนกกันฑพงษ์  น าเสนอรายงานจากโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับ14 

กระทรวงสาธารณสุขวา่ไดด้ าเนินการไปแลว้ดงัน้ี 15 

1. การด าเนินการเก่ียวกบัแพทยน์อกสงักดัฝากฝึก 16 

- จดัสรรใหก้บัเขตสุขภาพท่ีไดร้บัจดัสรรแพทยปี์ 1 น้อย เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าใน17 

การขาดแคลนแพทยข์องแต่ละเขตสุขภาพและเพ่ือการฝากฝึกเพิ่มทกัษะขา้มเขต 18 

- แพทย์นอกสังกัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานปลัดกระทรวง19 

สาธารณสุข เพ่ือเขา้ร่วมโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ 20 

- โรงพยาบาลท่ีศกัยภาพแพทยสภารบัรองคะแนนนอ้ยกวา่ 10  ไมใ่หฝ้ากฝึก 21 
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2. การจดัสรรแพทย ์1 

ในปี 2564 การด าเนินการเลือกพ้ืนท่ีปฏิบติังานชดใชทุ้นจะด าเนินการโดยวิธีออนไลน์ 2 

ผูร้บัผิดชอบหลกัหลายภาคส่วน ไดแ้ก่ 3 

- ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 4 

- ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5 

- กองบริหารการสาธารณสุข 6 

- กองบริหารทรพัยากรบุคคล 7 

- คณะท างานเพ่ือการจดัสรรแพทย ์ทนัตแพทย ์ผูท้ าสญัญา การจดัสรรแพทย ์ 8 

3. โครงการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีงบประมาณ 9 

2563  ไดด้ าเนินโครงการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหาการ10 

สอบไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้ง 3 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการใหล้งทะเบียนเรียน และ11 

ประเมิน Online โดยสรุปการประเมินส่งอาจารย์ จากน้ันส่งผลการเข ้าเรียนไปยังหน่วยงานเพ่ือเป็น12 

ประกอบการประเมินราชการ การสอนแบ่งตามหวัขอ้ทางคลินิกในองคร์วม เช่ือมโยงใหเ้ห็นความส าคญัของ 13 

pre-clinic และส่งเสริมใหแ้พทยส์ามารถศึกษาไดด้ว้ยตวัเองต่อไป โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นการติวขอ้สอบ 14 

แพทย์หญิงพิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบูลย์ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของ15 

ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท เพ่ิมเติม ดงัน้ี 16 

1. การด าเนินการเก่ียวกบัแพทยน์อกสงักดัฝากฝึก มีก าหนดการดงัน้ี 17 

1. วนัท่ี 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2564  รบัสมคัร 18 

2. วนัท่ี 9 เมษายน 2564  ตน้สงักดัรวบรวมใบสมคัร 19 

3. วนัท่ี 21 เมษายน 2564  จบัสลากกรณีเกินโควตา 20 

4. วนัท่ี 23 เมษายน 2564  ประกาศรายช่ือแพทยน์อกสงักดัฝากฝึก 21 

2. การจัดสรรแพทย์ ด าเนินการเลือกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานชดใชทุ้นจะด าเนินการโดยวิธี22 

ออนไลน์ ดงัน้ี 23 

กลุ่มที่ 1 ศึกษาจบปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตและสอบเพ่ือขอขึ้ นทะเบียนและรับ24 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านทั้ง 3 ขั้นตอน สามารถจัดสรรลงพ้ืนท่ีตามความตอ้งการของเขต25 

สุขภาพ ในต าแหน่งนายแพทยป์ฏิบติัการ (จดัสรรภายในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564) 26 

กลุ่มที่ 2 กรณีสอบเพ่ือขอขึ้ นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม27 

แลว้ยงัผ่านไม่ครบทั้ง 3 ขั้นตอน จะไดร้บัการบรรจุในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยจดัสรรลงพ้ืนท่ีตาม28 

ความตอ้งการของเขตสุขภาพ จนกวา่จะสอบผ่านจึงจะถูกบรรจุในต าแหน่งนายแพทยป์ฏิบติัการ 29 

กลุ่มที่ 3 แพทย์ท่ีส าเ ร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศและ30 

ต่างประเทศท่ีไมใ่ช่ทุนรฐับาลเขา้ร่วมโครงการฝึกเพิ่มพนูทกัษะประจ าปี 2564 31 

3. ก าหนดการจดัสรรแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ผูท้ าสญัญาชดใชทุ้นกระทรวงสาธารณสุข 32 

- วนัท่ี 5 มีนาคม 2564  ประชุมช้ีแจงผูแ้ทนนักศึกษาแพทย/์ทนัตแพทย/์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 33 

- วนัท่ี 20 เมษายน 2564  34 

1. ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลการจัดสรรผ่านทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล35 

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 36 



18 

 

2. ประกาศรายช่ือแพทย์/ทันตแพทย ์ผูท้ าสญัญาท่ีเลือกตน้สงักดักระทรวง สธ. 1 

และแพทยท่ี์จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีผ่านการคดัเลือกโครงการแพทยพ่ี์เล้ียง 2 

- วนัท่ี 21 เมษายน 2564  แพทยน์อกสงักดัฝากฝึกจบัสลากพ้ืนท่ี (กรณีเกินโควตา) 3 

- วนัท่ี 23 เมษายน 2564  ประกาศรายช่ือแพทยน์อกสงักดัฝากฝึกทางเว็บไซต ์4 

- วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564  5 

1. ประกาศโควตาแพทย/์ทนัตแพทยท์างเว็บไซต ์6 

2. ประกาศขึ้ นบญัชีและการยกเลิกบญัชีผูไ้ดร้ับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ7 

แต่งตั้งเขา้รบัราชการในต าแหน่งนายแพทยป์ฏิบติัการ 8 

- วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564  ประกาศรายช่ือแพทย/์ทันตแพทย ์ท่ีมีสิทธิ/9 

ลงทะเบียนในระบบเลือกพ้ืนท่ีปฏิบติังานชดใชทุ้นโดยวิธีออนไลน์  10 

- วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ด าเนินการจัดสรรพ้ืนท่ีส าหรับ CPIRD เกิน11 

จ านวนโควตาจงัหวดั 12 

- วนัท่ี 7-8 พฤษภาคม 2564  เปิดลงทะเบียนในระบบการเลือกพ้ืนท่ีชดใชทุ้น13 

โดยวิธีออนไลน์ 14 

- วนัท่ี 12-13 พฤษภาคม 2564  ด าเนินการเลือกพ้ืนท่ีโดยวิธีออนไลน์ 15 

- วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564  แพทยแ์ละ/ทนัตแพทยร์บัหนังสือส่งตวัออนไลน์ 16 

- วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564  รายงานตวัเขา้ปฏิบติังานชดใชทุ้นท่ีส่วนราชการ17 

ตามท่ีไดร้บัจดัสรร 18 

- วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564  แพทยน์อกสงักดัท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ รายงานตวัเขา้19 

ปฏิบติังานในส่วนราชการตามท่ีไดร้บัจดัสรร (วนัท่ีบรรจุเขา้รบัราชการ = วนัท่ีรายงานตวัเขา้ปฏิบติังานชดใชทุ้น) 20 

4. โครงการเตรียมความพรอ้มส าหรับการสอบเพ่ือขอขึ้ นทะเบียนและรับใบอนุญาต21 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีงบประมาณ 2563  ด าเนินการดงัน้ี 22 

1. มีจ านวนผู ้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้ ง ส้ิน 171 คน เป็นแพทย์ CPIRD                  23 

73 คน  แพทยต่์างประเทศ 5 คน  แพทยป์กติ 93 คน 24 

2. ปี 2564  มีเป้าหมายใหนั้กศึกษาสอบฯผ่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 25 

- นักศึกษาแพทยใ์นโครงการผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท 26 

- แพทยต่์างประเทศ 27 

- นักวิชาการสาธารณสุข 28 

3. ด าเนินการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite และ online ผ่านระบบ video 29 

teleconference  โดยมีแผนการด าเนินการเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2564 – 30 มีนาคม 2564 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 31 
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5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 1 

5.2.1  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล   4 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  น าเสนอเร่ืองการขบัเคล่ือน WHO Patient 5 

Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา โดยรายงานว่าขณะน้ี ทาง กสพท ไดร้บัรายช่ืออาจารยผ์ูป้ระสานงาน6 

ท่ีรบัผิดชอบในเร่ือง patient safety  และ rational drug use ของแต่ละสถาบันเรียบรอ้ยแลว้ และก าลัง7 

ด าเนินการจดัท าค าสัง่แต่งตั้งเพ่ือจะไดเ้ชิญคณะกรรมการประชุมต่อไป โดยมีหลกัการส าคญัเพ่ือผลกัดนัดา้น8 

การเรียนการสอน การประเมิน และการพฒันาอาจารยใ์นเร่ือง patient safety และ rational drug use ทั้งน้ีจะ9 

รายงานความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมทราบเป็นระยะต่อไป 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 11 

5.2.2 Health Education England, Global Engagement Offer 12 

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  แจง้วา่ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 13 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 14 

5.2.3 การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance 15 

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  แจง้วา่ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 16 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 17 

5.2.4 E-learning Platform "V Learn" 18 

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  แจง้วา่ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 19 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 20 

5.2.5   การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 21 

เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี  22 

ผูน้  าเสนอ :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์  23 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ น าเสนอเร่ืองการประชุมวิชาการ24 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 21 โดยแจง้ว่าเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ25 

ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในประเทศต่างๆ ยงัไม่น่ิง  ณ ขณะน้ีจึงยงัไม่สามารถระบุรูปแบบของการจดัไดว้่า26 

จะสามารถจดัแบบ onsite ไดห้รือไม่  ทั้งน้ีทางทีมไดเ้ตรียมการจดั Virtual เต็มรูปแบบและไดป้ระสานกบั27 

วิทยากรไวใ้นเบ้ืองตน้แลว้ โดยจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในเดือนมีนาคม 2564 และจะรายงานใหท่ี้28 

ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 29 

 มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 30 

5.3  เรื่องทีย่งัไม่มีความกา้วหนา้ 31 

5.3.1  การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา 32 

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  แจง้วา่ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 33 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 34 
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 1 

6.0     โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 21 (วาระเพิ่มเตมิ) 2 

 เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์  4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์น าเสนอโครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิต5 

แพทย ์ครั้งท่ี 21 โดยไดป้รึกษาต่อท่ีประชุมว่าในปีท่ีผ่านมาไม่ไดจ้ดัการอบรมฯ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่6 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และในปีน้ีสถานการณย์งัไมดี่ขึ้ น จึงขอหารือ ดงัน้ี    7 

1. ถา้ไมส่ามารถเดินทางไปดงูานต่างประเทศได ้ควรจดัการอบรมฯ หรือเล่ือนการจดัออกไปก่อน 8 

2. ถา้จะจดัการอบรมฯ ควรจดัแบบ 3 สปัดาหต่์อเน่ือง หรือจดัเฉพาะในวนัหยุด (ศุกร-์เสาร)์  9 

โดยขอใหท่ี้ประชุมน าประเด็นต่างๆ ไปพิจารณาเพ่ือน าไปติดตามและสรุปผลในการประชุม10 

คณะกรรมการอ านวยการฯ วันท่ี  2 เมษายน 2564  ทั้ ง น้ี  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา   11 

ศิริทรพัย ์จะส่งรายละเอียดประเด็นต่างๆ ท่ีขอใหพิ้จารณาลงใน Line Group  12 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 13 

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 14 

2/2564 วนัศุกรท์ี่ 2 เมษายน 2564  ณ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 15 

 เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี16 

ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์17 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ18 

อ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 2/2564  วันศุกร์ท่ี 2 เมษายน 2564  ณ วิทยาลัย19 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  โดย พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม เจา้ภาพจดัการประชุมไดแ้จง้ว่า ไดเ้ตรียมการ20 

ประชุมแบบ Virtual เต็มรปูแบบ ทั้งแบบ onsite และผ่านระบบ online  21 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 22 

เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 23 

 24 

 25 

 26 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ) 27 

 สรุปผลการประชุม 28 

 29 

 30 

 31 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 32 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 33 

 34 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 2 

วนัศุกรท์ี่ 2 เมษายน 2564  เวลา 09.00-14.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรตัน  วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 4 

และการประชุมออนไลนด์ว้ยระบบ Zoom Meeting 5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้ประชุม 7 

1. พลตรี สุรศกัด์ิ  ถนัดศีลธรรม  กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 8 

พลตรีหญิง ผูช้่วยศาสตราจารย ์จนัทราภา  ศรีสวสัด์ิ  ประธานท่ีประชุม 9 

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

3. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ  กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 11 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ  กรรมการบริหาร (ประชุม online) 12 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  กรรมการอ านวยการ) 13 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 14 

6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาภรณ ์ ดิสนีเวทย ์  (ประชุม online) 15 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์รืองศกัด์ิ  ลีธนาภรณ ์ กรรมการอ านวยการ)  16 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ  กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 17 

8. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์นทร  ฮอ้เผ่าพนัธุ์ 18 

(แทน ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์ กรรมการอ านวยการ) 19 

9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์  กรรมการบริหาร 20 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์  กรรมการอ านวยการ) 21 

10. ศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์  กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 22 

11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั  กรรมการอ านวยการ 23 

12. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์  กรรมการบริหาร (ประชุม online) 24 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ชุตินันท ์ ประสิทธ์ิภริูปรีชา  กรรมการอ านวยการ)  25 

13. รองศาสตราจารย ์ดร. จรญั  บุญกาญจน์  กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 26 

14. รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ์  กรรมการอ านวยการ 27 

15. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 28 

16. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 29 

17. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 30 

18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิสุทธ์ิ  ล ้าเลิศธน  ประชุม online 31 

(แทน ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล  กรรมการอ านวยการ)  32 

19. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  กรรมการบริหาร (ประชุม online) 33 

20. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  กรรมการบริหาร 34 
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21. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 1 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยมิตร  ศรีธรา  กรรมการอ านวยการ) 2 

22. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 3 

23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 4 

24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พนัเอก นายแพทยดุ์สิต  สถาวร                   5 

(แทน พนัเอกธ ารงโรจน์  เต็มอุดม  กรรมการบริหาร) 6 

25. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 7 

26. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 8 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั  กรรมการอ านวยการ) 9 

27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร 10 

28. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์วิสุต  เดียวอิศเรศ ประชุม online 11 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร) 12 

29. อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง กรรมการบริหาร (ประชุม online) 13 

30. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท ์                               กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

31. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

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

33. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท์ กรรมการบริหาร 17 

34. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

35. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร 19 

(แทน  ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการอ านวยการ) 20 

36. รองศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั กรรมการบริหาร 21 

37. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 22 

38. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 23 

39. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 24 

40. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 25 

41. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 26 

42. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 27 

43. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 28 

44. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการและเลขานุการ 29 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ประชุม 30 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 31 

2. อาจารย ์ดร. นิวฒัน์ชยั  นามวิชยัศิริกุล กรรมการอ านวยการ 32 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ 33 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร  อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร 34 

5. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร 35 

6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 36 
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รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 1 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ผูอ้ านวยการสถาบนัรบัรองมาตรฐาน 2 

  การศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) 3 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 4 

 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHosNet (ประชุม online) 5 

3. นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร  6 

  โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (ประชุม online) 7 

4. แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลยไ์พบลูย ์ รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร  8 

  โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (ประชุม online) 9 

5. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล (ประชุม online) 10 

6. ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์ลพนัธ ์ บุญมาก  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ประชุม online) 11 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 12 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนนทพรรณ ผาสุข ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 13 

 ประชุม online 14 

  15 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 2 

วนัศุกรท์ี่ 2 เมษายน 2564  เวลา 09.00-14.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรตัน  วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 4 

และการประชุมออนไลนด์ว้ยระบบ Zoom Meeting 5 

       6 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 7 

พลตรีหญิง ผูช้่วยศาสตราจารย ์จนัทราภา  ศรีสวสัด์ิ ผูอ้ านวยการกองการศึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตร์8 

พระมงกุฎเกลา้ ท าหน้าท่ีประธานแทน พลตรี สุรศักด์ิ  ถนัดศีลธรรม ผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระ9 

มงกุฎเกลา้ กรรมการอ านวยการ  กล่าวตอ้นรับคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน10 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 11 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 12 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 13 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ี 14 

ผูน้  าเสนอ  : พลตรีหญิง ผูช้่วยศาสตราจารย ์จนัทราภา  ศรีสวสัด์ิ 15 

กรรมการอ านวยการ 16 

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 17 

อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ ์  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั18 

อุบลราชธานี 19 

รองศาสตราจารย ์ดร.จรญั  บุญกาญจน์  รกัษาการแทนคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั20 

วลยัลกัษณ ์21 

กรรมการบริหาร 22 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์23 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่24 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสด์ิ  รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์25 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์26 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 27 

1.1 สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนและติดตามการด าเนินงานตามมติ28 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ครั้งที่ 1/2564 (หนังสือที่ กสพท 53/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพนัธ ์2564 29 

เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นและมตฯิ [ส่งผ่านกรรมการบริหารฯ]) 30 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั และบน website กสพท (www.cotmes.net) 31 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 



5 

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิ ริทรัพย์ รายงานสรุปประเด็นและมติท่ีประชุม1 

คณะกรรมการขบัเคล่ือนและติดตามการด าเนินงานตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อ2 

วนัท่ี 27 มกราคม 2564 (ตามเอกสารประกอบการประชุม และ website กสพท) มีมติรบัทราบ เร่ืองส าคญั ดงัน้ี 3 

1.  สมาชิกสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ มีฉนัทามติรบัรองมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 2 มติ ไดแ้ก่ 4 

มติ 13.1 ความมัน่คงทางอาหารในภาวะวิกฤต และ มติ 13.2 การบริหารจดัการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 5 

กรณีโรคระบาดใหญ่  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2564 มีมติให ้6 

1) คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ พิจารณาด าเนินการตามมติ และรายงานให ้คสช . รับทราบความคืบหน้า 7 

2) มอบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) แจง้มติใหห้น่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทราบ8 

และพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  และ  3) เห็นชอบใหเ้สนอมติต่อคณะรฐัมนตรีเพ่ือทราบ และมอบหมาย9 

ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาด าเนินการ 10 

2. ความกา้วหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพ11 

แห่งชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยแ์ละสาธารณสุข  1) มต ิ7.4 การจดัการสเตียรอยด์ท่ีคุกคามสุขภาพคนไทย  2) 12 

มต ิ11.4 การคุม้ครองผูบ้ริโภค ดา้นบริการทนัตกรรม (ตามเอกสารประกอบการประชุม และ website กสพท) 13 

3. ความกา้วหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนและติดตาม มติสมัชชาสุขภาพ14 

แห่งชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสงัคมและสุขภาวะ 1) กลุ่มมติ “ผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก เยาวชนและครอบครวั” 15 

2) มต ิ12.2 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลงัสุขภาวะครอบครวั (ตามเอกสารประกอบการประชุม และ website กสพท) 16 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 17 

1.2 สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาระบบการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อการใชย้า18 

อยา่งสมเหตผุล ครั้งที่ 1/2564 วนัพุธที่ 17 กุมภาพนัธ ์2564 19 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 21 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล รายงานสรุปการประชุมคณะท างานพฒันาระบบ22 

การผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวนัพุธท่ี 17 กุมภาพนัธ ์23 

2564  ใน 3 ประเด็น ดงัน้ี 24 

1. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดสรรทุนใหเ้ครือข่ายและกลุ่มสถาบันวิชาชีพ 25 

ส าหรบัการพฒันาการเรียนการสอนการใชย้าอย่างสมเหตุผล ในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน 200,000 26 

บาท เพ่ือด าเนินการใน 3 เร่ือง ไดแ้ก่  27 

1.1 การประเมินความคิดเห็นและสมรรถนะ เร่ือง การใชย้าอยา่งสมเหตุผลของนิสิตนักศึกษาชั้น28 

ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 และจะท าต่อเน่ืองโดยส ารวจแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะชั้นปีท่ี 1 ประจ าปี 2564 29 

1.2  การอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาครผููส้อน เร่ือง การเขียนขอ้สอบการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 30 

1.3  รปูแบบการประเมินผลออนไลน์ 31 

2. โครงการคดัเลือกสถาบนัการศึกษาตวัอยา่งจากเครือขา่ยการศึกษาแต่ละวิชาชีพในการพฒันาและ32 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการใชย้าอย่างสมเหตุผล  ซ่ึงเกณฑ์การพิจารณามี 5 ขอ้  (ตามเอกสาร33 

ประกอบการประชุม) โดย กสพท จะคดัเลือกสถาบนัการศึกษาท่ีเขา้เกณฑด์งักล่าว จ านวนไม่เกิน 5 สถาบนั เพ่ือ34 

ส่งให ้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2564  จากน้ันทางคณะท างานฯ จะ35 
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พิจารณาคดัเลือกสถาบนัตวัอย่าง วิชาชีพละ 2 แห่ง ภายในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 และก าหนดใหส้ถาบนัท่ี1 

ไดร้บัการคดัเลือกน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจ าปี ท่ีจะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 14–15 มิถุนายน 2564 2 

3. การจดัประชุมวิชาการ เร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนของวิชาชีพดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้า3 

อยา่งสมเหตุสมผล ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 14–15 มิถุนายน 2564 4 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 5 

1.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาต ิ 6 

(นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2564  วนัพฤหสับดีที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 7 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 9 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ป่ินเจริญ รายงานสรุปประเด็นส าคัญของการประชุม10 

คณะอนุกรรมการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 25 11 

กุมภาพนัธ ์2564  ดงัน้ี 12 

1) รฐับาลเตรียมมาตรการผ่อนคลาย เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 13 

2019 (COVID-19) เร่ิมคล่ีคลาย และมีการน าเขา้วคัซีน 14 

2) การจดัระบบรบัผูป่้วยและญาติเขา้มารกัษาในประเทศไทยโดยระบบปิด และการอบรมบุคลากรท่ี15 

เก่ียวขอ้ง 16 

3) TCEL จดัระบบเวชนคร ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่17 

4) การเพ่ิมศกัยภาพการผลิต PPE และถุงมือเพ่ือการส่งออก 18 

5) แนวคิด Vaccine Passport และการจดั Organization Quarantine 19 

6) การประสานงานระหวา่งมหาวิทยาลยัเอกชน กบัสมาคมโรงแรมเพ่ือจดั ASQ ท่ีมีค่าใชจ้่ายต า่กว่า 20 

ASQ ในปัจจุบนั (28,000 บาท/14 วนั) 21 

7) การจดังาน Thailand International Health Expo ก าหนดจดังานเบ้ืองตน้ในวนัท่ี  6-9 พฤษภาคม 22 

2564  ณ Challenger Hall เมืองทองธานี ในรูปแบบ Hybrid ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั23 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ขอ้จ ากดัการจดังาน คือ กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ ท าใหต้อ้งมุ่งเน้นส่ือต่างประเทศ24 

เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัมากกว่าผูร้่วมงานต่างประเทศเป็นรายบุคคล  คณะอนุกรรมการฯ คาดหวงัใหส้มาชิก 25 

กสพท แสดงศักยภาพความเป็นเลิศทางการแพทย ์หลักสูตรนานาชาติ หรือการควบคุมสถานการณ์การแพร่26 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน Topic conference หรือออกบธูประชาสมัพนัธ ์27 

และไดเ้รียนเชิญคณบดีคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร28 

ลาดกระบงั  ร่วมน าเสนอหลกัสตูรแพทยน์านาชาติของมหาวิทยาลยัฯ ในงานครั้งน้ีดว้ย 29 

8) การจดัตั้ง World class standard academy เพ่ืออบรมการบริหารจดัการทางสุขภาพและระบบ30 

คุณภาพใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ และประชาชน ผ่าน platform ต่างๆ  ท่ีประชุมมีมติใหใ้ชค้ าว่า International แทน 31 

World class 32 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 33 

 34 
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1.4  สรุปการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการด้าน1 

สาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบและยุทธศาสตรก์ารจัดตั้งเครือข่ายศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์2 

สถาบนัทางการแพทย ์และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศในระยะยาว (5-10 ปี) วัน3 

พฤหสับดีที่ 18 มีนาคม 2564 4 

เอกสารประกอบ  :  2 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 6 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์7 

การปฏิรูปก าลงัคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ และยุทธศาสตรก์ารจดัตั้งเครือข่าย8 

ศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์สถาบนัทางการแพทย ์และสถาบนัการศึกษาต่างๆ ในภาพรวมของประเทศใน9 

ระยะยาว (5-10 ปี) ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2564  ดงัน้ี 10 

1) รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุมติัค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรก์ารปฏิรูป11 

ก าลงัคนและภารกิจบริการดา้นสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ และยุทธศาสตรก์ารจดัตั้งเครือข่ายศูนยค์วามเป็น12 

เลิศทางการแพทย ์สถาบนัทางการแพทย ์และสถาบนัการศึกษาต่างๆ ในภาพรวมของประเทศไทยในระยะยาว 13 

(5-10 ปี) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 14 

2) คณะรฐัมนตรีมีมติใหก้ระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ15 

นวตักรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปก าลงัคนและภารกิจบริการดา้นสาธารณสุข16 

ในภาพรวมทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาแผนอัตราก าลงัของบุคลากรสาธารณสุข ในส่วนของระบบบริการสุขภาพ  และ17 

ระบบบริการสาธารณสุข และก าหนดยุทธศาสตรก์ารจดัตั้งเครือขา่ยศนูยค์วามเป็นเลิศทางการแพทยฯ์ ท่ีเช่ือมโยง18 

กบัยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปก าลงัคนและภารกิจบริการดา้นสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ (Excellence Center) 19 

ไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่  1) การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ  2) การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัระบบ20 

สุขภาพ  3) การลดความเหล่ือมล ้าของการไดร้บับริการและสถานพยาบาล 21 

แผนฯ ดงักล่าวจดัท าไวต้ั้งแต่ปี 2559  และมีการเสนอของบประมาณในปี 2563  รวม 62,000 ลา้นบาท  22 

ซ่ึงไดร้บัการพิจารณาอนุมติัหลกัการและมอบหมายใหม้ีการทบทวนเพ่ือใหแ้ผนท่ีเสนอไวส้ามารถด าเนินการได้23 

แลว้เสร็จ เน่ืองจากมีบางแผนไดด้ าเนินการไปแลว้ มีบางแผนถูกยกเลิก ท าใหข้ณะน้ีกรอบงบประมาณส าหรับ24 

ด าเนินการในปี 2565-2569 คงเหลือ 42,000 ลา้นบาท  โดยแผนดังกล่าวจะตอ้งมีการทบทวนและน าเสนอให ้25 

ครม. พิจารณาอีกครั้ง 26 

3) ทิศทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขใน27 

ภาพรวมทั้งระบบ ก าหนดเสนอแผน Excellence Center ต่อ ครม. เดือนกนัยายน 2565 28 

4) กรอบแนวคิดการจดัท ายุทธศาสตรฯ์ มีการทบทวนระบบบริการ อตัราก าลงั และผลกระทบของ29 

การใช ้Digital Transformation และปรบัยุทธศาสตรจ์ากเดิม 3 ดา้น (รายละเอียดในขอ้ 2) เป็น 4 ดา้น โดยเพ่ิม30 

ระบบสุขภาพปฐมภมูิเป็นดา้นท่ี 4  31 

5) ท่ีประชุมเห็นชอบกับแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการดา้น32 

สาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ และมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจัดท าฐานขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบันและ33 

เช่ือมโยงกบักระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นภาพรวมของประเทศ  โดยเน้นย ้าใหโ้รงพยาบาลของคณะแพทยศาสตรท่ี์34 

เพ่ิงจดัตั้งและมีความตอ้งการขยายอตัราก าลงัคน พิจารณาแนวทางคดัสรรก าลงัพลและเสนอผ่านไปยังกระทรวง35 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม เพ่ือใหบ้รรจุไวใ้นภาพรวมของประเทศ 36 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ขอแจง้ใหท้ราบประเด็นความคืบหน้าโครงการ1 

ผลิตแพทยเ์พ่ิม ส าหรบัปีงบประมาณ 2565-2570  ท่ีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ได้2 

เสนอโครงการฯ ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม จะมีการนัดประชุมพิจารณา ในวนัท่ี 3 

9 เมษายน 2564 เวลา 15.30-18.30 น.  โดยไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัทุกสถาบนัเรียบรอ้ยแลว้ 4 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 5 

1.5  เรื่องจาก UHosNet 6 

1.5.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 

1/2564 (วาระพิเศษ) ในวนัจนัทรท์ี่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.30-14.00 น. ณ หอ้งประชุม 201 ส านักงาน8 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ9 

เอกสารประกอบ  :  1  ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 11 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ12 

ก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 11 มกราคม 2564 เวลา 13 

10.30-14.00 น. ณ หอ้งประชุม 201 ของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นของการปรบัขอ้บงัคบั14 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าดว้ย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้ นทะเบียนเป็นหน่วย15 

บริการและเครือขา่ยหน่วยบริการ ใน 2 ประเด็นส าคญั คือ  16 

1.  เสนอใหม้ีการเปล่ียน “หน่วยบริการร่วมใหบ้ริการ” เป็น “หน่วยบริการปฐมภูมิเฉพาะ17 

ดา้น หรือหน่วยบริการรบัส่งต่อเฉพาะดา้น” เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามท่ีไดบ้ญัญัติไวใ้น พ.ร.บ. หลกัประกนัสุขภาพ18 

แห่งชาติ ตามขอ้พิจารณาของคณะท่ีปรึกษา รมว. กระทรวงสาธารณสุข  19 

2.  มีการก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของสถานบริการท่ีจะไม่รบัขึ้ นทะเบียน เน่ืองจากส านักงานฯ 20 

เคยบอกเลิกสญัญาใหบ้ริการสาธารณสุข และเคยประกาศยกเลิกความเป็นหน่วยบริการ  21 

นอกจากน้ียงัมีการปรบัแกค้ าจ ากดัความของ “หน่วยบริการปฐมภูมิ” การตดั “หน่วยบริการ22 

ร่วมใหบ้ริการ” ออก และเพ่ิม “เครือข่ายหน่วยบริการ” (ตามเอกสารประกอบการประชุม) ท าใหเ้หลือเพียง 1) 23 

หน่วยบริการประจ า 2) หน่วยบริการปฐมภูมิ และ 3) หน่วยบริการท่ีรับการส่งต่อ และมีก าหนดหา้มมิให้24 

ส านักงานฯ รบัขึ้ นทะเบียนสถานบริการท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 25 

1) มีผูป้ระกอบการสถานพยาบาล ท่ีส านักงานฯ เคยบอกเลิกสญัญาใหบ้ริการสาธารณสุข 26 

อนัเน่ืองจากการกระท าผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 27 

2) ผู ้ประกอบการซ่ึงเป็นนิติบุคคล มีกรรมการคนใดคนหน่ึงเคยเป็นกรรมการใน28 

ผูป้ระกอบการนิติบุคคล ซ่ึงส านักงานฯ บอกเลิกสญัญาใหบ้ริการสาธารณสุขอนัเน่ืองจากการกระท าผิด รวมอยู่29 

ดว้ย 30 

3) มีผู ้ด าเนินการสถานพยาบาลเป็นบุคคลเดียวกันกับผู ้ด าเนินการของสถานบริการท่ี31 

ส านักงานฯ บอกเลิกสญัญาใหบ้ริการสาธารณสุขอนัเน่ืองจากการกระท าผิดกฎหมายว่าดว้ยหลกัประกนัสุขภาพ32 

แห่งชาติ 33 

4) เป็นสถานบริการท่ีใชช่ื้อเดิมกับสถานบริการ ท่ีส านักงานฯ บอกเลิกสัญญาใหบ้ริการ34 

สาธารณสุข 35 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 36 
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1.5.2 สรุปการประชุมคณะท างานบูรณาการการตรวจประเมินและการก ากบัคุณภาพมาตรฐาน1 

หน่วยบริการ ครั้งที่ 2/2564  ในวนัองัคารที่ 12 มกราคม 2564  เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอ้งประชุม 201  2 

ชั้น 2  ส  านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 3 

เอกสารประกอบ  :  1  ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 5 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ รายงานสรุปการประชุมคณะท างาน6 

บูรณาการการตรวจประเมินและการก ากับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ ครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวนัองัคารท่ี 12 7 

มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอ้งประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย8 

กล่าวถึง (ร่าง) แนวทางและแผนการด าเนินงานตามกรอบการบรูณาการงานตรวจประเมินและก ากบัมาตรฐาน9 

หน่วยบริการ ซ่ึงเป็นการวางระบบการด าเนินงานใหม่ เพ่ือ  1) แกปั้ญหาความซ ้าซอ้นในการก าหนดเกณฑก์าร10 

ตรวจประเมินและการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ  2) ลดภาระงาน/ภาระงบประมาณของหน่วยบริการ และหน่วยงาน11 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  3) ใหห้น่วยบริการไดร้บัการตรวจประเมิน และก ากบัคุณภาพ ดว้ยเกณฑคุ์ณภาพมาตรฐานเดียวกนัท่ี12 

เป็นปัจจุบนั และ  4) เพ่ือลดเหตุการณไ์ม่พึงประสงคเ์กิดซ ้า ซ่ึงระบบใหม่น้ีจะช่วยลดภาระดา้นเอกสาร และท าให้13 

หน่วยบริการสามารถใหก้ารบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น  ส าหรับกรอบแนวคิดการบูรณาการการ14 

ตรวจประเมินและการก ากบัคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 15 

ไดแ้ก่ 1) ดา้นการก าหนดมาตรฐานหน่วยบริการและตรวจประเมินหน่วยบริการ  2) ดา้นการก ากบัคุณภาพ16 

มาตรฐานบริการสาธารณสุข และ  3) ดา้นขอ้มลูคุณภาพบริการ  ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานท่ีคลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุด 17 

ซ่ึงจะเกิดประโยชน์กบัหน่วยบริการและกองทุน โดยมีขอ้เสนอแนวทางการบูรณาการการก าหนดมาตรฐานและ18 

การตรวจประเมินหน่วยบริการ  ทั้งในระดบั Primary care,  Secondary care  และ Tertiary care  (ตามเอกสาร19 

ประกอบการประชุม) 20 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 21 

1.5.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ22 

กองทุน ครั้งที่ 1/2564  วนัพฤหสับดีที่ 21 มกราคม 2564  23 

เอกสารประกอบ  :  1  ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 25 

         รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ มีเร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุมรบัทราบจากการ26 

ประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวัน27 

พฤหสับดีท่ี 21 มกราคม 2564 ดงัน้ี 28 

มติคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม 2564 ในเร่ือง29 

เงินกูเ้พ่ือเตรียมการรบัมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 30 

โดยตรง ประมาณ 2,228 ลา้นบาท (ไดแ้ก่ ค่าบริการป้องกนัการติดเช้ือ และค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วย) และส่วนของ 31 

COVID-19 Related ประมาณ 771 ลา้นบาท (ไดแ้ก่  ค่าวคัซีนไขห้วดัใหญ่เพ่ือลดอาการแทรกซอ้นของผูป่้วย , 32 

เงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้ หรือค่าบริการท่ีเกิดข้ึนในกรณีคนตกงาน) รวมเป็นเงินประมาณ 2,999 ลา้นบาท 33 

โดยในปี 2564 มีการเพ่ิมแนวทางใหม่ส าหรบัการใหบ้ริการ COVID-19 ไดแ้ก่ 1) ดา้นการ34 

ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เดิมตรวจดว้ยวิธี RT-PCR จาก nasopharyngeal swab ไดป้รบัเพ่ิมการตรวจดว้ยวิธีอ่ืน 35 
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เช่น Pooled saliva sample, การตรวจ antibody หรือ antigen เป็นตน้  2) ดา้นการตรวจคดักรอง เดิมจ่ายเฉพาะ1 

หน่วยบริการในระบบ UC ไดป้รบัเพ่ิมโดยรวมถึงโรงพยาบาลนอกระบบ และเพ่ิมการตรวจเชิงรุก เป็นตน้  3) การ2 

คดักรอง และการเขา้รบับริการในสถานบริการอ่ืน (UCEP COVID) เดิมใหเ้บิกเฉพาะกลุ่ม PUI ท่ีมีการรกัษา โดย3 

เบิกจ่ายแต่ละกองทุน ไดป้รบัใหเ้บิกจากกองทุน UC ทั้งหมด  โดยมีการก าหนดอตัราค่าใชจ้่ายท่ีชดัเจน (ตาม4 

เอกสารประกอบการประชุม) นอกจากน้ียงัมีการร่างหลกัเกณฑค์่าบริการตามสิทธิประโยชน์ระบบ UC กรณีผูป่้วย5 

ตกงาน โดยไดร้บังบจ านวน 137,000 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 366 ลา้นบาท  6 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 7 

1.5.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ8 

กองทุน ครั้งที่ 2/2564 วนัจนัทรท์ี่ 22 กุมภาพนัธ ์2564  9 

เอกสารประกอบ  :  1  ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 11 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ รายงานสรุปมติคณะกรรมการ12 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2564  ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับอนุกรรมการฯ ท่ีได้จากการประชุม13 

คณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 22 14 

กุมภาพนัธ ์2564  ใหท่ี้ประชุมรบัทราบ ดงัน้ี 15 

1. คณะอนุกรรมการฯ ไดข้อรบังบประมาณเพ่ิมเติมส าหรบัปี 2565  จาก พ.ร.ก. กูเ้งินฯ  ปี 16 

2563  ซ่ึงประกอบดว้ย  บริการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  และบริการรับส่งต่อผูป่้วยของหน่วยบริการ  17 

โดยเพ่ิมบริการฉีดวคัซีน และการบริการท่ีโรงพยาบาลสนาม ซ่ึงวงเงินงบประมาณท่ีขอเพ่ิมเติมจากเดิม 2,999 18 

ลา้นบาท เป็น 3,782 ลา้นบาท  ไดแ้ก่  ค่าบริการฉีดวคัซีนป้องกันโรค COVID-19 840 ลา้นบาท และเงิน19 

ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ส าหรบัผูร้บับริการท่ีไดร้บัความเสียหายจากการรบับริการ COVID-19 117 ลา้นบาท (ตาม20 

เอกสารประกอบการประชุม) 21 

2. งบ UC ปี 2565 (ขาลง) โดยไดเ้สนอของบประมาณจ านวน 203,027 ลา้นบาท และไดร้บั22 

การพิจารณาในวงเงินประมาณ 198,891 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 23 

3.  แนวทางการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย และการด าเนินการ 24 

กรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นผลมาจากคลินิกอบอุ่นใน กทม. จากกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มี25 

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเรียกคืนเงินในกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ือการบริการสาธารณสุขไม่26 

ถูกตอ้ง เช่น เรียกเก็บค่าใชจ้่ายเกินจริง  ซ่ึงหากตรวจพบว่าหน่วยบริการจงใจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเกินจริง  ให้27 

ส านักงานฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาก าหนดมาตรการชะลอการจ่าย28 

ค่าใชจ้่าย” ซ่ึงการชะลอน้ีจะไมก่ระทบต่อการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และในกรณีตรวจพบความไม่29 

ถูกตอ้งจะมีแนวทางการปฏิบติั ไดแ้ก่  1) การตรวจสอบขอ้มลูก่อนการใหบ้ริการ (pre authorization)  2) ระบบ30 

การตรวจสอบขอ้มลูก่อนการจ่ายชดเชย (pre audit)  3) ระบบการตรวจสอบขอ้มูลหลงัการจ่ายชดเชย (post 31 

audit) และ 4) ระบบการตรวจสอบคุณภาพการใหบ้ริการ (quality audit) และหากพบว่ามีการจงใจเรียกเก็บ32 

ค่าใชจ้่ายเป็นเท็จ จะมีแนวปฏิบติัในการด าเนินงาน 5 มิติ ไดแ้ก่  1) ด าเนินการทางอาญา  2) ด าเนินการทางแพ่ง 33 

3) ด าเนินการทางวินัย (กรณีเป็นขา้ราชการ)  4) ด าเนินการดา้นจริยธรรมตามกฎหมายประกอบวิชาชีพ  และ 5) 34 

ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ หมวด 8 ว่าดว้ย การก ากบัมาตรฐานหน่วยบริการ 35 

ทั้งน้ีจะมีการเรียกคืนเงินพรอ้มค่าปรบัอีกไม่เกิน 10 เท่า ซ่ึงมาตรการทั้งหมดน้ีก าลงัอยู่ระหว่างกระบวนการท่ีจะ36 

ท าใหเ้กิดข้ึน    37 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 38 
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1.5.5 (วาระเพิ่มเติม) สรุปประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ1 

ขอ้มูลสถิติชีพและระบบทะเบียนราษฎร และคณะท างานกลางพฒันาสถิติชีพและระบบทะเบียนราษฎร 2 

ครั้งที่ 1/2564 วนัจนัทรท์ี่ 22 มีนาคม 2564  3 

เอกสารประกอบ  :  1  ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 5 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการ6 

อ านวยการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพขอ้มลูสถิติชีพและระบบทะเบียนราษฎร และคณะท างานกลางพฒันาสถิติ7 

ชีพและระบบทะเบียนราษฎร ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวนัจันทร์ท่ี 22 มีนาคม 2564 (ตามท่ีไดร้ับมอบหมายจาก 8 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ใหเ้ป็นผูแ้ทนถาวรของ กสพท ในคณะกรรมการอ านวยการฯ 9 

ดงักล่าว เขา้ร่วมประชุม) ดงัน้ี 10 

1) คณะกรรมการอ านวยการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพขอ้มูลสถิติชีพและระบบทะเบียน11 

ราษฎร มีหนา้ท่ีและอ านาจในการก าหนดขอบเขตและแนวทางอ านวยการและก ากบัติดตามการด าเนินงานพฒันา12 

คุณภาพขอ้มูลสถิติชีพและระบบทะเบียนราษฎร ตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง13 

ภายในและต่างประเทศ   14 

2) เน่ืองจากคณะกรรมการฯ พบว่าการรายงานขอ้มูลของ WHO เก่ียวกบัรอ้ยละของการ15 

รายงานสาเหตุการตายดว้ย Garbage codes ของประเทศไทย ถูกจดัเป็นขอ้มลูขยะ (ไม่ถูกตอ้ง) ตั้งแต่ปี 1980 – 16 

2014 เป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกนัเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า17 

ขอ้มลูรอ้ยละ 45 ไดจ้ากโรงพยาบาล  รอ้ยละ 42 จากนอกโรงพยาบาล  และอีกรอ้ยละ 13  มาจากหอ้ง autopsy 18 

โดยพบวา่มีขอ้มลูท่ีผิดมาจากโรงพยาบาล รอ้ยละ 20-30  จากนอกโรงพยาบาล รอ้ยละ 90  คณะกรรมการฯ จึงมี19 

แนวคิดจะพฒันาขอ้มลูใหถู้กตอ้ง โดยขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และไดข้อหารือ กสพท เพ่ือหาแนวทาง20 

ความเป็นไปได ้ ดงัน้ี  1) ขอเชิญตวัแทนใหช้่วยทบทวนและพิจารณาในเร่ืองของหลกัสูตรท่ีมีการวินิจฉยัเก่ียวกบั21 

การตาย  2) จดัใหม้ีการเรียนในรูปแบบ e-learning และมีการสอบ  หรือผลกัดนัใหม้ีประกาศนียบตัรก่อนจบ ใน22 

ส่วนของสถานพยาบาล ไดป้ระสานผ่าน UHosNet  ขอใหม้ี  1) การสอนเพ่ิมเติมแก่ นศพ. และแพทยป์ระจ าบา้น 23 

2) การน าร่องในการน า soft ware (โปรแกรม Iris) และ AI มาใชใ้นระบบโรงพยาบาล เพ่ือเป็นตน้แบบของ24 

ประเทศ  25 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมทราบเพ่ือประกอบการตดัสินใจเชิงนโยบายของ กสพท  และขอรายช่ือ26 

ผูป้ระสานงาน ซ่ึงจะไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ หากมีการจดัประชุมครั้งต่อไป 27 

รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมว่า เช่ือว่าในแต่ละ28 

สถาบนัมีการเรียนการสอนในประเด็นน้ีอยูแ่ลว้ แต่การเนน้ย า้มากนอ้ยคงขึ้ นกบัแต่ละสถาบนั และเน่ืองจากขณะน้ี29 

อยูร่ะหวา่งกระบวนการของการปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม และเกณฑก์ารสอบเพ่ือรบัรอง30 

ความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพกรรม  จึงมีความเป็นไปไดท่ี้ กสพท จะดูแลในเร่ืองของเกณฑ์31 

มาตรฐาน และในเร่ืองของการสอบส าหรบัประเด็นน้ีใหช้ดัเจนยิ่งขึ้ น และแนะน าให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทย์32 

สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ประสานเพ่ือขอรายช่ือผู ้ประสานงานผ่านทาง รองศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรันดร ์ 33 

ประดิษฐสุวรรณ  34 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 35 

  36 
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1.6  The South-East Asian Journal of Medical Education-December 2020 (www.cotmes.net) 1 

เอกสารประกอบ  :  บน website กสพท (www.cotmes.net) 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์แจง้ท่ีประชุมเก่ียวกับช่องทางการเขา้ถึงวารสาร 4 

The South-East Asian Journal of Medical Education (SEAJME) ท่ีออกโดย South East Asia Regional 5 

Association for Medical Education หรือ SEARAME  ท่ีโรงเรียนแพทยห์ลายแห่งไดส้มคัรเป็นสมาชิก โดยทุก6 

ท่านสามารถหาอ่านวารสารดงักล่าวไดท่ี้ website ของ กสพท  7 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 8 

1.7  (วาระเพิ่มเติม) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนา9 

การศึกษาบุคลากรในศตวรรษที่ 21  วนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2564 10 

เอกสารประกอบ  :  3 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 12 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ป่ินเจริญ รายงานสรุปประเด็นส าคัญของการประชุม13 

คณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาบุคลากรในศตวรรษท่ี 21 เมื่อวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ ์14 

2564  ดงัน้ี 15 

1. การพฒันาวารสารออนไลน์ Health Workforce Education e-journal โดยมี Better Health 16 

Programme (BHP), Property Fund, UK ใหก้ารสนับสนุน คาดว่าฉบบัท่ี 1 จะเร่ิมเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 17 

2564  ทั้งน้ี กรรมการอ านวยการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สามารถส่งผลงานวิจยัและผลงาน18 

ทางวิชาการเพ่ือร่วมเผยแพร่ไดท่ี้ รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 19 

2. การจดัประชุมวิชาการนานาชาติครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2564  The 1st Global Interprofessional Health 20 

Professional Education Conference (GIPEC 2021) ในวนัท่ี 19, 26 เมษายน และ 17 พฤษภาคม 2564  โดย21 

จดัในรูปแบบ Hybrid ก าหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งคนไทยและต่างประเทศ สมาชิกกลุ่มสถาบันฯ ท่ีลงทะเบียน22 

ร่วมงานภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 จะไดร้บัการยกเวน้ค่าลงทะเบียน  23 

3. การขบัเคล่ือนโครงการพฒันากลไกการจดัการและขบัเคล่ือนเครือข่ายภายใตแ้นวคิดการพฒันา24 

บุคลากรสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 ภายใตก้ารด าเนินงานของ ศสช. มีความคืบหนา้ของแผนงาน 5 ดา้น ดงัน้ี 25 

3.1  การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละถอดบทเรียน สรา้งเครือข่าย DHSA แพทย ์ในเขต 3, 5, 8, 26 

11 และกรุงเทพมหานคร ด าเนินการแลว้ใน 4 เขต/พ้ืนท่ี  คงเหลือ 1 เขต คือ เขต 11 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ 27 

3.2  การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้สรา้งเครือข่ายความร่วมมือ CEHPE ในวิชาชีพอ่ืนๆ 28 

1 แห่ง/ภาค  ด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ 29 

3.3  งานวิจยัท่ีไดร้บัการเผยแพร่ 4 เร่ือง ด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ 30 

3.4  นวตักรรมการศึกษาสุขภาพ 8 เร่ือง ด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้  และการจดัประชุมวิชาการ   31 

ปีละ 1 ครั้ง  ด าเนินการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรียบรอ้ยแลว้ คงเหลือการประชุมวิชาการ32 

นานาชาติ ครั้งท่ี 1 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 33 

3.5  ส่ือเพ่ือพฒันาสมรรถนะบุคลากรสุขภาพ 10 เร่ือง ด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ จ านวน 7 เร่ือง 34 

คงเหลือส่ือวีดิทศัน์และสรุปการประชุมวิชาการนานาชาติ 3 ประเด็น 35 
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ทั้งน้ี โครงการฯ ดงักล่าวมีก าหนดส้ินสุดในเดือนกุมภาพนัธ ์2564  แต่เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่1 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามแผนได ้ คณะกรรมการ2 

ก ากบัทิศทาง เห็นชอบใหข้ยายระยะเวลาโครงการฯ ถึงเดือนสิงหาคม 2564 3 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 4 

วาระที่ 2  รบัรอง/รบัทราบสรุปผลการประชุม 5 

2.1  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้ง6 

ที่ 1/2564 วันศุกรท์ี่ 15 มกราคม 2564 ณ หอ้งประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและ7 

วิทยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 8 

เอกสารประกอบ  :  1  ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์10 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ11 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 15 มกราคม 2564 ณ หอ้งประชุม 12 

15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 13 

ประสานมิตร เพื่อขอรบัรองในท่ีประชุม โดยมีการแกไ้ขดงัน้ี 14 

หนา้ 4  บรรทดัท่ี 33  “IMCR”  แกเ้ป็น  “IMRC” 15 

มตทิี่ประชุม : รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่ม16 

สถาบนัฯ ครั้งท่ี 1/2564 วนัศุกรท่ี์ 15 มกราคม 2564  หลงัจากไดแ้กไ้ขแลว้ 17 

2.2  รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2/2564 วันศุกรท์ี่ 19 18 

กุมภาพนัธ ์2564  ณ หอ้งประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 19 

เอกสารประกอบ  :  1  ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร22 

กลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 19 กุมภาพนัธ ์2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี 23 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใหท่ี้ประชุมรบัทราบ โดยจะขอใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 24 

เป็นผูร้บัรองสรุปผลการประชุมฯ  ในการประชุมครั้งต่อไป 25 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 26 

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 27 

3.1  นโยบายและแผนการด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 28 

2564-2567 29 

เอกสารประกอบ  :  2 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  31 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของสถาบัน32 

รบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา (2560-2563) รวมทั้งสรุปนโยบายและ33 
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แผนการด าเนินงานของ สมพ. ในปี 2564-2567 เน่ืองจากมีการเปล่ียนวาระของผูบ้ริหาร สมพ. ทั้งชุด (ตาม1 

เอกสารประกอบการประชุม)  ดงัน้ี 2 

ผลการด าเนินงานของ สมพ. ระหว่างปี 2560-2563 (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 3 

1)  มีการตรวจประเมิน 44 ครั้ง และตรวจติดตาม 1 ครั้ง ณ โรงพยาบาลสิรินธร 4 

2) มีการพิจารณา annual progress report และ corrective action report 5 

3) จดัการฝึกอบรมและใหค้ าปรึกษา โดยในปี 2560-2562 มีการอบรม SAR จ านวน 4 ครั้ง การ6 

อบรมผูต้รวจประเมิน 3 ครั้ง  การท า refreshing assessor 2 ครั้ง  การอบรม lead assessor 1 ครั้ง  และการให้7 

ค าปรึกษา 5 ครั้ง  ในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  จึงไมม่ีการฝึกอบรมและการใหค้ าปรึกษา 8 

4) มีการประชุมของคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพฒันาและปรบัปรุงเกณฑห์ลายครั้ง  9 

5) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมพ. ปีละ 4 ครั้ง  การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของ 10 

สมพ.  การประชุมคณะกรรมการกลัน่กรอง เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมินก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร สมพ. 11 

ดา้นการตดิตอ่ประสานงานกบัตา่งประเทศ (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 12 

1) ไดร้บั recognition status จาก WFME ในปี 2018 และประชาสมัพนัธท์างเว็บไซตใ์นปี 2019  13 

2) เขา้ร่วมประชุมเครือข่ายดา้น accreditation เช่น WFME Conference, WHO-SEARO และการ14 

ประชุมอ่ืนๆ   15 

3) ใหข้อ้มลูตามแบบฟอรม์ ECFMG Sponsor note โดยเป็น gateway ท่ีท าใหโ้รงเรียนแพทยทุ์ก16 

แห่งท่ีผ่านการรบัรองเขา้ไปอยู่ใน World Directory of Medical Schools  และเมื่อเขา้ไป ขอ้มลูของโรงเรียนแพทย์17 

แต่ละแห่งจะมีขอ้มลูในแท็บ Sponsor note (ECGMG) แสดงไวว้่า ผูส้ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทยน้ั์นๆ 18 

สามารถ apply to ECFMG หรือแคนาดาได ้ 19 

4) การส่ง annual progress report ต่อ WFME Headquarter ทุกปี  20 

5) การขอ/ใหค้ าปรึกษา/รบัเชิญใหไ้ปตรวจประเมินจากหลายประเทศ  21 

นโยบายและแผนการด าเนินงานของ สมพ. ในปี 2564-2567 สามารถสรุปเป็นประเด็นทาง22 

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการไดด้งัน้ี 23 

1.  การวิเคราะหส์ถานการณ ์24 

1.1  จุดแข็ง  25 

1) สมพ. ไดร้บัการรบัรอง และไดร้บั recognition status จาก WFME   26 

2) กระบวนการตรวจประเมินมีมาตรฐาน  27 

1.2  จุดอ่อน 28 

1) ผูป้ระเมินมีมาตรฐานการตรวจประเมินไมเ่ท่าเทียมกนั  29 

2) การธ ารงรกัษามาตรฐานของสถาบนัผลิตแพทยท่ี์ไดร้บัการรบัรองแลว้  30 

3) การบริหารจดัการงานธุรการของส านักงาน สมพ. ยงัมีขอ้จ ากดั  31 

1.3  โอกาส 32 

1) สมพ. ไดร้บัการยอมรบัจากประเทศอ่ืน  33 

2) การใชม้าตรฐานในการพฒันาสถาบนัผลิตแพทยเ์พ่ือยกระดบัสู่ความเป็นเลิศ 34 

 35 
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1.4  ภาวะคุกคาม  1 

1) แพทยสภาอาจไมม่อบอ านาจให ้สมพ. ในการรบัรองสถาบนัผลิตแพทยเ์พียงองคก์รเดียว  2 

2) ความไมเ่ช่ือมัน่ของสถาบนัผลิตแพทยท่ี์ขอรบัการประเมิน  3 

2. ประเด็นทางยุทธศาสตร ์4 

2.1  จุดยืนหลกัของ สมพ. คือ “องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร”์  5 

2.2 ตัวช้ีวัดของ สมพ. เดิมไม่ไดก้ าหนดชัดเจน แต่ตัวช้ีวัดท่ีถูกยกมาใชบ้อกคุณภาพการจัด6 

การศึกษาของโรงเรียนแพทยคื์อ ผลการสอบ ศรว. ซ่ึง สมพ. ควรพิจารณาก าหนดตัวช้ีวดัท่ีครอบคลุมประเด็น7 

ดงัต่อไปน้ี 8 

1) ตวัช้ีวดัท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นว่า การรบัรองช้ีใหเ้ห็นถึงคุณภาพของบณัฑิตและระบบสุขภาพ9 

ของประเทศ 10 

2) ตัวช้ีวดัท่ีสะทอ้นไปถึงมาตรฐานของกระบวนการตรวจประเมิน มาตรฐานของผูต้รวจ11 

ประเมิน 12 

3) การพฒันาตัวช้ีวดัจากวิสยัทัศน์และพนัธกิจท่ีอาจเปล่ียนไป การใชผ้ลสอบ ศรว. อาจไม่13 

เพียงพอ 14 

4) การท าความเขา้ใจกบัโรงเรียนแพทยถึ์งการบรรลุ outcome และการรบัรองจาก สมพ. 15 

เพ่ือประกนัวา่โรงเรียนแพทยย์งัคงด ารงรกัษาคุณภาพการจดัการศึกษาไดใ้นช่วงเวลาของการรบัรอง 16 

2.3  ยุทธศาสตรข์อง สมพ. ไดแ้บ่งมุมมองดา้นยุทธศาสตรอ์อกเป็น 3 มุมมอง ไดแ้ก่  17 

2.3.1  มุมมองดา้นความไดเ้ปรียบและความทา้ทายเชิงกลยุทธ ์ 18 

1) ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ ์ไดแ้ก่ สมพ. ไดร้บัการยอมรบัในฐานะองคก์รระดบัชาติ  19 

2) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ความเช่ือมัน่ในกระบวนการประเมินจากการ20 

ส่ือสารถึงความส าคัญของการใชเ้กณฑ์มาตรฐานต่อผู ้บริหารสถาบันผลิตแพทย์และมาตรฐานของผู ้ประเมิน 21 

รวมถึง การก าหนดบทบาทของ สมพ. (เพ่ือการรบัรองอย่างเดียว หรือเพ่ือการรับรองและพฒันาสถาบันผลิต22 

แพทย)์  23 

2.3.2  มุมมองดา้นประเด็น/วตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย 24 

1) การพัฒนามาตรฐานของผูป้ระเมิน และการตรวจประเมินทั้งในดา้นจ านวนและ25 

คุณภาพ  26 

2) การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์โดยใชเ้กณฑ์มาตรฐาน 27 

TMC.WFME.BME.Standards  เป็นฐาน  28 

3) พฒันาระบบและกลไกการด าเนินงานภายในส านักงานของ สมพ. 29 

2.3.3 มุมมองดา้นกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนของ สมพ. ประกอบดว้ย 30 

5 ดา้น 31 

1) การรับรองมาตรฐาน มีวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในการส่งเสริมการพัฒนาและ32 

ยกระดบัสถาบนัผลิตแพทย ์โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน TMC.WFME.BME.Standards เป็นฐาน และพฒันากระบวนการ33 

รบัรองและติดตามมาตรฐาน เพื่อเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่โรงเรียนแพทย ์34 

2) การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาเกณฑ์35 

มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษา คู่มือ และแนวทางการบริหาร สมพ. ตาม WFME framework ใหท้ันสมยัและ36 

เหมาะสมกบับริบทของไทย 37 
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3) การฝึกอบรม มีวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์ในการพฒันาสมรรถนะผูต้รวจประเมินให้1 

มีมาตรฐานเดียวกนัและมีความเป็นมืออาชีพ 2 

4) การประสานความร่วมมือ มีวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์ในการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี3 

กบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและองคก์รทั้งในและต่างประเทศ 4 

5) การพฒันาส านักงาน สมพ. มีวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ในการพฒันากระบวนการ5 

สนับสนุนใหต้อบสนองต่อพนัธกิจในอนาคต (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 6 

เน่ืองจาก สมพ. เกิดขึ้ นและด าเนินงานภายใต้ขอ้บังคับของ กสพท  จึงขอรับฟังขอ้คิดเห็นจาก 7 

คณะกรรมการอ านวยการ และกรรมการบริหาร กสพท เพ่ือน าไปประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงานของ 8 

สมพ. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป  9 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เน้นย ้าในประเด็นท่ี สมพ. เกิดขึ้ นจากขอ้บงัคบัของ 10 

กสพท  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนคือ การเป็นสถาบันรบัรอง และพัฒนาใหทุ้กคนรูจ้ักเกณฑ ์มิใช่การพัฒนา11 

สถาบันผลิตแพทย์  โดยการตรวจประเมินจะมุ่งเน้นท่ีคุณภาพเป็นส าคัญ ส่วนเชิงปริมาณจะเป็นประเด็นรอง 12 

ดงัน้ันการเชิญและคดัเลือกผูท้ าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจประเมินจึงเนน้ท่ีผูม้ีประสบการณ ์เช่น คณบดี หรือรองคณบดี  13 

ท่ีประชุมไดม้ีการอภิปรายเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีแพทยสภาก าลังพัฒนาเกณฑ์เพ่ือรับรองโรงเรียน14 

แพทยเ์ปิดใหมใ่นระยะแรกท่ียงัไมผ่่านการรบัรองจาก WFME  ซ่ึงกรรมการท่ีร่วมอภิปรายไม่เห็นดว้ยเน่ืองจากจะ15 

เป็นการสรา้งความสบัสนใหผู้เ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง สมควรมีเพียงมาตรฐานเดียว และมีเพียงองคก์รเดียวในการท า16 

หนา้ท่ีรบัรองฯ 17 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบและรบัรองนโยบายและแผนการด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐาน18 

การศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 2564-2567 19 

3.2 หนงัสือจากแพทยสภา เรื่องปัญหาระหว่างการศึกษาของนิสิตนกัศึกษาแพทย ์20 

เอกสารประกอบ  :  1  ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ว่า ตามท่ี กสพท ไดร้ับหนังสือแสดงความ23 

ห่วงใยจากแพทยสภา ในประเด็นที่มีการน าเสนอปัญหาของนิสิตนักศึกษาแพทยใ์นระหว่างการศึกษาระดับ   24 

ปรีคลินิกและชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทยบ์างแห่ง ผ่านทางส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือให ้กสพท พิจารณาหาแนวทางท่ี25 

เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา จึงขอรบัฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุม  ในภาพรวมท่ีประชุมเห็นพอ้งว่าแต่ละสถาบนั26 

มีบริบทท่ีแตกต่างกนั มีการรับฟังขอ้คิดเห็นของนิสิตนักศึกษา ตลอดจนมีแนวทางในการพยายามแกไ้ขปัญหา27 

ภายในสถาบนัของตนอยูแ่ลว้ 28 

มตทิี่ประชุม : เห็นชอบใหแ้ต่ละสถาบันพิจารณาก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมและ29 

สอดคลอ้งกบับริบทของสถาบนั  โดย กสพท จะท าหนังสือตอบแพทยสภาต่อไป 30 

3.3 รายงานผลการวิจยัเรื่อง Survey of Simulation-based Medical Education in Thailand (ทุน31 

โครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา กสพท) 32 

เอกสารประกอบ  :  2 ฉบบั 33 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์ลพนัธ ์ บุญมาก 34 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวรรณี  สุรเศรณีวงศ ์35 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์ลพนัธ์  บุญมาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดน้ าเสนอ1 

ผลการวิจยั เร่ือง การสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลองทางการแพทยใ์นประเทศไทย หรือ SBME ซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียน2 

สามารถประยุกตค์วามรูท่ี้เรียนไปปฏิบติัไดจ้ริงในเวชปฏิบติัได ้โดยในปัจจุบนัมีการใช ้SBME อย่างแพร่หลายใน3 

โรงเรียนแพทยต่์างๆ และมีการพฒันาทั้งดา้นบุคลากรและอุปกรณ ์โดย SBME ท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งพฒันา4 

ร่วมกนัทั้งดา้นระบบการบริหารจดัการ หลกัสูตร สถานท่ี อุปกรณ ์ผูส้อน และบุคลากร รวมทั้งผูเ้รียน  5 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพ่ือศึกษาสถานการณข์อง SBME ของโรงเรียนแพทยใ์นประเทศไทย 6 

ในมุมมองของผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูเ้รียน ทั้งในดา้นการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู ้ผลลัพธ์ บุคลากรท่ี7 

เก่ียวขอ้ง รวมถึงทรพัยากร และอุปกรณ ์ 8 

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปขา้งหน้า โดยใชแ้บบสอบถามก่ึงโครงสรา้งผ่าน9 

ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ โดยในหวัขอ้การบริหารจดัการจะสอบถามจากผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบดา้นการจดัการเรียน10 

การสอน หวัขอ้การจดัการสอน จะสอบถามจากอาจารยท่ี์ท าหน้าท่ีสอนนิสิตแพทย ์ และหวัขอ้ผลของการสอนต่อ11 

ผูเ้รียน จะสอบถามจากนิสิตแพทยช์ั้นปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561  12 

ผลการศึกษา  13 

ดา้นที่ 1  การบริหารจดัการ พบว่าโรงเรียนแพทยทุ์กแห่งมีการใช ้SBME ในหลกัสูตรแพทยศาสตร14 

บณัฑิต โดยใชเ้พ่ือการสอนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชเ้พ่ือการประเมินผล และใชเ้พ่ือการพฒันาหลกัสูตร /การวิจยั15 

น้อยท่ีสุด  โดยการสอนประกอบดว้ยการท าหัตถการ ทักษะการส่ือสาร การดูแลผูป่้วย ความรูท้างการแพทย ์  16 

หวัขอ้ท่ีใชน้อ้ยท่ีสุด คือ ความเป็นผูน้ า โดยปัญหาท่ีผูบ้ริหารรายงานกลบัมา ไดแ้ก่ ขาดแคลนงบประมาณ สถานท่ี 17 

และอุปกรณ ์ รวมถึงขาดแคลนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และระบบพฒันาบุคลากร โดยผูบ้ริหารทุกคนเห็นความจ าเป็น18 

ของ SBME และสนับสนุนใหม้ีการบรูณาการเขา้ในหลกัสตูร  19 

ดา้นที่ 2  การจดัการสอน SBME ของอาจารย ์พบว่าแนวโน้มการใชก้ารสอน SBME เพ่ิมมากขึ้ นใน20 

ชั้นปีการศึกษาท่ีสูงขึ้ น ยกเวน้หัวขอ้ความเป็นผูน้ าและความเป็นมืออาชีพ โดยเป้าหมายของการเรียน คือ การ21 

เปล่ียนแปลงความรูค้วามสามารถของผูเ้รียน รองลงมาคือ วิธีการดูแลผูป่้วย และความรู ้  ส าหรบัวิธีท่ีใชใ้นการ22 

สอน SBME ไดแ้ก่ หุ่นฝึกจ าลอง  รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป่้วยจ าลอง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน คือ 2-3 23 

ชัว่โมง ซ่ึงเท่าๆ กบัระยะเวลาเตรียมการสอน โดยจดัการสอนปีละ 2-6 ครั้ง มีผูเ้รียน 8-32 คนต่อครั้ง และผูส้อน24 

พบมีปัญหาอุปสรรคในดา้นบุคลากรผูช้่วยเหลือมากท่ีสุด ตามมาดว้ยดา้นเวลา และดา้นงบประมาณและอุปกรณ ์ 25 

ดา้นที่ 3  การสอน SBME ในมุมมองของผูเ้รียน พบว่า รอ้ยละ 94.6 ของผูเ้รียน เคยเรียนเน่ืองจาก26 

ถูกจดัไวใ้นตารางสอนปกติ ส่วนใหญ่เป็นการสอนท าหตัถการทางคลินิกและการตรวจร่างกาย  รองลงมาคือ การ27 

ท างานเป็นทีม การใหค้ าปรึกษา และทักษะการส่ือสาร ส าหรับวิธีการเรียนส่วนมากใชชุ้ดฝึกเฉพาะส่วน โดย28 

หตัถการระดบัท่ี 1 ส่วนใหญ่ใช ้SBME ก่อนปฏิบติัจริงกบัผูป่้วย แต่มีบางหตัถการท่ีไม่ไดท้ าก่อน ในรายวิชาส่วน29 

ใหญ่ ผูเ้รียนคาดหวงัใหม้ีการสอน SBME เพ่ิมขึ้ นกว่าท่ีจดัสอนในปัจจุบนั ส่ิงท่ีผูเ้รียนคาดหวงั ไดแ้ก่ การสอน30 

แสดงทกัษะตามล าดบัขั้นตอนทีละขั้น และการใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบั  รองลงมาคือ คาดหวงัการกระตุน้จากผูส้อน 31 

โดยความคาดหวงัของผูเ้รียน คือ ใหม้ีผูเ้รียน 5 คนต่อครั้ง และเรียน 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ทั้งน้ีส่วนใหญ่ของผูเ้รียน32 

ไดร้บัประโยชน์จากการฝึกโดยใช ้SBME ก่อนปฏิบติัจริงกบัผูป่้วยในระดับมาก-มากท่ีสุด โดยมีบางหตัถการท่ี33 

ผูเ้รียนประเมินวา่ไดร้บัประโยชน์นอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด  ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความเห็นเชิงบวกต่อ SBME  34 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรบั กสพท และโรงเรียนแพทย  ์คือ การพฒันาระบบบริหารจดัการ35 

ดา้นการสอน SBME โดยควรก าหนดใหช้ดัเจนในหลกัสตูร  การพฒันาระบบสนับสนุนการสอน  การตั้งศูนยฝึ์กท่ี36 
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เป็นระบบ  การแกปั้ญหาความขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะทางเทคนิคเพ่ือลดภาระของผูส้อน  การ1 

คิดภาระงานใหเ้หมาะสม  การแกปั้ญหาดา้นงบประมาณ สถานท่ี และอุปกรณ ์ ทั้งน้ี ผูส้อนมีความตอ้งการท่ีจะ2 

สอน SBME แต่พบอุปสรรคในเชิงระบบ ทั้งดา้นการบริหาร เวลา ขาดแคลนการสนับสนุนในดา้นบุคลากรท่ีมี3 

ความช านาญเฉพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์  นอกจากน้ี ผูเ้รียนยงัคาดหวงัใหม้ีการสอน SBME มากขึ้ น  โดย4 

ตอ้งการใหม้ีการฝึกโดยใช ้SBME ก่อนการปฏิบติัจริงกบัผูป่้วย  ตอ้งการเรียนในกลุ่มท่ีมีขนาดเล็กลง และมีความ5 

สม า่เสมอมากขึ้ น  ตอ้งการเพ่ิมการสอนแสดงทกัษะตามล าดบัขั้นตอน  และการใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัถึงจุดดี จุด6 

ดอ้ย และส่ิงท่ีตอ้งฝึกฝนเพ่ิมเติม 7 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล น าเสนอ การ8 

พฒันาระบบบริหารจดัการดา้นการสอน SBME โดยแนวทางการพฒันาประกอบดว้ย การก าหนดใหช้ดัเจนใน9 

หลกัสูตร และการมีระบบสนับสนุนการสอน ทั้งในดา้นศูนยฝึ์ก สถานท่ี อุปกรณ์ การบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ 10 

รวมถึงบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะ ซ่ึงประกอบไปดว้ย Sim specialist และ Sim technician โดยบุคลากรทั้ง 2 11 

กลุ่ม จะตอ้งมีทักษะใน 4 ดา้น  ไดแ้ก่  ความรูเ้ก่ียวกบัการศึกษา  ความรูท้างดา้นเทคนิคของหุ่นฝึก  ความรู ้12 

ทางดา้น Healthcare และความรูใ้นดา้นการบริหารจดัการ  ซ่ึงในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรฐัอเมริกา Sim 13 

specialist จะมีความรูใ้นทุกดา้นเป็นอย่างดี ยกเวน้ดา้นเทคนิคท่ีอาจไม่ไดรู้ลึ้กซ้ึงมากนัก ทั้งน้ีเ น่ืองจากมี Sim 14 

technician คอยบริหารจดัการดา้นเทคนิคใหแ้ลว้  ส าหรบัในประเทศไทย ในขั้นตน้ควรมี Sim technician ซ่ึงจะ15 

ช่วยอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจาก Sim technician จะสามารถแปลงบทเรียนท่ีไดร้บัจากอาจารยเ์ป็น16 

ขั้นตอนต่างๆ ในทางปฏิบัติได ้ สามารถจัดสถานท่ี AV และสามารถแกไ้ขสถานการณ์ได ้ อย่างไรก็ดี Sim 17 

technician นอกจากจะตอ้งมีความรูใ้นดา้นเทคนิคอย่างลึกซ้ึงแลว้ ยงัตอ้งมีความรูใ้นส่วนอ่ืนๆ เช่น Healthcare 18 

อยูบ่า้ง  ส่ิงท่ีจะน าเสนอคือ Sim specialist อาจเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก แต่ Sim technician เป็นส่ิงท่ีสามารถกระท า19 

ได ้เน่ืองจากสามารถเรียนแบบ short course และยงัเป็นวิชาเลือกในหลกัสูตรเวชนิทัศน์ หรือเทคโนโลยีทาง20 

การแพทย ์และขณะน้ีมีหลายสถาบนัท่ีส่งนักศึกษามาเรียนวิชาเลือกท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประเด็น21 

ท่ีควรพิจารณาคือเร่ือง career path โดยเฉพาะ Sim specialist ซ่ึงในต่างประเทศผูท่ี้จะมาเรียนในดา้นน้ีมกัเป็น22 

พยาบาล หรือ Paramedic  ส่วน Sim technician สามารถใชนั้กวิชาการศึกษา หรือนักวิชาการโสต ซ่ึงคณะแพทย์23 

ส่วนใหญ่มีต าแหน่งน้ีอยูแ่ลว้  24 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ เสนอใหค้ณะผู ้วิจัยต่อยอดจากงานวิจัยน้ีเป็น25 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายอยา่งเป็นรปูธรรมใหก้บัสถาบนัผลิตแพทย ์เช่น การสรา้งระบบ กลไก ควรเร่ิมตน้อย่างไร 26 

การเตรียม คน เงิน ของ สถานท่ี เป็นตน้  27 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ใหค้วามเห็นและขอ้มลูเพ่ิมเติมว่า งานวิจยัสหสถาบนั28 

เร่ืองน้ี ไดร้บัการอนุมติัใหด้ าเนินการวิจยัและจดัสรรงบประมาณสนับสนุนจาก กสพท  ดงัน้ันทุกสถาบนัจึงควรน า29 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากครหูรือนักเรียนจากงานวิจยัช้ินน้ีไปใชป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง เช่น น าไปก าหนด specification 30 

ส าหรับบุคลากรสนับสนุนการศึกษาในเร่ืองของการเปิดด าเนินการหลกัสูตรหรือการปรบัปรุงหลักสูตรหรือไม ่31 

อย่างไร  ส าหรบัเร่ืองการฝึกอบรม นอกจากหลกัสูตรการอบรมท่ีมีอยู่ในประเทศไทยแลว้ ในต่างประเทศเท่าท่ี32 

ทราบท่ีประเทศโปแลนด ์มีการเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญาตรี โท และเอก  33 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบรายงานผลการวิจยัดว้ยงบประมาณสนับสนุนจาก กสพท 34 

  35 
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3.4 การฉีดวคัซีนใหน้กัศึกษาแพทย ์1 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่าเน่ืองจากไดร้บัหนังสือหารือจากคณบดีคณะ4 

แพทยศาสตรแ์ห่งหน่ึง เร่ืองการฉีดวคัซีนใหนั้กศึกษาแพทย ์ซ่ึงถือเป็นบุคลากรกลุ่มเส่ียง ในเบ้ืองตน้จึงไดห้ารือ5 

คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 6 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วชัรสินธุ ใหข้อ้มูลว่า ไดส้อบถาม UHosNet แลว้ เบ้ืองตน้คณะ7 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดส้่งรายช่ือนักเรียนแพทยเ์ป็น white list ดว้ยเหตุผลว่าเป็นบุคลากรทาง8 

การแพทยท่ี์เป็นกลุ่มเส่ียง อยา่งไรก็ตามยงัไมไ่ดข้อ้สรุปท่ีชดัเจน 9 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ใหข้อ้มลูว่า UHosNet ไดร้บัการติดต่อจากส านัก10 

อนามยั กรุงเทพมหานคร และไดร้บัแจง้ว่าใหน้ ารายช่ือนักศึกษาแพทยใ์นชั้นคลินิก upload ขึ้ นไปท่ี white list 11 

และเน่ืองจากขอ้จ ากดัเร่ืองปริมาณวคัซีนจึงเสนอใหท้ า priority เช่น กลุ่มแรก คือ กลุ่ม extern กลุ่มท่ีเหลือก็ให้12 

ลดหลัน่กนัลงมา ซ่ึงท าใหโ้อกาสไปถึงนักศึกษาแพทยค์่อนขา้งยาก แต่หลงัจากเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน จะ13 

มีความเป็นไปไดส้งูท่ีนักศึกษาแพทยจ์ะไดร้บั คาดวา่ในช่วงเดือนพฤษภาคม วคัซีนของบริษัท สยามไบโอไซแอนซ ์14 

จ ากดั จะเร่ิมออกสู่ทอ้งตลาด ปัญหาการขาดแคลนวคัซีนจึงน่าจะหมดไป 15 

นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ใหข้อ้มลูวา่ในส่วนของนักศึกษาแพทยข์องศนูยแ์พทยศาสตรศึกษา16 

ชั้นคลินิก ในสงักดัของกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 37 แห่ง จ านวนรวมกว่า 3,000 คน จะอยู่ในกลุ่มของบุคลากรทาง17 

การแพทยข์องโรงพยาบาล และสามารถใชเ้งินจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท ในการจดัหาวคัซีนได ้18 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล สอบถามท่ีประชุม ในส่วนของนักศึกษาแพทย์19 

ชั้นปีท่ี 6 ท่ีก าลงัจะจบการศึกษา มีความเป็นไปไดว้่าอาจไดร้บัการฉีดวคัซีนเข็มแรกท่ีโรงเรียนแพทย ์และเข็มท่ี20 

สองอาจตอ้งไปฉีดท่ีต่างจงัหวดัในขณะไปเพ่ิมพนูทกัษะ จะมีแนวทางปฏิบติัอยา่งไร 21 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ตอบขอ้ซกัถามในส่วนของการแจกจ่ายวคัซีนว่า 22 

หน่วยท่ีไดร้บัจดัสรรวคัซีนจะเป็นผูพิ้จารณาเองว่าจะใหบุ้คลากรกลุ่มใดเป็น priority ในการไดร้บัวคัซีน  ดงัน้ันใน23 

เบ้ืองตน้ไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่านักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ท่ีไดร้บัวคัซีนเข็มแรกแลว้ การไดร้บัวคัซีนเข็มท่ีสอง24 

จะเป็นอยา่งไร 25 

นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมวา่ เมื่อไดร้บัวคัซีนเข็มแรกแลว้จะตอ้งลงทะเบียน26 

กบัหมอพรอ้ม ซ่ึงเข็มท่ีสอง ก็จะตอ้งไดร้บัวคัซีนจากบริษัทเดียวกนั ซ่ึงน่าจะตอ้งมีระบบรองรับในการหาวคัซีน27 

ยี่หอ้เดิมฉีดใหก้บันักศึกษาแพทยท่ี์ไดร้บัเข็มแรกไปแลว้ ดงัน้ันเร่ืองน้ีจึงไมน่่ากงัวล  28 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบและด าเนินการ 29 

3.5 ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 (เมษายน 2564 - มีนาคม 30 

2565) 31 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี32 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 33 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ใหท้ราบว่า เน่ืองจากเดือนเมษายนของทุกปี34 

จะเป็นเดือนท่ีครบรอบปีของ กสพท และครบรอบปีของการเก็บค่าบ ารุงสมาชิก กสพท จึงขอเก็บค่าสมาชิกฯ ใน35 
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อตัราเดิม คือ สถาบนัละ 100,000 บาท หากไม่มีสถาบนัใดขดัขอ้ง กสพท จะขอส่งหนังสือไปถึงท่านคณบดีหรือ1 

ท่านผูอ้ านวยการ โดยผ่านทางกรรมการบริหาร กสพท ของแต่ละสถาบนั 2 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบและเห็นชอบ 3 

วาระที่ 4  ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 4 

4.1  การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต5 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 6 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 7 

เอกสารประกอบ  :  3  ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์9 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้ก าหนดการจัดสอบวิชาเฉพาะของ 10 

กสพท ซ่ึงจดัสอบพรอ้มกนัในวนัเสารท่ี์ 10 เมษายน 2564 โดยมีผูเ้ขา้สอบมากกว่า 40,000 คน และก าหนดการ11 

จดัสอบยงัคงเดิม แมจ้ะมีกรณีการฟ้องรอ้งศาลปกครอง ซ่ึงเร่ืองยงัคงอยู่ระหว่างการพิจารณา หลงัการสอบเสร็จ12 

ส้ินแลว้ จะมีการประชุมพิจารณารบัรองผลการสอบ ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 13 

ส าหรบัมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั COVID-19  ทาง กสพท ไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 14 

14 เร่ือง มาตรการบริหารความเส่ียงโรคระบาดรา้ยแรงในช่วงการจดัสอบวิชาเฉพาะฯ ปีการศึกษา 2564 (ตาม15 

เอกสารประกอบการประชุม) ส าหรบัใหผู้เ้ขา้สอบปฏิบติัอยา่งเคร่งครดั 16 

เร่ืองการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับแนวทางการจัดสอบ ทาง ทปอ. แจง้ว่าจะมีการปรับเล็กน้อยในปี17 

การศึกษา 2565 และจะมีการปรบัใหญ่ในปีการศึกษา 2566  ซ่ึงจะรายงานความคืบหนา้ในโอกาสต่อไป 18 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 19 

4.2  การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 20 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  22 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ รายงานผลการด าเนินการของสถาบันรบัรอง23 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  ดงัน้ี 24 

1.  สมพ. ไดต้รวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของสถาบนัท่ีขอรบัรองหลกัสูตรแพทยศาสตร25 

บณัฑิต และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการหลงั site visit จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 26 

และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  โดยไดต้รวจประเมินระหว่างวนัท่ี 15-18 มีนาคม 2564  มี27 

ผูต้รวจประเมินท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน  28 

กรณีของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พบว่าในระหว่างการตรวจประเมิน ทางผูต้รวจประเมินไดแ้จง้29 

กลบัมาท่ีส านักงานฯ ว่าหลกัสูตรท่ีน าเสนอกบัหลกัสูตรท่ีส่งใหศึ้กษาก่อนไปตรวจแตกต่างกนั ทาง สมพ. จึงได้30 

แจง้ทางมหาวิทยาลยัฯ กลบัไปวา่ตอ้งเป็นหลกัสตูรเดียวกนั ซ่ึงมหาวิทยาลยัฯ ยืนยนัว่าจะขอใชห้ลกัสูตรท่ีส่งมาขอ31 

การรบัรองฯ หลงัการตรวจประเมินเสร็จส้ิน ผูต้รวจประเมินใชเ้วลา 7 วนั และส่งผลการตรวจประเมินเบ้ืองตน้32 

กลบัมาท่ี สมพ. เพ่ือให ้สมพ. แจง้ผลการตรวจประเมินเบ้ืองตน้กลบัไปยงัมหาวิทยาลยัฯ ในขณะเดียวกนัผูต้รวจ33 

ประเมินไดท้ าบันทึกแจง้ สมพ. ว่าในวนัสุดทา้ยของการตรวจประเมิน ทางผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฯ ขอพบคณะ34 

ผูต้รวจประเมิน และไดแ้สดงท่าทีไม่เห็นดว้ยกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมินท่ีใชอ้ยู่ เน่ืองจากเป็นการตรวจ35 
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ประเมินดว้ยเอกสาร ถา้มีเอกสารและหลกัฐานครบถว้นน่าจะผ่านการตรวจประเมิน ถา้ผลการตรวจประเมินครั้งน้ี1 

ไมผ่่าน ผูบ้ริหารตอ้งน าเร่ืองเขา้ช้ีแจงในสภามหาวิทยาลยั และไดย้กกรณีตวัอย่าง ซ่ึงมหาวิทยาลยัฯ เคยฟ้องรอ้ง2 

ทนัตแพทยสภา เป็นจ านวนเงิน 2,000 ลา้นบาท เน่ืองจากหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตไดร้บัการประเมินไม่3 

ผ่าน ต่อมาอีก 2 ปี มีการตรวจซ ้าและประเมินผ่าน แต่มหาวิทยาลยัฯ ไม่ยกฟ้อง และคดียังคา้งอยู่ ซ่ึงท าใหค้ณะ4 

ผูต้รวจประเมินมีความกงัวลถึงความเป็นอิสระในการตัดสินใจและปฏิบติัภารกิจ ผูต้รวจประเมินจึงไดข้อลาออก5 

และยุติบทบาทผูต้รวจประเมินตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 ท าใหก้ารตรวจประเมินหยุดชะงกัลง จากการประชุม6 

วิสามญัเร่งด่วนของคณะกรรมการบริหาร สมพ. เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2564 มีมติใหแ้ต่งตั้งผูต้รวจประเมินชุดใหม่7 

เขา้ไปด าเนินการต่อจากชุดท่ีแลว้ ทั้งน้ีผลการตรวจประเมินเบ้ืองตน้ท่ีผูต้รวจประเมินไดต้รวจไปแลว้น้ัน ผูต้รวจ8 

ประเมินไดจ้ดัเตรียมไวก้่อนท่ีผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัฯ จะเขา้มาพดูคุย ดงัน้ันผลการตรวจประเมินท่ีไดแ้จง้ไปจึง9 

เป็นผลการตรวจประเมินท่ีผูต้รวจประเมินมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  10 

กรณีท่ีเกิดขึ้ นน้ีเป็นกรณีท่ีไม่เคยเกิดขึ้ นมาก่อน ท่ีผ่านมาทางสถาบนัท่ีรบัการตรวจจะทราบว่า11 

การตรวจประเมินเป็นการตรวจประเมินทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มิใช่ตรวจเฉพาะเอกสารเท่าน้ัน แต่ตอ้ง12 

แสดงถึงกระบวนการท่ีมีองคป์ระกอบหลายขอ้ ซ่ึงทางคณะกรรมการบริหาร สมพ. มีแผนจะเตรียมการเพ่ือรองรบั13 

สถานการณท่ี์อาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต และ สมพ. ไดน้ าเร่ืองน้ีไปหารือกบั WFME ซ่ึง WFME ก็ไม่มีแนวปฏิบติั14 

ให ้เน่ืองจากไมเ่คยเกิดกรณีเช่นน้ีเช่นกนั มีการสอบถามไปยงัประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเคยมีกรณีฟ้องรอ้ง แต่เป็นการ15 

ฟ้องสภาวิชาชีพ และเป็นคดีความอยู่ 2 ปี ในท่ีสุดสภาวิชาชีพชนะคดี และโรงเรียนแพทยน้ั์นไดปิ้ดท าการไป ซ่ึง16 

ต่างจากกรณีน้ี 17 

2.  การส่งรายงานประจ าปี 2564 มีรายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหน้าประจ าปี ครั้ง18 

ท่ี 1, 2 และ 3 ตามเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึง สมพ. ไดส้่งหนังสือเตือนในแต่ละครั้งใหแ้ต่ละสถาบนัได้19 

รบัทราบ 20 

3.  แพทยสภาได้ประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ส าหรับการขอเปิดด าเนินการ /ปรับปรุงหลักสูตร21 

แพทยศาสตรบณัฑิต และรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์ปี 2564 แลว้ โดยจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 22 

2564 เป็นตน้ไป สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตรหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ตอ้งด าเนินการดว้ย23 

เกณฑฉ์บบัใหม่น้ี เกณฑใ์หม่สามารถ download ไดท่ี้ www.imeac.org ในกรณีท่ีสถาบนัผลิตแพทยไ์ดร้บัการ24 

รบัรองมาตรฐานแลว้ดว้ยเกณฑฉ์บบัเดิม ยงัสามารถด าเนินการส่งรายงานความกา้วหน้าประจ าปีตามมาตรฐาน25 

เกณฑฉ์บบัเดิมได ้หรือจะด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานฉบบัใหมก็่สามารถท าไดเ้ช่นกนั 26 

4.  สมพ. ไดจ้ดัอบรมเกณฑม์าตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์และการเขียนรายงานประเมินตนเอง 27 

ในวนัท่ี 22-26 มีนาคม 2564 มีผูเ้ขา้รบัการอบรมทั้งหมด 48 คน และก าหนดการจดัอบรมครั้งต่อไปในวนัท่ี 8-9 28 

กรกฎาคม 2564 เป็นหลกัสตูร Assessor Calibration ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ขอใหแ้ต่ละ29 

สถาบนัสนับสนุนใหผู้ต้รวจประเมินในสงักดัของท่านเขา้รบัการอบรมโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย หากไม่ไดร้บัการอบรม30 

จะไมส่ามารถเป็นผูต้รวจประเมินหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม ได ้เน่ืองจากจะเป็นการประเมินดว้ยเกณฑใ์หม่ 31 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 32 

4.3 โครงการ : นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 33 

 ยงัไมม่ีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 34 

  35 
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4.4 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

4.4.1  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 2 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 3 

4.4.2 (วาระเพิ่มเตมิ) มาตรฐานการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 4 

เอกสารประกอบ  :   1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์6 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ รายงานสรุปประเด็นจากมติท่ีประชุม7 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2563  ดงัน้ี 8 

ตามท่ีคณะท างานวิชาการไดเ้คยเสนอมาตรฐานการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา9 

แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางส าหรบัสถาบนัเจา้ภาพในการด าเนินการจดัประชุม (ตามเอกสารประกอบการ10 

ประชุม) ซ่ึงท่ีประชุมมีมติรบัทราบ และใหพิ้จารณาขอ้เสนอการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก กสพท เพ่ือ11 

เป็นค่าใชจ้่ายใหก้บัสถาบนัเจา้ภาพ เพ่ือใหส้ถาบนัผลิตแพทยส์ามารถเป็นเจา้ภาพได ้ในวนัน้ีจึงขอหารือเพ่ือขอให ้12 

คณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหาร กสพท พิจารณางบประมาณสนับสนุนในส่วนของค่าใชจ้่ายส าหรบั13 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการกลุ่มสถาบนัฯ ซ่ึงมีจ านวนกรรมการรวมประมาณ 60 คน โดย14 

ค่าลงทะเบียนเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 3,000 บาท/ครั้ง  คิดเป็นจ านวนเงินสนับสนุน 180,000 บาท/ครั้ง 15 

มตทิี่ประชุม : เ ห็นชอบ และอนุมัติ เ งินสนับสนุนในส่ วนของค่าใช้จ่ ายประเภท16 

ค่าลงทะเบียนเขา้ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ของคณะกรรมการกลุ่มสถาบันฯ ตามจ านวน17 

กรรมการท่ีเขา้ประชุมจริง ในวงเงินไมเ่กินครั้งละ 180,000 บาท  18 

4.5 โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ19 

นวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข: ทบทวนแผนการผลิตแพทยข์องแต่ละสถาบนัเพื่อขอรบัการจดัสรร20 

งบประมาณ 21 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดน้ าเสนอรายงานสรุปผลการรบันักศึกษา24 

โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมในช่วงปี 2561-2563  เพ่ือเตรียมขอ้มลูในการของบฯ ผลิตแพทยเ์พ่ิมในช่วงท่ี 2  จนถึงปี 25 

2570 ซ่ึงไดต้ั้งเป้าหมายการรบันักศึกษาไวท่ี้ 13,718 คน โดยเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการ26 

อุดมศึกษาฯ อยา่งละคร่ึง  แต่ในช่วงท่ีผ่านมา ผลการรบันักศึกษาในโครงการฯ ท าไดน้้อยกว่าแผนท่ีตั้ งไว ้โดยใน27 

โครงการระยะแรกท าไดร้อ้ยละ 96  ในระยะถดัมาท าไดร้อ้ยละ 91  แต่ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (2561-2563) ท าได้28 

เพียงรอ้ยละ 88 โดยกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการไดร้อ้ยละ 91 ในขณะท่ีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 29 

ด าเนินการไดร้อ้ยละ 84  คิดเป็นค่าเฉล่ียรอ้ยละ 88  ซ่ึงอาจเป็นประเด็นใหญ่ท่ี ครม. อาจสอบถามได ้โดยจาก30 

เอกสารท่ีน าเสนอ พบว่าผลการด าเนินการรับนักศึกษาในโครงการฯ สามารถแบ่งสถาบันออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 31 

ไดแ้ก่ กลุ่มสถาบันท่ีท าไดต้ามแผน กลุ่มสถาบันท่ีท าไดใ้กลเ้คียงกับแผน และกลุ่มสถาบันท่ีท าไดต้ า่กว่าแผน32 

ค่อนขา้งมาก มีรายละเอียดดงัน้ี 33 

-  กลุ่มสถาบนัท่ีด าเนินการไดต้ามแผน (รอ้ยละ 100) มี 3 สถาบนั ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช34 

พยาบาล  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  35 
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-  กลุ่มสถาบนัท่ีด าเนินการไดใ้กลเ้คียงแผน (ประกาศรบัสมคัรตามแผน แต่ผลการรบันักศึกษาต า่1 

กวา่แผน เน่ืองจากผูส้มคัรสละสิทธ์ิ) มี 3 สถาบนั  ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี (รอ้ยละ 99.6) 2 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (รอ้ยละ 99) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (รอ้ยละ 3 

96)  4 

-  กลุ่มสถาบันท่ีท าไดต้ า่กว่าแผนค่อนขา้งมาก (ประกาศรับสมัครต า่กว่าแผน และผลการรับ5 

นักศึกษาต า่กวา่แผน) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่มท่ีขอปรบัแผน และกลุ่มท่ียืนยนัแผนเดิม  6 

กลุ่มสถาบนัท่ีขอปรบัแผน มี 9 สถาบนั ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากโรงพยาบาลร่วมสอน ไดแ้ก่  7 

1.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์(ท าไดร้อ้ยละ 95 ของแผน ขอปรบัลด 8 

โดยปี 2565-2566 รบัปีละ 36 คน และ ปี 2567-2570 รบัปีละ 42 คน)  9 

2.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์(ท าไดร้อ้ยละ 92 ของแผน  ขอปรบัลด โดยปี 10 

2565-2566 รบัปีละ 48 คน, ปี 2567 รบั 92 คน และ ปี 2568-2570 รบัปีละ 108 คน)  11 

3.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(ท าไดร้อ้ยละ 90 ของแผน  ขอปรบัลด โดยปี 2565-12 

2566 รบัปีละ 185 คน และ ปี 2567-2570 รบัปีละ 194 คน)   13 

4.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (ท าไดร้อ้ยละ 84 ของแผน  ขอปรบัลด 14 

โดยปี 2565 รบั 92 คน, ปี 2566-2568 รบัปีละ 104 คน และ ปี 2569-2570 รบัปีละ 120 คน)  15 

5.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร (ท าไดร้อ้ยละ 83 ของแผน  ขอปรบัลด โดยปี 2565 รบั 16 

180 คน และ ปี 2566-2570 รบัปีละ 188 คน)  17 

6.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ท าไดร้อ้ยละ 81 ของแผน  ขอปรบัลด  โดยปี 2565-18 

2570 รบัปีละ 76 คน)  19 

7.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (ท าไดร้อ้ยละ 67 ของแผน  ขอปรบัลด โดยปี 20 

2565-2567 รบัปีละ 40 คน และ ปี 2568-2570 รบัปีละ 56 คน)   21 

8.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา (ท าไดร้อ้ยละ 47 ของแผน  ขอปรบัลด โดยปี 2565-2568 22 

รบัปีละ 40 คน และปี 2569-2570 รบัปีละ 72 คน)  23 

9.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลบับรูพา (ท าไดร้อ้ยละ 39 ของแผน  ขอปรบัลด โดยปี 2565 รบั 24 

80 คน, ปี 2566-2568 รบัปีละ 104 คน และปี 2569-2570 รบัปีละ 112 คน)  25 

กลุ่มสถาบนัท่ีไม่ขอปรบัแผน (ยืนยนัแผนเดิม) ระหว่างปี 2565-2570 มี 4 สถาบนั ไดแ้ก่ วิทยาลยั26 

แพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (ท าไดร้อ้ยละ 92 ของแผน)  คณะแพทยศาสตร ์27 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(ท าไดร้อ้ยละ 91 ของแผน)  คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมิน 28 

ทราธิราช (ท าไดร้อ้ยละ 83 ของแผน) และวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ (ท าไดร้อ้ยละ 79 ของแผน) 29 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ใหค้วามเห็นวา่ มี 2 สถาบนั (คือ สถาบนัท่ีห่างจาก30 

แผนค่อนขา้งมาก  สถาบนัท่ีขอปรบัแผน และสถาบนัท่ียืนยนัแผนเดิม) ท่ีอาจตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ เน่ืองจาก31 

ตอ้งเตรียมเหตุผลไปอธิบายถึงการรบันักศึกษาแพทยไ์ม่เป็นไปตามแผน ขอใหแ้ต่ละสถาบนัท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีช่วย32 

ช้ีแจง 33 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ ในส่วนของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั 34 

สงขลานครินทร ์เน่ืองจากไดยุ้ติศูนยปั์ตตานี จึงท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผน ส่วนวิทยาเขตหาดใหญ่ รบั 40 คน และ35 

ยะลา รบั 20 คน รวมเป็น 60 คน เช่นเดิม จึงขอยืนยนัตามท่ีไดแ้จง้ไปแลว้ 36 
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พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยดุ์สิต  สถาวร ในส่วนของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 1 

มีเหตุผลส าคญั คือ มีผูส้ละสิทธ์ิไม่มาสมัภาษณใ์นรอบท่ี 3  ส าหรบัการเพ่ิมจ านวนการรบัฯ เป็น 120 คน ตามท่ี2 

ไดร้บัการรบัรองศกัยภาพน้ัน ปัจจุบนัอยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการ หากไดร้บัการอนุมติั ทางสถาบนัพรอ้มท่ีจะรบั3 

เพ่ิมเป็น 120 คน ดงัน้ันจึงขอยืนยนัตามแผนเดิม 4 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ ในส่วนของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา  5 

ท่ีผ่านมาติดปัญหาจ านวนอาจารยต่์อนักศึกษา ความพรอ้มของสถาบนัร่วมสอน และผูบ้ริหารมกัจะตั้งแผนในการ6 

รบันักศึกษาไวส้งูสุด ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัคิดวา่เราควรเนน้คุณภาพและมาตรฐานมากกวา่จ านวน  7 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต  เดียวอิศเรศ ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย8 

นเรศวร ไดส้่งแผนแกไ้ขจาก 60 คน เป็น 30 คน ไปแลว้ และสามารถรบัไดต้ามแผน  ดังน้ันขอ้มูลอาจมีการ9 

คลาดเคล่ือน 10 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ขอใหแ้ต่ละสถาบนัโดยเฉพาะ 2 กลุ่มหลงั 11 

ช่วยตรวจสอบตวัเลขจากท่ีไดน้ าเสนอ หากไมต่รงขอใหส้่งตวัเลขกลบัมาใหม่ และเตรียมเหตุผลส าหรบัน าเสนอใน12 

วนัท่ี 9 เมษายน 2564 โดยส่ิงท่ีจะตอ้งอธิบายได ้คือ ศกัยภาพ และความสามารถในการรบัไดจ้ริงตามแผน ซ่ึง13 

หากคลาดเคล่ือนไปมากอาจส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ ครม.  14 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เห็นควรใหเ้หตุผลเป็นแบบเหตุผลร่วม (grouping) 15 

ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งนัดประชุมนอกรอบก่อน แต่หากสถาบนัใดมีเหตุผลสามารถส่งให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทย์16 

รุ่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ก่อน (อยา่งไมเ่ป็นทางการ) เพ่ือน ามาพิจารณาจดักลุ่ม 17 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 18 

4.6 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational Drug Use) 19 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 21 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล รายงานสรุปผลการประชุมของคณะท างานเพ่ือ22 

พฒันาการเรียนการสอนเร่ือง การใชย้าอย่างสมเหตุผล เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 29 มีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา มีประเด็น23 

ส าคญัท่ีขอแจง้ใหท้ราบ ดงัน้ี 24 

1.  เร่ืองการคดัเลือกสถาบนัการศึกษาตัวอย่าง ในการพฒันาและส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน25 

การใชย้าอย่างสมเหตุผล (ตามเอกสารประกอบการประชุม) ขอใหส้ถาบนัส่งรายช่ือถึง กสพท ภายในวนัท่ี 30 26 

เมษายน 2564  27 

2.  แนวคิดในการจดัการเรียนการสอน RDU เน่ืองจากในปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนยงัไม่ค่อย28 

เป็นระบบ ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น drug center สอนยาเป็นตวั / เป็นกลุ่ม ในขณะท่ีในทางคลินิกเป็น reverse 29 

approach ท่ีเร่ิมจากปัญหาคนไขแ้ลว้จึงมาเลือก pre drug จึงน่าจะมีการปรบัการเรียนการสอนออกเป็น 3 ส่วน 30 

คือ 1) Basic pharmacology  2) Clinical pharmacology  และ 3) pharmacotherapy 31 

3.  เน่ืองจากการเรียนการสอนเป็นลกัษณะ outcome-based education ดังน้ัน RDU น่าจะถูกก าหนด 32 

ใหเ้ป็นหน่ึงใน learning outcome ท่ีส าคญัของหลกัสูตร ซ่ึงจะท าใหม้ีการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเร่ือง 33 

RDU ท่ีชดัเจนมากยิ่งขึ้ น เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศท่ีก าลงัผลกัดนัไปสู่ RDU country 34 

4.  มีการจดัท าคู่มือการจดัการเรียนการสอน RDU โดยจะดดัแปลงจาก Teacher’s guide to good 35 

prescribing ของ WHO และปรบัใหเ้ขา้กบับริบทของประเทศไทย และอาจจดัท าเป็น online learning module ใน36 

รปูแบบ MOOCs 37 
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5.  มีแผนจะจดัท าต ารา RDU ใหส้ าเร็จ 1 

ทั้งน้ี คณะท างานฯ ไดส้่งแบบสอบถามความคิดเห็นเร่ือง RDU ส าหรบัใหนั้กศึกษาชั้นปีท่ี 6  ของทุก2 

สถาบนัประเมินผ่าน Link และ QR code  ขอฝากท่านรองคณบดีช่วยติดตาม 3 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 4 

4.7 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) 5 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 7 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล รายงานสรุปผลการจัดประชุมของคณะท างานเพ่ือ8 

พฒันาการเรียนการสอนเร่ือง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2564 ท่ีผ่านมา 9 

ซ่ึงผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยผูแ้ทนสถาบนั พบว่ายงัมีความหลากหลายในรูปแบบการจดัการเรียนการสอน และท่ี10 

ตอ้งการเน้นย ้า คือ การเรียนการสอนโดยยึดตาม WHO Curriculum และจดัการสอนแบบ active learning 11 

โดยเน้น Inter Professional Education ในท่ีประชุมมีการอภิปรายในหลายเร่ือง โดยสรุปมีเร่ืองท่ีตอ้งด าเนินการ12 

เพ่ิมเติม 4 เร่ือง ไดแ้ก่  13 

1.  ก าหนด Minimum Intended Learning Outcome ของคอรส์ใหช้ดัเจนขึ้ น เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 14 

Outcome-Based MD Curriculum  15 

2.  รวบรวม learning resources ในต่างประเทศและจากสถาบนัต่างๆ เพ่ือท าเป็น Shared Teaching 16 

Toolkit 17 

3.  จดัใหม้ีการประเมินบณัฑิตแพทยร์่วมกนัส าหรบัผูจ้บใหม ่และผูท่ี้ท างานไปแลว้ 1 ปี  18 

4.  จดัใหม้ี workshop พฒันาครูแพทย ์ในหวัขอ้ การจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล เร่ือง 19 

Patient Safety ภายในปี 2564 20 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 21 

4.8 คณะท างานเพื่อพิจารณาปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพื่อรบัใบอนุญาต22 

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National 23 

License 2012) 24 

เอกสารประกอบ  :  3 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 26 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ รายงานสรุปผลการประชุมหารือของ27 

คณะท างานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ความรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ28 

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 และน าเสนอประเด็นท่ีขอใหค้ณะกรรมการอ านวยการ กสพท พิจารณา  ดงัน้ี  29 

1.  ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบ ริหาร กสพท ได้มอบหมายให้ คณะ30 

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นแกนน า โดยความร่วมมือกบัโรงเรียนแพทยต่์างๆ ในการพิจารณาปรบัปรุง31 

เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม (ไดแ้ก่ ความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพ 6 ดา้น ของผูป้ระกอบวิชาชีพ32 

เวชกรรม) และเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของ33 

แพทยสภา พ.ศ. 2555 ซ่ึงแบ่งเป็น 5 หมวด หมวดส าคญั ไดแ้ก่ 2 หมวดแรก หมวด ก  วิทยาศาสตรก์ารแพทย์34 

พ้ืนฐาน และ หมวด ข  ความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก ซ่ึงเกณฑเ์หล่าน้ีตามหลกัการแลว้35 
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เป็น minimal requirement ส าหรบับณัฑิตแพทย ์ดงัน้ันจะด าเนินการใหก้ระชบัท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งรบัฟังความคิดเห็น1 

จากผูใ้ชบ้ณัฑิต บณัฑิต ร่วมกบัความเห็นของอาจารยใ์นสถาบนัผลิตแพทย ์โดยการปรบัปรุงจะยึดเกณฑฯ์ พ .ศ. 2 

2555 ยึดหลกั Outcome-based และ Physician task-based ซ่ึงขณะน้ีไดจ้ดัประชุมหารือไปแลว้ 1 ครั้ง  โดย3 

ขอ้สรุปจากการประชุมคือ จะทบทวนทั้ง 2 เกณฑ ์ไปพรอ้มกนั โดยเกณฑค์วามรูค้วามสามารถฯ จะทบทวนเร่ือง4 

โรคต่างๆ ซ่ึงมี 3 กลุ่มโรค  และหลกัการทัว่ไปทางปรีคลินิก จะแบ่งเป็นทีมย่อยใหค้ณะแพทยท่ี์ดูแลเครือข่าย5 

โรงพยาบาลเพ่ิมพนูทกัษะ 10 เครือขา่ย หลกัการคือ แต่ละสถาบนัท่ีดแูลเครือข่ายโรงพยาบาลเพ่ิมพนูทกัษะจะท า6 

หน้าท่ีรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียใหค้รอบคลุม และสรุปผลส่งมาท่ีส่วนกลาง ในขณะท่ีทีมเลขา7 

ส่วนกลางจะจดัท าโปรแกรมท่ีใชใ้นการรบัฟังความคิดเห็นเพ่ือใหเ้ป็น format เดียวกนัและง่ายในการรวบรวม โดย8 

จะวางแผนท าประชาพิจารณ์ ส่ิงท่ีส าคัญ คือ การส่ือสารไปยงัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงค์ของการ9 

ทบทวนเกณฑ ์โดย time frame ท่ีวางแผนไว ้เป็นดงัน้ี  10 

ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565     จดัท าร่างท่ี 1 ของเกณฑฯ์  11 

ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565     ท าประชาพิจารณ ์และ สรุปผลร่างท่ี 1 12 

ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565    จดัท าร่างท่ี 2 ของเกณฑฯ์  13 

ตุลาคม 2565                  เสนอร่างเกณฑฯ์ ต่อคณะกรรมการอ านวยการ กสพท 14 

พฤศจิกายน 2565     เสนอแพทยสภา  15 

ธนัวาคม 2565         แพทยสภาอนุมติั และประกาศใช ้16 

2.  ประเด็นท่ีขอใหค้ณะกรรมการอ านวยการ กสพท พิจารณา คือ 1) แนวทางการทบทวนเกณฑ ์17 

พิจารณาโครงการท่ีไดน้ าเสนอ (ตามเอกสารประกอบการประชุม) และ 2) พิจารณาอนุมติัวงเงินงบประมาณท่ี18 

ตอ้งใชส้ าหรบัจดัท าโครงการฯ จ านวน 1,141,000 บาท 19 

มตทิี่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ และอนุมติังบประมาณไมเ่กินวงเงิน 1,200,000 บาท 20 

วาระที่ 5  เรื่องสืบเน่ือง 21 

5.1  เพ่ือทราบ 22 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 23 

(ศรว.) 24 

เอกสารประกอบ  :  5 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์26 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ แจง้เร่ืองจากศูนย์ประเมินและ27 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)  ดงัน้ี 28 

ตามท่ี ศรว. ประกาศเล่ือนการจดัสอบขั้นตอนท่ี 3 (OSCE) ในวนัท่ี 10 มกราคม 2564 และ29 

การจดัสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) วนัท่ี 17 มกราคม 2564 เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ30 

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และก าหนดจดัสอบใหมปี่ พ.ศ. 2564-2565 ดงัน้ี 31 

ปี พ.ศ. 2564   21 กุมภาพนัธ ์2564 สอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 1 32 

 28 กุมภาพนัธ ์2564 สอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ครั้งท่ี 1 33 

 7 มีนาคม 2564 สอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 2 34 

 28 มีนาคม 2564 สอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 3 35 

 18 เมษายน 2564 สอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 4 36 

 24 เมษายน 2564 สอบขัน้ตอนท่ี 1 ครั้งท่ี 1 37 
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 25 เมษายน 2564 สอบขัน้ตอนท่ี 2 ครั้งท่ี 1 1 

 6 มิถุนายน 2564 สอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบพิเศษ 2 

 18 กรกฎาคม 2564 สอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ครั้งท่ี 3 3 

 27 พฤศจิกายน 2564 สอบขัน้ตอนท่ี 1 ครั้งท่ี 2 4 

 28 พฤศจิกายน 2564 สอบขัน้ตอนท่ี 2 ครั้งท่ี 2 5 

ปี พ.ศ. 2565     9 มกราคม 2565 สอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 1 6 

 16 มกราคม 2565 สอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ครั้งท่ี 1 7 

 6 กุมภาพนัธ ์2565 สอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 2 8 

 6 มีนาคม 2565 สอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 3 9 

 20 มีนาคม 2565 สอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ครั้งท่ี 2 10 

 3 เมษายน 2565 สอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 4 11 

 23 เมษายน 2565 สอบขัน้ตอนท่ี 1 ครั้งท่ี 1 12 

 24 เมษายน 2565 สอบขัน้ตอนท่ี 2 ครั้งท่ี 1 13 

ทั้งน้ี การจดัสอบขั้นตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 และการสอบขั้นตอนท่ี 3 14 

(MEQ) รอบท่ี 1  ปี พ.ศ. 2564  ไดด้ าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ สรุปผลการสอบ ดงัน้ี 15 

1) สรุปผลการสอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 1 วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2564 16 

ผูเ้ขา้สอบ จ านวน ผ่าน (รอ้ยละ) ไม่ผ่าน (รอ้ยละ) 
ทัว่ประเทศ 744 698 (93.82) 46 (6.18) 
ในประเทศ 663 654 (98.64) 19 (2.84) 
ต่างประเทศ 71   44 (61.97) 27 (38.03) 

2) สรุปผลการสอบขัน้ตอนท่ี 3 (OSCE) รอบท่ี 2 วนัท่ี 7 มีนาคม 2564 17 

ผูเ้ขา้สอบ จ านวน ผ่าน (รอ้ยละ) ไม่ผ่าน (รอ้ยละ) 
ทัว่ประเทศ 827 796 (96.25) 31 (3.75) 
ในประเทศ 785 773 (98.47) 12 (1.53) 
ต่างประเทศ 42 23 (57.76) 19 (45.24) 

3) สรุปผลการสอบขัน้ตอนท่ี 3 (MEQ) รอบท่ี 1 วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 18 

ผูเ้ขา้สอบ จ านวน ผ่าน (รอ้ยละ) ไม่ผ่าน (รอ้ยละ) 
ทัว่ประเทศ 2,865 2,335 (81.50) 530 (18.50) 
ในประเทศ 2,691 2,299 (85.43) 392 (14.57) 
ต่างประเทศ 174     36 (20.70) 138 (79.31) 

ก าหนดการส่งผลการประเมิน ผลการสอบรายยาว (Long case) และทกัษะหตัถการ (Manual 19 

skills) ใหส้ถาบนัส่งผลการประเมินให ้ศรว. ภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2564  20 
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กรณีสถาบันต้องการทราบผลการสอบของนักศึกษาแพทย์ ขอให้สถาบันประสานกับ1 

นักศึกษาแพทยเ์พ่ือขอความยินยอมให ้ศรว. เปิดเผยผลการสอบเป็นรายบุคคล และส่งเอกสารยินยอมดงักล่าวให ้2 

ศรว. เพ่ือด าเนินการต่อไป 3 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 4 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมฯ ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 5 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์7 

แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์ขอแจง้ประชาสมัพนัธ์ก าหนดการจดัสรรแพทย ์และ8 

ทันตแพทย ์ผูท้ าสญัญาชดใชทุ้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2564 โดยสามารถเขา้ดูรายละเอียดไดใ้น 9 

website ของกองบริหารทรพัยากรบุคคล ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 10 

โดยขอเนน้ย า้วนัท่ีส าคญั ดงัน้ี  11 

กรณีแพทยน์อกสงักดัฝากฝึกฯ จบัฉลากเลือกพ้ืนท่ี วนัท่ี 21 เมษายน 2564 ประกาศรายช่ือ 12 

วนัท่ี 23 เมษายน 2564  13 

ผูท่ี้ตอ้งใชทุ้นฯ ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง ประกาศโควตา ในวันท่ี 5 14 

พฤษภาคม 2564  ประกาศรายช่ือแพทยผ์ูมี้สิทธ์ิในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564  ซ่ึงผูมี้สิทธ์ิตอ้งเขา้ไปลงทะเบียนใน15 

วนัท่ี 7-8 พฤษภาคม 2564  โดยก าหนดเวลา กลุ่ม และกติกาไวอ้ยา่งชดัเจน  16 

ส าหรับแพทย์ใชทุ้นโครงการทัว่ไป จะจัดใหม้ีการจับฉลากโดยวิธีออนไลน์ ในวันท่ี 12 17 

พฤษภาคม 2564  โดยแบ่งเป็น 4 รอบ ส าหรบัแพทยท่ี์ไมใ่ช่ทุนรฐับาลจะเลือกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโดยวิธีออนไลน์ ใน18 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564  โดยแบ่งเป็น 4 รอบเช่นกนั  19 

หลงัจากน้ัน แพทยจ์ะตอ้งรบัหนังสือส่งตวัผ่านระบบออนไลน์ ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564 20 

และเขา้รายงานตวัท่ีโรงพยาบาลท่ีชดใชทุ้น ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564  ส าหรบัแพทยน์อกสงักดัฝากฝึกฯ รายงาน21 

ตวัในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 โดยวนัท่ีบรรจุ คือ วนัท่ีรายงานตวัท่ีตน้สงักดั หากมีประเด็นปัญหาหรือขอ้สงสยั22 

สามารถดไูดจ้าก website หรือสอบถามไดจ้ากรายช่ือและเบอรโ์ทรศพัทข์องผูป้ระสานงานท่ีใหไ้ว ้23 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 24 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 25 

5.2.1 ASEAN Medical Education Alliance 26 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 27 

5.2.2 Health Education England, Global Engagement Offer 28 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 29 

5.2.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 30 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาภรณ ์ ดิสนีเวทย ์32 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาภรณ์  ดิสนีเวทย์ น าเสนอความคืบหน้าของการจัด33 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21 โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา 34 

นครินทร์ ร่วมกับ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย35 

นราธิวาสราชนครินทร ์เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมนานาชาติ ในหวัขอ้ Job Roles of the 2030 Medical Educators: 36 
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Imagineering the Education Futurists ซ่ึงก าหนดจดัในวนัท่ี 6-8 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบ Hybrid ณ จงัหวดั1 

ภเูก็ต ก าหนดการส่งผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ ระหว่างวนัท่ี 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 (ตามเอกสาร2 

ประกอบการประชุม)  3 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 4 

5.2.4 โครงการฝึกอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์(MSE) รุ่นที่ 21 5 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์น าเสนอผลการส ารวจความคิดเห็นการ8 

จดัอบรมหลกัสตูรการพฒันาผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 21 (MSE รุ่นท่ี 21) ผ่านแบบสอบถาม 9 

สรุปไดด้งัน้ี 10 

มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 12 สถาบนั  จากค าถาม 2 ขอ้ คือ 11 

1) การจดัอบรม MSE รุ่นท่ี 21 โดยไม่มีการดูงานต่างประเทศ ผลการประเมิน เห็นสมควร12 

ใหจ้ดั รอ้ยละ 75.00 13 

2) ช่วงเวลาในการจดั ผลการประเมิน ควรจดัอบรมในวนัท าการ (3 สปัดาห)์ รอ้ยละ 72.70 14 

จากผลการส ารวจความคิดเห็น สรุปใหจ้ดัการอบรม โดยคณะกรรมการก าหนดจดัในเดือน15 

กรกฎาคม 2564  หากมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจะมาน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 16 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 17 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 18 

5.3.1 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 19 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 20 

วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  21 

6.1  ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 4/2564 วนัศุกรท์ี่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ส านัก22 

วิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 23 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี24 

ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง 25 

แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศ์พิทักษ์ด ารง เรียนเชิญประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2564 26 

ก าหนดจดัในวนัศุกรท่ี์ 28 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบ Hybrid ณ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย27 

เทคโนโลยีสุรนารี และผ่านระบบ Zoom meeting 28 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 29 

6.2  การประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์(International Medical Student 30 

Research Conference, IMRC 2021) 31 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยดุ์สิต  สถาวร 33 
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พันเอก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ดุสิต  สถาวร ขอแจง้ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุม1 

วิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์(International Medical Student Research Conference, 2 

IMRC 2021) ก าหนดจดัวนัท่ี 18-19 ธนัวาคม 2564 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ โดยมีก าหนดวนั3 

ส าคญัของการจดักิจกรรมดงัน้ี 4 

1  มิถุนายน  2564 ส่งผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ 5 

30  กนัยายน  2564 ส้ินสุดการส่งผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ 6 

15  ตุลาคม  2564 ประกาศผลการคดัเลือกผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ 7 

 เปิดลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมฯ 8 

1  พฤศจิกายน  2564 ส้ินสุดการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมฯ 9 

15  พฤศจิกายน  2564 ส้ินสุดการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมฯ รอบเก็บตก 10 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 11 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 12 

 13 

 14 

 (พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยดุ์สิต สถาวร) 15 

 สรุปผลการประชุม 16 

 17 

 18 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง นันทนา ศิริทรพัย)์ 19 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

\\2564/GBRD22021(Feb2)(รศ.พญ.นันทนา) 34 



1 

 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 4/2564  วนัศุกรท์ี่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  อาคารบรหิาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 3 

และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Zoom Cloud Meetings 4 

       5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. อาจารย ์ดร. นายแพทยนิ์วฒัน์ชยั  นามวิชยัศิริกุล กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 8 

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

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 10 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 11 

5. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online)  12 

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

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

9. พนัเอก ศาสตราจารยม์ฑิรุทธ ์ มุง่ถ่ิน กรรมการบริหาร (ประชุม online) 16 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 17 

11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 19 

13. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาพรรณ  ตนัตราชีวธร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 21 

15. อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง กรรมการบริหาร 22 

16. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 23 

17. อาจารย ์แพทยห์ญิงปิยะรตัน์  ธญันิพทัธ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 24 

18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 25 

19. รองศาสตราจารย ์ดร.ชชูาติ  พนัธส์วสัด์ิ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 26 

20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 27 

21. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 28 

22. รองศาสตราจารย ์พลตรีแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 29 

23. รองศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั กรรมการบริหาร (ประชุม online) 30 

24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 31 

25. รองศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิสุทธ์ิ  ล ้าเลิศธน ประชุม online 32 

(แทน  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร ์ อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร)  33 

26. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 34 

27. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 35 
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28. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 1 

29. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 2 

30. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 3 

31. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 4 

32. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 5 

33. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/ 6 

 กรรมการและเลขานุการ (ประชุม online) 7 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร  9 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 10 

1. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย ประธานคณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) 11 

 กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 12 

2. นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 13 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (ประชุม online) 14 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 15 

1. แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์ รองผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 16 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (ประชุม online) 17 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงปัทมา  ทองดี ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 18 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสีขาว  เช้ือปรุง ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 19 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์ราวุธ  สุขสุผิว ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 20 

5. อาจารย ์ดร. แพทยห์ญิงปิยาอร  น าไพศาล ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 21 

6. อาจารย ์แพทยห์ญิงกิตติรตัน์  ภทัรามรุต ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 22 

7. อาจารย ์แพทยห์ญิงอารีรตัน์  สิริพงศพ์นัธ์ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 23 

8. อาจารย ์นายแพทยวุ์ฒิพงษ์  ศรีรตัน์ธนารกั ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 24 

9. อาจารย ์นายแพทยเ์จนวิทย ์ พุทสีเสน ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 25 

  26 

 27 

  28 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 4/2564  วนัศุกรท์ี่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 3 

และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Zoom Cloud Meetings 4 

       5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 7 

อาจารย์ ดร. นายแพทย์นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล  คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 8 

เทคโนโลยีสุรนารี  ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์9 

แห่งประเทศไทย  10 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กล่าวถึงขอ้ตกลงร่วมกนัในการเปิดเผย/ไม่เปิดเผย11 

ขอ้มลูการจากประชุม 12 

อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง  ขานช่ือคณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 13 

อาจารย ์ดร. นายแพทยนิ์วฒัน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 14 

ดงัน้ี 15 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 16 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 17 

กรรมการบริหาร 18 

พนัเอก ศาสตราจารยม์ฑิรุทธ ์ มุง่ถ่ิน  รองผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาพรรณ  ตนัตราชีวธร  รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  20 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 21 

อาจารย์ แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  รองคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 22 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 23 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยนิ์วฒัน์ชยั  นามวิชยัศิริกุล 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   25 

1.1 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อการใชย้าอย่าง26 

สมเหตุผล ครั้งที่ 2/2564  วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอ้งประชุมกองยา 27 

อาคาร 4 ชั้น 5  ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 28 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี29 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 30 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล ไดร้ายงานสรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมการ31 

ผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวนัพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2564 มี32 

เร่ืองท่ีส าคญัดงัน้ี 33 
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1. การคดัเลือกสถาบนัตวัอยา่ง โดยใหแ้ต่ละวิชาชีพส่งรายช่ือและไดด้ าเนินการคดัเลือกเรียบรอ้ยแลว้ 1 

แบ่งเป็นวิชาชีพทนัตแพทย ์2 สถาบนั  สตัวแพทย ์2 สถาบนั  เภสชักร 1 สถาบนั และพยาบาล 2 สถาบนั ส่วนของ2 

วิชาชีพแพทย์ไม่ได้น าส่งรายช่ือ คณะท างานจึงไดข้ยายเวลารับรายช่ือจนถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564  โดยขอให้3 

คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาส่งรายช่ือสถาบนัเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการจดัการเรียนการสอนเร่ืองการใชย้าอย่างสม4 

เหตุผล 5 

2. ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ท่ีไดม้ีการปรับปรุงใหม่ และไดเ้วียนใหส้ภาวิชาชีพ กลุ่มสถาบัน 6 

และเครือขา่ยการศึกษาร่วมกนัพิจารณา มีการปรบัแกเ้ล็กน้อย ขอ้สรุปไดน้ าส่งไปยงันายกสภาวิชาชีพ กลุ่มสถาบนั 7 

และเครือขา่ยการศึกษา เพ่ือลงนามและประกาศต่อไป 8 

3. ตามท่ีไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การเรียนการสอนของวิชาชีพดา้นการใชย้า9 

อย่างสมเหตุผล ในวนัท่ี 14-15 มิถุนายน 2564  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 10 

2019  (COVID-19) จึงจะเปล่ียนรูปแบบเป็น Webinar ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.  โดย11 

จะมีสถาบนัท่ีไดร้บัการคดัเลือกเป็นสถาบนัตวัอยา่งมาน าเสนอจุดเด่นของสถาบนั 12 

4. การขอทุนในนามของ กสพท เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน Rational Drug Use: RDU ไดร้บัอนุมติั13 

เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) 14 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 15 

1.2 การขอผ่อนผนัการเดินทางส าหรบันกัศึกษาแพทยเ์พื่อไปฝึกปฏิบตังิานในโรงพยาบาล 16 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั (หนังสือท่ี กสพท 120/2564  ลว 7 พฤษภาคม 2564  สนง. กสพท  17 

เวียนแจง้คณะกรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร ทาง e-mail เมื่อวนัท่ี 12 18 

พฤษภาคม 2564) 19 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดร้ายงานเร่ืองการขอผ่อนผันการเดินทางส าหรบั21 

นักศึกษาแพทย ์ปีการศึกษา 2564 เพ่ือไปฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาลขา้มจงัหวดั  โดยกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์22 

แห่งประเทศไทย ไดข้อความอนุเคราะหไ์ปยงักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม เพ่ือผ่อนผัน23 

ใหนิ้สิตนักศึกษาสามารถเดินทางขา้มจงัหวดัในระหว่างท่ีรฐับาลประกาศใชม้าตรการก าหนดพ้ืนท่ีในสถานการณ์24 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพ่ือไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลกัและ25 

โรงพยาบาลสมทบ ซ่ึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ไดม้ีหนังสือแจง้ไปยงัปลดักระทรวง26 

มหาดไทย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใหนิ้สิตนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก เดินทางขา้มเขตพ้ืนท่ีจังหวดัเพ่ือสามารถ27 

เดินทางไปฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาลหลกัและโรงพยาบาลสมทบ เรียบรอ้ยแลว้  28 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 29 

1.3 เรื่องจาก UHosNet 30 

1.3.1 การขอสนบัสนุนวคัซีน COVID-19 ของนกัศึกษาแพทยท์ี่ข้ึนชั้นคลินิก 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 33 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์  ไดแ้จง้การขอสนับสนุนวคัซีน COVID-19 1 

ของนักศึกษาแพทยท่ี์ข้ึนชั้นคลินิก โดยรองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ประธานคณะกรรมการ2 

อ านวยการเครือขา่ยโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ไดข้อความอนุเคราะหไ์ปยงักรมควบคุมโรค 3 

เพ่ืออนุเคราะหจ์ดัสรรวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19  ส าหรบับุคลากรทางการแพทยแ์ละนักศึกษาแพทยท่ี์ขึ้ นชั้น4 

คลินิก ในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)  ตามรายการดังเอกสาร5 

ประกอบวาระการประชุมท่ี 1.3   6 

กรมควบคุมโรค ไดร้บัทราบและจะจดัส่งวคัซีนไปยงัสถาบนัต่างๆ ตามรายช่ือผูป้ระสานงานท่ี7 

ไดแ้จง้ไว ้ และหากมีปัญหาในการรับวคัซีน ใหแ้จง้ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ เพื่อ8 

ประสานกับ รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  อีกครั้งหน่ึง  9 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 10 

วาระเพิ่มเตมิ 11 

1.4 เรื่องแจ้งจากอนุกรรมการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการใน12 

สถาบนัการศึกษา หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู ้และระบบสารสนเทศ 13 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ไดแ้จง้เร่ืองจากอนุกรรมการขบัเคล่ือนประเด็น16 

ยุทธศาสตรป์ฏิรูปการบริหารจดัการในสถาบนัการศึกษา หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู ้และระบบสารสนเทศ     17 

(I-Reform) ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากร18 

ดา้นสุขภาพ ในศตวรรษท่ี 21  ดงัน้ี 19 

คณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ ในศตวรรษท่ี 20 

21 ภายใตก้ารด าเนินงานของมูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ไดม้ีการจดัประชุมวิชาการ21 

เป็นประจ าทุกปี แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้22 

การจดัประชุมวิชาการประจ าปีในครั้งน้ี ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็น Webinar Series และ Virtual Conference ผ่าน 23 

Zoom Webinar  โดยในปีน้ีไดร้บัการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)  และ24 

มลูนิธิไชน่าเมดิคอลบอรด์ (CMB) จดัการประชุม The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 25 

2021  ภายใต ้Theme “How Education sector responds to VUCA Health System”  ซ่ึงจดัมาแลว้ 3 ครั้ง  และ26 

เปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยสามารถศึกษาไดจ้าก website  ทั้งน้ีบทสรุปไดเ้วียนแจง้27 

ทาง e-mail ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยทุกท่านแลว้ หรือเขา้ไปท่ี website 28 

ท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.4  ส าหรบั Webinar ท่ี 4 ท่ีจะมีขึ้ น คณะกรรมการสามารถ29 

ลงทะเบียนไดโ้ดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 30 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 31 

1.5 ค าสัง่ กสพท ที่ 9/2564 แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการจดัการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2565 32 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 33 

ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์34 



6 

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์   ได้แจ้งท่ีประชุมทราบค าสัง่กลุ่มสถาบัน1 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ท่ี 9/2564  เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษา2 

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และ3 

หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2565  ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  รายละเอียดตาม4 

เอกสารประกอบวาระท่ี 1.5  5 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 6 

วาระที่ 2  รบัรอง/รบัทราบ สรุปผลการประชุม 7 

2.1 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 8 

ครั้งที่ 2/2564 วันศุกรท์ี่ 19 กุมภาพนัธ ์2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร ์9 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 10 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 

มตทิี่ประชุม : รบัรองสรุปผลการประชุมฯ โดยไมม่ีขอ้แกไ้ข 13 

2.2 รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ 14 

ครั้งที่ 2/2564  วนัศุกรท์ี่ 2 เมษายน 2564 ณ หอ้งประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเรียนเจา้ฟ้าเพชรรตัน วิทยาลยั15 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 16 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบสรุปผลการประชุมฯ 19 

วาระที่ 3  เรื่องพิจารณา 20 

3.1  การประเมินความรูค้วามสามารถเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 21 

ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 22 

เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 23 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์24 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาแนวทางการจดั25 

สอบประเมินความรูค้วามสามารถเพ่ือขอขึ้ นทะเบียนและรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในระยะท่ีมีการ26 

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถใน27 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ไดเ้ล่ือนการจัดสอบการประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการ28 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขัน้ตอนท่ี 1  ซ่ึงมีผูส้มคัรจ านวน 4,765 คน และขัน้ตอนท่ี 2  ซ่ึงมีผูส้มคัรจ านวน 3,434 คน  29 

ในระยะท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ศรว. จึงไดห้าแนวทางการ30 

จดัสอบประเมินความรูค้วามสามารถฯ  โดยจะขอใหค้ณะแพทยศาสตรแ์ละศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็น31 

สนามสอบ เพ่ือท่ีนักศึกษาแพทยจ์ะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางเขา้ไปสอบท่ีส่วนกลาง  ซ่ึงไดส้รุปจ านวนผูมี้สิทธ์ิสอบขั้นตอน32 

ท่ี 1 ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1  และผูมี้สิทธ์ิสอบขั้นตอนท่ี 2 ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1  การสอบขั้นตอนท่ี 1  แยกตาม33 

สถาบนัในประเทศ (แยกตามชั้นปี) และสถาบนัต่างประเทศ ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 3.1  โดยผูท่ี้จบการศึกษา34 
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จากต่างประเทศไดแ้จกแจงตามท่ีอยูท่ี่ไดร้ะบุไว ้และหากอยูใ่นจงัหวดัท่ีไมม่ีศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จะจดั1 

ใหไ้ปสอบในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกใกลเ้คียง  ส าหรับการสอบขั้นตอนท่ี 2  นักศึกษาท่ีไปเป็น2 

นักวิชาการตามศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกต่างๆ  ใหไ้ปสอบตามท่ีศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกท่ีสงักดั  3 

ส าหรบัชั้นปีท่ี 5 ขึ้ นชั้นปีท่ี 6  ท่ีปฏิบติังานนอกคณะ ใหท้างสถาบนัส ารวจว่าปัจจุบนัปฏิบติังานอยู่ท่ีใด เพ่ือจัด4 

สนามสอบ  โดยจะจดัสอบประมาณวนัท่ี 11-12 กนัยายน 2564   5 

ศรว. ไดม้ีข่าวประชาสมัพนัธ์ เชิญชวนใหนั้กศึกษาแพทยผ์ูป้ระสงคจ์ะเขา้สอบกบั ศรว. เตรียมความ6 

พรอ้มส่วนบุคคลโดยการเขา้รบัการฉีดวคัซีน COVID-19 เพ่ือสรา้งภูมิคุม้กนัหมู่ อนัเป็นมาตรการหน่ึงในการช่วย7 

ควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไดท้างหน่ึง ทั้งยงัช่วยในการลดความรุนแรงจากอาการ8 

เจ็บป่วยของโรคหากไดร้บัเช้ือดงักล่าว  โดยเชิญชวนใหล้งทะเบียนนัดหมายเขา้รบัการฉีดวคัซีน COVID-19 ตาม9 

ช่องทางท่ีรฐับาลก าหนด 10 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดแ้จง้ท่ีประชุม เร่ือง การจดัสอบขั้นตอนท่ี 3  11 

(OSCE) ท่ีเล่ือนสอบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19)  จาก12 

วนัท่ี 18  เมษายน 2564  และคาดว่าจะก าหนดจดัสอบทดแทนในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2564  ณ คณะแพทยศาสตร ์ 13 

ศิริราชพยาบาล  ส่วนใหญ่จะเป็นแพทยท่ี์จบจากต่างประเทศ  ส าหรบัแพทยใ์นประเทศท่ียงัสอบไม่ผ่านและยงัไม่ได้14 

สมคัรสอบ  ศรว. จะเปิดรบัสมคัรสอบอีกครั้ง โดยไดป้ระชาสมัพนัธแ์ละรวบรวมจ านวนไม่เกิน 180 คน  ซ่ึง ศรว. 15 

ต้องขออนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 

กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) ต่อไป 17 

มตทิี่ประชุม : พิจารณาแลว้ เห็นชอบดงัต่อไปน้ี 18 

1. ก าหนดการจดัสอบการประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 19 

ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2  ในวนัท่ี 11-12 กนัยายน 2564 ส าหรบัผูท่ี้สมคัรสอบในเดือนเมษายน 2564  โดยไม่20 

รบัสมคัรผูเ้ขา้สอบเพ่ิมเติม ทั้งน้ีใหร้อประกาศอยา่งเป็นทางการจาก ศรว. 21 

2. การบริหารจดัการสนามสอบ ใหแ้ต่ละสถาบนัหารือกบัศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในสงักดั22 

และในจงัหวดัเดียวกนั และตอบกลบั ศรว. ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564  โดยใหป้ระสานกบันักศึกษาเร่ืองการสอบ23 

และเชิญชวนใหนั้กศึกษาเขา้รบัการฉีดวคัซีน COVID-19 24 

3. หากเกิด Worse Case Scenario จะจดัใหม้ีการประชุมอีกครั้งหน่ึง 25 

วาระที่ 4  ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 26 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตร27 

บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 28 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์31 

  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 32 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดร้ายงานความกา้วหน้าของการสอบ33 

คัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว34 

แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบัน35 
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แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564  โดยด าเนินการในระหว่างวนัท่ี 7 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 1 

2564  ก าหนดการตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 4.1   2 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 3 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 4 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ได้รายงานการด าเนินการของสถาบันรับรอง7 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564  ดงัน้ี 8 

1. สถาบนัท่ีขอรับการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยู่ระหว่างการ9 

ด าเนินการก่อนจะมีการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี 10 

1.1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตร11 

บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จ านวน 234 หน่วยกิต และได้รับการตรวจประเมินไปแลว้เมื่อวันท่ี  15-18  12 

มีนาคม 2564  ต่อมา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอยกเลิกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 13 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จ านวน 234 หน่วยกิต และขอรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 14 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จ านวน 240 หน่วยกิต  โดย สมพ. ไดก้ าหนดวนัตรวจประเมินฯ รอบใหม่ ระหว่างวนัท่ี 15 

21–22 มิถุนายน 2564 16 

1.2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร17 

บณัฑิต หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  ไดด้ าเนินการตรวจประเมินพรอ้มตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี เมื่อวนัท่ี 15-18 มีนาคม 2564   18 

ต่อมาคณะกรรมการผู ้ตรวจประเมินชุดเก่าแจง้ขอยุติบทบาทการเป็นผู ้ตรวจประเมินของคณะแพทยศาสตร ์19 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ และเพ่ือใหก้ารตรวจประเมินเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเรียบรอ้ย สมพ. จึงไดแ้ต่งตั้งผูต้รวจ20 

ประเมินชุดท่ี 2  ด าเนินการต่อจากชุดแรก ซ่ึงไดท้ าการประเมินไปแลว้เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564  ขณะน้ีอยู่ใน21 

ระหวา่งรอเขา้พิจารณาผลการประเมินในคณะกรรมการกลัน่กรองและคณะกรรมการบริหาร สมพ. 22 

2. การส่งรายงานประจ าปี 2564  ใหแ้ต่ละสถาบนัด าเนินการส่งรายงานตามก าหนดการท่ีแจง้ ทั้งน้ี 23 

ขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยท่ี์มีหลกัสูตรด าเนินการทั้งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรบัปรุงอยู่ดว้ยกนั ขอใหส้ถาบนัเขียน24 

รายงานความกา้วหนา้ของทั้ง 2 หลกัสูตร  สถาบนัผลิตแพทยส์ามารถเขียนมาในรายงานฉบบัเดียวกนั โดยในแต่25 

ละเกณฑท่ี์มีการด าเนินการท่ีเปล่ียนแปลงของหลกัสตูรใด ก็ระบุวา่เป็นของหลกัสตูรน้ันๆ 26 

3. แพทยสภาไดป้ระกาศหลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและ27 

รบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์ปี 2564 แลว้ โดยจะมีผลบังคบัใชต้ั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป สถาบนัท่ีขอรับ28 

การตรวจประเมินหลงั 1 กรกฎาคม 2564  ตอ้งด าเนินการดว้ยเกณฑฉ์บบัใหม่น้ี โดยสามารถ download เกณฑ์29 

ใหมไ่ดท่ี้ www.imeac.org/download-documents/ 30 

ในกรณีท่ีสถาบนัผลิตแพทยไ์ดร้บัการรบัรองมาตรฐานแลว้ดว้ยเกณฑฉ์บบัเดิม ยงัสามารถด าเนินการ31 

ส่งรายงานความกา้วหน้าประจ าปีตามมาตรฐานเกณฑ์เดิมได ้หรือจะด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานฉบบัใหม่ก็32 

สามารถท าไดเ้ช่นกัน โดยขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันผลิตแพทยน้ั์นๆ  ส่วนเกณฑ์ในการรับรองสถาบันผลิต33 

แพทยใ์หม ่สมพ. จะด าเนินการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัร่างเกณฑฉ์บบัใหมน้ี่ต่อไป 34 
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4.  สมพ. มีก าหนดจดัอบรม Assessor Calibration using the TMC.WFME.BME.Standards (2021) 1 

ในวนัท่ี 8-9 กรกฎาคม 2564  ท่ีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยไ์ดก้รุณา2 

สนับสนุนใหผู้ต้รวจประเมินในสงักดัของท่านเขา้ร่วมอบรมดว้ย 3 

5.  สถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 4 

การขอเพ่ิมศักยภาพ  การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต  จากน้ีไปตอ้งใชเ้กณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards (2017) 5 

หรือหลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนั6 

เปิดด าเนินการใหม)่ แลว้แต่กรณี  แต่ส าหรบัสถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564  ตอ้งใช้7 

เกณฑฉ์บบัใหม่ (TMC.WFME.BME.Standards (2021)  สามารถ download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบั8 

การขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งไดที้่ www.imeac.org โดยด าเนินการตาม9 

หมายเหตุในเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 4.2 10 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 11 

4.3 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 12 

เอกสารประกอบ :  13 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 14 

อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย ได้รายงานความกา้วหน้าการด าเนินการของ15 

คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 16 

1. การจดัอบรมดา้นแพทยศาสตรศึกษา แบ่งเป็น 17 

-  Basic medical education course  ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปี ในเดือนสิงหาคม และในปีน้ีน่าจะจดั18 

แบบออนไลน์ โดยท างานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสนับสนุนคณะ19 

แพทยศาสตรใ์หม ่ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบอีกครั้งหน่ึง 20 

-  Advance medical education  course ทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา  โดยเป็นการท างานร่วมกนั21 

ของคณะท างานทางวิชาการ กสพท ร่วมกบั SHEE  และไดป้ระสานในเบ้ืองตน้กบั รองศาสตราจารย์ ดร. 22 

นายแพทยเ์ชิดศกัด์ิ  ไอรมณีรตัน์  ในการท า Advance course ส าหรบัผูท่ี้สนใจเป็นพิเศษในแต่ละเร่ือง เช่น แนว23 

ทางการประเมินหรือวดัผล  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 24 

2. เร่ืองโครงการวิจยั เป็นการท างานร่วมกบั ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล โดยปัจจุบนั25 

ไดร้บัการสนับสนุนหอ้งท างานและสถานท่ีท างานจากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 26 

3. องคค์วามรูท่ี้ปรากฏอยูบ่น Website ของ กสพท  ก าลงัจะทยอยน าขึ้ นต่อไป 27 

4. การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ในปีน้ีจะจัดร่วมกับคณะแพทยศาสตร ์28 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะแพทยศาสตร ์29 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ โดยมี ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ เป็นผูป้ระสาน  30 

โดยแบ่งเป็น 31 

1) Interactive discussion เก่ียวกบังานวิจยั 32 

2) Webinar ก่อนหรือช่วงการประชุม ซ่ึงจะประสานอีกครั้งหน่ึง โดยเชิญทีมงานจากต่างประเทศ 33 

3) การน าเสนองานวิจยั 34 

5. การทบทวนกรรมการเกณฑม์าตรฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึงทางคณะท างานวิชาการ 35 

กสพท  ยินดีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ 36 

about:blank
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เร่ืองท่ียงัไม่ไดแ้จง้ความกา้วหน้า คือ เร่ืองเก่ียวกบัแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ โดยขณะน้ีไดม้ีการ1 

ประชุมกนัผ่านออนไลน์ และหากสถานการณ์ดีขึ้ นจะจดัประชุมแบบ face to face เพ่ือจะไดม้ีความคืบหน้ามาก2 

ยิ่งขึ้ น 3 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 4 

4.4 คณะท างาน โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 5 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 7 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล ได้ขอติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของ8 

คณะท างาน โครงการ : นักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี  ของแต่ละสถาบนั ใน 4 ประเด็น  ดงัน้ี 9 

1. การออกประกาศของสถาบนัเร่ืองใหนั้กศึกษาปลอดบุหร่ี เพ่ือสรา้งความตระหนักในเร่ืองดงักล่าว 10 

2. การออกประกาศใหโ้รงพยาบาลและสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหร่ี และแนวทางด าเนินการกรณีท่ี11 

มีการสบูบุหร่ี (รวมทั้งบุหร่ีไฟฟ้า) ในบริเวณดงักล่าว 12 

3. การจดัตั้งคลินิกใหบ้ริการเลิกบุหร่ี และการสนับสนุนใหนั้กศึกษาท่ีสบูบุหร่ีอยู่ ไดเ้ขา้ร่วม 13 

4. แนวทางการส่งเสริมใหนั้กศึกษามีส่วนร่วมในนโยบายปลอดบุหร่ี เพ่ือเป็นส่วนในการช้ีน าสังคม14 

รวมถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนการเลิกบุหร่ี 15 

โดยคณะท างานได้ท าแบบสอบถามความคืบหน้าการด าเนินการ และเร่ืองท่ีอยากใหโ้ครงการ16 

สนับสนุนในเร่ืองต่างๆ และมีตอบมาแลว้ 8 สถาบนั  จึงขอความร่วมมือใหเ้ขา้ไปตอบแบบสอบถามและหากมีเร่ือง17 

ท่ีจะขอรบัการสนับสนุนจะน าไปประสานต่อไป 18 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 19 

4.5  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ20 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570) 21 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดร้ายงานความกา้วหน้าของโครงการผลิต24 

แพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข 25 

(2561-2570) ดงัน้ี 26 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท่ี 4.5  เป็นเอกสารหลกัท่ีส่งไปใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการ27 

อุดมศึกษา เพ่ือช้ีแจงถึงโครงการ  โดยจัดท าเป็น Executive Summary  เพ่ือใหส้ านักงานคณะกรรมการการ28 

อุดมศึกษา (สกอ.) น าเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ืออนุมติังบประมาณ โดยไดส้่งไปถึง สกอ. เรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 11  29 

พฤษภาคม 2564  ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอเสนอคณะรฐัมนตรี และจะรายงานความคืบหนา้ในการประชุมครั้งต่อไป 30 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 31 

4.6 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational Drug Use) 32 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี33 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 34 
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล ได้รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานของ1 

คณะท างานเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน เร่ือง การใชย้าอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) ซ่ึงไดม้ีการประชุม2 

ไปแลว้ 1 ครั้ง สรุปส่ิงท่ีไดด้ าเนินการ คือ 3 

1. ขอความร่วมมือแต่ละสถาบนัไดส้่งแบบสอบถามให ้Extern ช่วยตอบ ซ่ึงในขณะน้ีตอบมาแลว้ 355  4 

คน จึงขอใหส้ถาบนัช่วยติดต่อกบั Extern โดยจะส่ง link หรือ QR-Code ไปยงั line ของคณะกรรมการเพ่ือส่งต่อ5 

ใหก้บั Extern  และส่วนหน่ึงไดแ้จง้ไปยงัคณะท างานแลว้ 6 

2. ตามท่ีไดร้ับทุนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 7 

จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น)  ซ่ึงในเดือนเมษายน 2564  ไดส้่งงานงวดท่ี 1  ไดแ้ก่ การประเมินความ8 

คิดเห็นของ Extern เร่ืองการใชย้าอยา่งสมเหตุผล และแบบสอบถามส าหรบัแพทยใ์ชทุ้นปีท่ี 1  ซ่ึงจะด าเนินการต่อไป 9 

3. สถาบันท่ีมีการเรียนการสอนเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล ท่ีเขา้เกณฑ์จะเป็นสถาบันตัวอย่าง 10 

ขอใหเ้สนอช่ือภายในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 11 

4. การเสนอโครงการเพ่ือขอทุน เพ่ือการจดัอบรมครูผูส้อนและการประเมินผลเก่ียวกบัการใชย้าอย่าง12 

สมเหตุผล เดิมก าหนดไวแ้ลว้ แต่เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-13 

19)  จึงจะตอ้งเล่ือนก าหนดออกไป และจะแจง้ใหท้ราบอีกครั้งหน่ึง 14 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 15 

4.7 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) 16 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 18 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดร้ายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานของคณะท างาน19 

เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน เร่ือง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) ดงัน้ี 20 

คณะท างานฯ ไดม้ีผูแ้ทนจากสถาบนัต่างๆ ร่วมเป็นคณะท างาน และมีแผนจะรวบรวมขอ้มลูการเรียน21 

การสอนเก่ียวกบั Patient Safety ของแต่ละสถาบนั เพ่ือรวบรวมเป็น Common Resources เพ่ือใชร้่วมกนั และ22 

คณะท างานไดจ้ดัท าแบบส ารวจออนไลน์เพ่ือดูผลสมัฤทธ์ิและมุมมองของบณัฑิตแพทยจ์บใหม่ 2564  ผ่านแบบ23 

ส ารวจเร่ือง ความปลอดภยัของผูป่้วยท่ีใชก้นัทัว่ไปในต่างประเทศ คือ Health Professional Education in Patient 24 

Safety Survey (H-PEPSS)  จึงขอฝากใหค้ณะท างานทุกท่านช่วยประชาสมัพนัธ ์ ซ่ึงผูต้อบแบบส ารวจจะไดร้บั 25 

E-book: Patient Safety Survival Guide ท่ีจะจดัส่งไปใหต้าม e-mail ท่ีระบุไว ้และคาดว่าจะรายงานผลการส ารวจ26 

ในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือน าผลไปพฒันาการเรียนการสอน 27 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 28 

4.8 คณะท างานเพื่อพิจารณาปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพื่อรบัใบอนุญาต29 

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National 30 

License 2012) 31 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 33 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดร้ายงานความกา้วหน้าการด าเนินงาน34 

ของคณะท างานเพ่ือพิจารณาปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ35 
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วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012) ซ่ึงจาก1 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ กสพท  ไดอ้นุมัติใหมี้คณะท างาน โดยเร่ิมตน้ท างานโดยใชเ้ครือข่าย2 

โรงเรียนแพทยท่ี์ดแูลโรงพยาบาลเพ่ิมพนูทกัษะ เป็นทีมท่ีร่วมมือกนั 10 คณะแพทยศาสตร ์และไดป้ระชุมเพ่ือปรบั3 

วิธีการท างาน ซ่ึงจะเร่ิมตน้ทบทวนจากระดบัชั้นคลินิกยอ้นมาสู่ระดบัชั้นปรีคลินิก  โดยในระดบัคลินิกจะเร่ิมตน้ท่ี4 

โรคตามระบบกลุ่มท่ี 1  โรคหรือภาวะฉุกเฉิน  กลุ่มท่ี 2  โรคหรืออาการท่ีบณัฑิตตอ้งรกัษาไดด้ว้ยตนเอง  กลุ่มท่ี 5 

3  โรคหรือกลุ่มอาการท่ีบณัฑิตสามารถวินิจฉัยไดแ้ละส่งต่อไดอ้ย่างเหมาะสม  ซ่ึงแบ่งความรบัผิดชอบกนัคณะ6 

แพทยศาสตรล์ะ 2 ระบบ  และจะตั้งคณะท างานทบทวนโรคของแต่ละระบบ  ประกอบดว้ย 7 

1.  ประธาน (กรรมการบริหาร กสพท หรือผูแ้ทน) 1 ท่าน 8 

2.  แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในสาขา/ระบบน้ันๆ 9 

2.1 ผูป่้วยผูใ้หญ่ 10 

2.2 ผูป่้วยเด็ก 11 

3. แพทยใ์นสาขาเวชศาสตรค์รอบครวั 12 

4. ตวัแทนแพทยจ์ากศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก/โรงพยาบาลทัว่ไป 13 

5.  ตวัแทนแพทยจ์ากโรงพยาบาลชุมชน 14 

6. แพทยใ์ชทุ้นชั้นปี 2-3 (ท่ีไมไ่ดป้ฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนแพทย)์ 15 

7. Epidemiologist (ถา้ม)ี 16 

8. เลขานุการ 1 ท่าน 17 

โดยแต่ละโรงเรียนแพทย ์ไดส้่งช่ือคณะท างานเพ่ือแต่งตั้ง  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 4.8a 18 

การ revise ค าจ ากดัความกลุ่มโรคหมวดท่ี 2  เกณฑฯ์ แพทยสภา เพื่อใหเ้หมาะสมมากขึ้ น และได้19 

เวียนสอบถามรองคณบดีทุกท่านซ่ึงไดเ้ห็นชอบ  ซ่ึงท่ีไดเ้พ่ิมเขา้มาไดแ้ก่ การดูแลคนไขอ้ย่างเป็นองคร์วมมากขึ้ น 20 

การใหค้ าปรึกษาแนะน ากบัผูป่้วยและญาติ  การรกัษาคนไขอ้ยา่งสมเหตุผล  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ21 

การประชุมท่ี 4.8b  คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน 2 เดือน และจะด าเนินการในกลุ่มโรคอ่ืนๆ ต่อไป 22 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 23 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 24 

5.1 เพ่ือทราบ 25 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 26 

(ศรว.) 27 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์29 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดแ้จง้เร่ืองจากศูนยป์ระเมินและ30 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)  ดงัน้ี 31 

1. ผลการสอบ OSCE ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2564  มีผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 891 คน สอบผ่าน 884 32 

คน ไม่ผ่าน 7 คน แบ่งเป็น ในประเทศ 5 คน และต่างประเทศ 2 คน ตามเอกสาร  ส าหรบัวนัท่ี 18 เมษายน 2564 33 

ท่ีไมไ่ดส้อบ โดยใหแ้ต่ละคณะเป็นผูพิ้จารณามา ซ่ึงส่วนใหญ่ก็ผ่านทั้งหมด ไม่ผ่าน 5-6 คน รวมถึงท่ีเป็นนักวิชาการ 34 
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ซ่ึงคณะไมส่ามารถประเมินได ้และขอใหท้างศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกท่ีดแูลเป็นผูป้ระเมิน  โดยมีผูท่ี้ยงัไม่1 

ผ่านและจดัใหส้อบอีกครั้งในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2564  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 5.1a 2 

2. ผลการสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2564  ผูเ้ขา้สอบ3 

ทั้งหมด 507 คน  ประกอบดว้ย  สถาบันในประเทศ 404 คน สอบผ่าน 249 คน คิดเป็น 61.6%  สถาบันในต่าง 4 

ประเทศ 193 คน สอบผ่าน 36 คน  คิดเป็น 18.7%  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 5.1b 5 

3. จากการสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2564  ซ่ึงมีการ6 

แกไ้ขคะแนนสอบ  ศรว. จึงไดม้ีข่าวประชาสมัพนัธ์ เร่ือง ขั้นตอนการด าเนินการจดัสอบอตันัยประยุกต์ (MEQ) 7 

ดว้ยขอ้สอบกลาง  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 5.1c  โดยผูเ้ขา้สอบสามารถติดตามกบัสถาบนัท่ีรบัสอบ8 

เพ่ือจะขอใหต้รวจสอบซ ้าภายใน 5 วนัท าการ หลงัจากประกาศผลสอบ เน่ืองจากหลงัจากท่ี ศรว. ก าหนดค่า MPL 9 

และส่งกลบัมาใหส้ถาบนัเป็นผูต้รวจ ซ่ึงถา้ผูเ้ขา้สอบมีปัญหาใหติ้ดต่อท่ีสถาบนั  และหากมีการแกไ้ข ใหส้ถาบนัแจง้10 

ให ้ศรว. ทราบโดยเร็ว  โดย ศรว. ไดม้ีแบบสอบถามและไดร้วบรวมปัญหา เช่น การตรวจ Key answer ท่ีตอ้งมีการ11 

ปรบัปรุง ซ่ึง ศรว. ไดร้บัไวแ้ละจะด าเนินการปรบัปรุงต่อไป 12 

ทั้งน้ี ตามขอ้ปฏิบติัของ ศรว.  ตวัขอ้สอบ MEQ กบัเฉลย จะส่งไปใหผู้ร้บัผิดชอบของแต่ละ13 

คณะเป็นผูร้บั เพ่ือใชใ้นการจดัสอบและตรวจขอ้สอบ ซ่ึงเป็นขอ้มลูลบั หา้มเผยแพร่  แต่เน่ืองจากพบว่าไดม้ีการน า14 

ขอ้สอบหรือ Key answer ไปเผยแพร่  ดังน้ัน ศรว. จะจดัท าขอ้ก าหนด/มาตรการเพ่ิมเติม และจดัส่งใหส้ถาบนั15 

ทราบและถือปฏิบติัต่อไป  16 

4. การรบัรองผ่านทุกขั้นตอน ปี พ.ศ. 2563-2564 (ปีการศึกษา 2562-2563) ท่ีใหแ้พทยสภา 17 

รบัรอง เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา 2563  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 5.1d 18 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 19 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข  20 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั (ppt) 21 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์   ผูอ้ านวยการ สบพช. 22 

นายแพทยช์วศักด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ไดร้ายงานเร่ือง การจัดสรรแพทยผ์ูท้ าสญัญาชดใชทุ้น23 

ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2564 โดยไดด้ าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ ซ่ึงในทุกปีจะมีประมาณ 2,000 คน และ24 

ในปีน้ีมีจ านวนน้อยลง ส่วนหน่ึงเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-25 

19) ท าใหจ้ดัสอบไม่ได ้ไดร้บัปริญญาไดช้า้ลง  และมีผูส้อบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมลดลง ทั้งน้ีไม่รวมถึง26 

บณัฑิตแพทยท่ี์ไปชดใชทุ้นในท่ีต่างๆ แลว้สอบใบประกอบวิชาชีพฯ ไม่ได ้ หน่วยงานดูแลไม่ได ้จึงส่งคืนกระทรวง 27 

เบ้ืองตน้มีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั สภากาชาดไทย  และกองทพับก  28 

แพทยผ์ูท้ าสญัญาชดใชทุ้นของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือ29 

ชาวชนบท หรือ CPIRD ประมาณ 1,000 คน  ส่วนท่ีเหลือเป็นโครงการปกติ ไมนั่บรวมแพทยเ์อกชน ซ่ึงปีน้ีจะเป็น30 

ปีสุดทา้ยท่ีกระทรวงจะมีต าแหน่งขา้ราชการบรรจุใหม้หาวิทยาลยัเอกชน และตอ้งติดตามว่าต าแหน่งขา้ราชการ31 

ของกระทรวงในปีหนา้จะพอบรรจุแพทยทุ์นรฐับาลหรือไม ่ 32 

บณัฑิตแพทยต์ามโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมกระทรวงสาธารณสุข และโครงการปกติ สอบไดใ้บ33 

ประกอบวิชาชีพ 91%  และยงัสอบไม่ผ่าน 9%  แบ่งเป็น NL1  NL2 และ NL3  แบ่งเป็นคณะแพทยศาสตรต่์างๆ 34 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 5.1.2  กระทรวงฯ ไดด้ าเนินการส าหรบัแพทยท่ี์ยงัไม่ผ่าน NL3  โดยจะ35 

ส่งไปชดใชทุ้นท่ีโรงพยาบาลน้ันๆ  เน่ืองจากขอ้มลูท่ีผ่านมา แพทยส์่วนใหญ่จะสอบไดใ้นปีแรก ซ่ึงหากไม่ส่งจะไม่มี36 
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อตัราใหแ้พทยใ์ชทุ้น/เพ่ิมพนูทกัษะ  อย่างไรก็ตามจะมีประเด็นปัญหากับโรงพยาบาลขนาดเล็ก เช่น ไดแ้พทย์1 

ใชทุ้นไป 8-10 คน แต่มีท่ียงัไมผ่่าน NL3 ไป 2-3 คน ก็จะเกิดปัญหาในการบริหารจดัการ  ส่วนแพทยท่ี์ยงัสอบไม่2 

ผ่าน NL1 หรือ NL2  จะส่งตวัไปยงัศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซ่ึงเช่ือว่ามีสภาวะแวดลอ้มท่ีจะเอ้ือใหส้อบ3 

ผ่านได ้ซ่ึงจากขอ้มูลส่วนใหญ่จะสอบไดใ้น 2 ปีแรก จะมีส่วนน้อยท่ีสอบไม่ผ่านหลังจาก 3 ปีไปแลว้ ท าใหเ้กิด4 

ตวัเลขสะสมกวา่ 10 ปี ท่ีตอ้งบรรจุในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 5 

กระทรวงสาธารณสุข ไดก้ าหนดมาตรการในการด าเนินการส่งตวัแพทยเ์ขา้ปฏิบติังานในปี 6 

2564 ตามมาตรการในการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 7 

คณะกรรมการจดัสรรแพทยผ์ูท้ าสญัญาชดใชทุ้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2564  ดงัน้ี 8 

1. มาตรการในการป้องกนัและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 9 

(COVID-19) ใหเ้ป็นไปตามมาตรการจงัหวดั  10 

2.  คณะกรรมการจัดสรรแพทยผ์ู ้ท าสัญญา ไดด้ าเนินการแจง้ไปยงัส านักงานสาธารณสุข11 

จงัหวดัทุกจงัหวดั ใหจ้ดัท าแผนและมาตรการในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 12 

2019 (COVID-2019)  ซ่ึงจะครอบคลุมการเดินทาง  การตรวจหาเช้ือ  การรายงานตัว  การบรรจุ  การกกัตัว 13 

การปฐมนิเทศ และการรบัวคัซีน มอบแต่ละพ้ืนท่ีดแูล และปฐมนิเทศตามระเบียบของ ก.พ.  และเร่ิมปฏิบติังานใน14 

ต าแหน่งแพทย ์intern ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564  ซ่ึงกระทรวงฯ จะดูแลในส่วนของวคัซีนใหค้รบทุกคน และ15 

ขา้ราชการใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รบัการปฐมนิเทศตามระเบียบ ก.พ. และกกัตวัในกรณีท่ีพบว่าติดเช้ือเมื่อไปรายงาน16 

ตวัแมจ้ะไดร้บัวคัซีนครบแลว้ 17 

คณะกรรมการจัดสรรแพทย์ผู ้ท าสัญญา ได้ด าเนินการขอวัคซีนให้แก่แพทย์ท่ีจะเข ้า18 

ปฏิบติังานชดใชทุ้นประจ าปี 2564 ในแต่ละเขตสุขภาพ  และมอบใหแ้ต่ละพ้ืนท่ีบริหารเบิกจ่ายและจดัการวคัซีน19 

ทั้งหมดใหก้บัแพทยโ์ดยขอรบัการจดัสรรเพ่ิมเติมจากกรมควบคุมโรค 20 

กระทรวงสาธารณสุขไดม้ีการท าบัญชีแพทยท่ี์จบชา้ตามพ้ืนท่ี วิธีการคือตรวจสอบในราย21 

จงัหวดัว่าตอ้งการแพทยใ์นโรงพยาบาลชุมชนจ านวนเท่าใด มีค่า FTE ขาดเท่าใด  โดยในทุกจงัหวดัจะไดอ้ตัรา22 

แพทยต์าม FTE เพ่ือลดความเหล่ือมล ้า โดยกระทรวงฯ ไดม้ีการส ารวจและกนัพ้ืนท่ีไวส้ าหรบัแพทยท่ี์จบชา้  เมื่อ23 

จบแลว้แพทยต์อ้งมารายงานตวั  หากแพทยท่ี์ไดร้บัใบประกอบวิชาชีพแลว้หรือยงัไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ 24 

NL3 อย่างเดียว จะส่งไปชดใชทุ้นท่ีโรงพยาบาลปลายทาง ส่วนท่ียงัไม่ผ่าน NL1 หรือ NL2 จะส่งตวัไปยงัศูนย์25 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ใน 12 เขตพ้ืนท่ีของกระทรวงสาธารณสุข 26 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 27 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 28 

5.2.1 Health Education England, Global Engagement Offer  29 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 30 

5.2.2 การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance  31 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 32 

5.2.3  การอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 21 33 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั (ppt) 34 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์35 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  ไดแ้จง้เร่ืองการจดัอบรมหลกัสูตรการ1 

พฒันาผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือ MSE รุ่นท่ี 21 ซ่ึงไดเ้ล่ือนการจดัอบรมมาจากปี 2563 2 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และในปีน้ีได้มีการ3 

สอบถามความคิดเห็นจากผูแ้ทนโรงเรียนแพทย ์23 แห่ง มีผูต้อบรบัมา 12 แห่ง  ซ่ึงรอ้ยละ 75 เห็นว่าสมควร4 

จดัการอบรมแมว้า่จะไมไ่ดด้งูานต่างประเทศ  คณะกรรมการจึงไดก้ าหนดระยะเวลาอบรมในวนัท่ี 28 มิถุนายน – 5 

30 กรกฎาคม 2564  ณ หอ้งประชุมชั้น 25  อาคารหอพกัและพฒันาคณาจารย ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์6 

มหาวิทยาลยั โดยรปูแบบการอบรมเป็น Hybrid และมีการดงูานภายในประเทศ  ซ่ึงหากมีการบรรยาย on site ทั้ง7 

วิทยากรและผูเ้ขา้อบรมตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้บัวคัซีน COVID-19  เรียบรอ้ยแลว้  8 

ส าหรับค่าลงทะเบียน แบ่งเป็น สมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คนละ 9 

40,000 บาท และศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คนละ 45,000 บาท และจะเปิดรบัสมคัรในช่วงวนัท่ี 1–25  10 

มิถุนายน 2564  โดยใหโ้ควตาโรงเรียนแพทยส์ถาบนัละ 2 คน และศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกแห่งละ 1 คน 11 

ซ่ึงจ านวนรบั 50 คน  12 

การศึกษาดงูาน  แบ่งเป็น   13 

ครั้งท่ี 1 :  ระยะเวลา 2 วนั 1 คืน (เดินทางดว้ยรถบสั)    14 

 สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  15 

 คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  16 

ครั้งท่ี 2 : ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน (เดินทางดว้ยรถไฟ) 17 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 18 

จึงขอเชิญชวนใหส้มคัรเขา้รบัการอบรม และจะสอบถามไปยงัผูส้มคัรในปีท่ีแลว้ และสถาบนั19 

ตน้สงักดัต่อไป 20 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 21 

5.2.4   การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 22 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี23 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 24 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบความคืบหน้า25 

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21  ซ่ึงเดิมก าหนดจะจดัในเดือนตุลาคม 2564  แต่26 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความรุนแรง และ27 

วิทยากรจากต่างประเทศท่ีมีแผนจะเดินทางมาหลังจากฉีดวคัซีน COVID-19  จึงไดพิ้จารณาร่วมกันระหว่าง28 

คณะท างานกบัทีมวิทยากรจากต่างประเทศ มีความเห็นว่า เพ่ือใหก้ารจดัประชุมฯ เกิดประโยชน์ และ Effective 29 

จึงจะขอเล่ือนการจดัไปเป็นช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์2565  เพราะถา้จดัแบบ Online จะท าใหข้าดในส่วนของ Work 30 

shop และเร่ืองท่ีคณะท างานวางแผนไวจ้ะเป็นเร่ืองใหม่ การจดัแบบ Online จะไม่เกิดประโยชน์และไดร้บัความ31 

สนใจมากนัก  ซ่ึงการจดัประชุม Medical Education แบบ Online ก็มีจดัอยู่หลายแห่งแลว้  จึงเรียนขออนุญาตท่ี32 

ประชุมเพ่ือเล่ือนการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21  33 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดเ้สนอว่าควรมีกิจกรรมท่ีจดัขึ้ นในช่วงท่ีไม่ไดจ้ดัการประชุม ควรมีกิจกรรม34 

ทางวิชาการ เพ่ือแสดงว่าอย่างน้อยไดม้ีการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยอาจจัดประชุม35 

ร่วมกับทีมวิชาการ กสพท  ซ่ึง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์  จะหารือร่วมกับ 36 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์และ อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย ถึงรูปแบบ1 

การจดัประชุมต่อไป โดยท่ีประชุมเสนอใหม้ีการจดัแบบ Webinar ประมาณ 2 เร่ือง ซ่ึง Webinar ควรมีเร่ืองท่ีเป็น 2 

Prerequisite เพ่ือท่ีจะใหเ้ขา้ใจและเป็นพ้ืนฐานท่ีจะต่อยอดในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ3 

ไทย ท่ีจะจดัข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ ์2565  4 

มตทิี่ประชุม : เห็นชอบเล่ือนการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้ง5 

ท่ี 21  โดยใหน้ าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 6 

อีกครั้งหน่ึง 7 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 8 

5.3.1   การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา (ยงัไม่มีความคืบหนา้) 9 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 10 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 11 

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 3/2564  12 

วนัศุกรท์ี่ 16 กรกฎาคม 2564  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 13 

 เอกสารประกอบ :  ไมม่ ี14 

ผูน้  าเสนอ  : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ16 

อ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 3/2564 วันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2564  ณ คณะ17 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 19 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 20 

 21 

 22 

 (อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง) 23 

 สรุปผลการประชุม 24 

 25 

 26 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 27 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 28 

 29 

 30 

 31 
 32 
 33 
 34 
\\2564/Meet42021 May28(รศ.พญ.นันทนา) 35 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564) 3 

วนัศุกรท์ี่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00-13.00 น. 4 

ณ หอ้งประชุม Millennium ชั้น 19  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ19  มหาวิทยาลยัสยาม  5 

และการประชุมออนไลนด์ว้ยระบบ Zoom Meeting 6 

 7 

รายนามผูเ้ขา้ประชุม 8 

1. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์  กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 9 

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

3. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 11 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ)  12 

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

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

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ) 15 

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

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

8. พนัเอก ศาสตราจารย ์มฑิรุทธ  มุง่ถ่ิน กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

(แทน พลตรีสุรศกัด์ิ  ถนัดศีลธรรม กรรมการอ านวยการ) 19 

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

10. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 21 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ)  22 

11. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์นทร  ฮอ้เผ่าพนัธุ์ (ประชุม online) 23 

(แทน ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท ์ กรรมการอ านวยการ 24 

และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร) 25 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจ์กัราวุธ  มณีฤทธ์ิ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 26 

13. ศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online)  27 

14. อาจารย ์ดร. นายแพทยนิ์วฒัน์ชยั  นามวิชยัศิริกุล กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 28 

15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 29 

16. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 30 

17. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online)  31 

18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนนทพรรณ  ผาสุข (ประชุม online) 32 

(แทน รองศาสตราจารย ์ดร. จรญั  บุญกาญจน์ กรรมการอ านวยการ)  33 

19. รองศาสตราจารย ์พลเอกชุมพล  เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 34 

20. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 35 
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21. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 1 

(แทน ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนันท ์ กรรมการอ านวยการ) 2 

22. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 3 

23. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล กรรมการอ านวยการ (ประชุม online)  4 

24. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  กรรมการบริหาร (ประชุม online) 5 

25. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 6 

26. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online)  7 

27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 8 

28. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 9 

29. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาพรรณ  ตนัตราชีวธร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 10 

30. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online)  11 

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

32. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท ์                               กรรมการบริหาร (ประชุม online) 13 

33. อาจารย ์แพทยห์ญิงปิยะรตัน์  ธญันิพทัธ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

34. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

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

36. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 17 

37. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

38. รองศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั กรรมการบริหาร (ประชุม online) 19 

39. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

40. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร  อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร (ประชุม online) 21 

41. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 22 

42. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 23 

43. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 24 

44. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 25 

45. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 26 

46. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 27 

47. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 28 

48. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/ 29 

 กรรมการและเลขานุการ (ประชุม online) 30 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ประชุม 31 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 32 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร 33 

3. ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ผูอ้ านวยการสถาบนัรบัรองมาตรฐาน 34 

  การศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) 35 
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รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 1 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 2 

 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHosNet (ประชุม online) 3 

2. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย ประธานคณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) 4 

  กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (ประชุม online) 5 

3. นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร  6 

  โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (ประชุม online) 7 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 

 1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ผูช้่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา  9 

  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ประชุม online) 10 

 2. อาจารยสุ์ดจิตร เมืองเกษม คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  11 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564 2 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564) 3 

วนัศุกรท์ี่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00-13.00 น. 4 

ณ หอ้งประชุม Millennium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ19  มหาวิทยาลยัสยาม 5 

และการประชุมออนไลนด์ว้ยระบบ Zoom Meeting 6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 8 

ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทักษ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย9 

สยาม ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั10 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  11 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม 12 

และขอเล่าเร่ืองความเป็นมาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่า เป็นองค์กรท่ีตั้งโดยคณบดี นัด13 

ประชุมกนัครั้งแรกท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2532 (นับเป็นเวลา 32 ปี)  14 

โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน (คณบดีคณะแพทยศาสตร ์7 ท่าน และผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตร ์15 

1 ท่าน)  มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 16 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยน์ที  รกัษ์พลเมือง 17 

คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 18 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรเทอง  รชัตะปีติ 19 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 20 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ตชะทตั  เตชะเสน 21 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 22 

4. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 23 

คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 24 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ สณัฑพิ์ทกัษ์ 25 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 26 

6. ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิจารณ ์ พานิช 27 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์28 

7. พลตรี ปัญญา  อยูป่ระเสริฐ 29 

ผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 30 

8. ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราโมทย ์ วีรานุวตัต์ิ 31 

คณบดีคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 32 

  33 
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ในวนัท่ีจดัตั้งวนัน้ัน มีผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน  1 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยท์องจนัทร ์ หงสล์ดารมย ์2 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 3 

2. ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเวศ  วะสี 4 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 5 

3. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ารี  วลัยะเสวี 6 

สถาบนัวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 7 

โดยมีวตัถุประสงค ์4 ขอ้ คือ  8 

1.  ส่งเสริม พฒันาการศึกษา วิจยั บริการสุขภาพ ตอบสนองนโยบายประเทศ 9 

2.  ศูนยป์ระสานงานและแลกเปล่ียนความรูด้า้นวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างกนั  และองคก์รท่ี10 

เก่ียวขอ้ง 11 

3.  สนับสนุน ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร และระบบขอ้มลูของงานดา้นการแพทย ์12 

4. แหล่งรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือเสนอต่อรัฐบาลและองค์กรท่ีเก่ี ยวขอ้ง ในการพัฒนา13 

การศึกษาแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  รวมทั้งสาธารณสุขของประเทศ 14 

ท่ีด าเนินการมาเพ่ือประสานสามคัคี ร่วมกันคิดงาน ร่วมกนัแกปั้ญหา และสนับสนุนซ่ึงกนัและกัน 15 

โดยเร่ิมแรกใหม้ีการประชุมทุกๆ 2 เดือน  จนปัจจุบนัมีการประชุม 8 ครั้งต่อปี  16 

ส านักงานกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) อยู่ท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั 17 

เชียงใหม ่โดยสถาบันเป็นองค์กรอิสระ ไม่ขึ้ นตรงต่อหน่วยงานของรัฐ จึงไม่มีงบประมาณสนับสนุน  เจา้ของ18 

เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตรข์องสถาบนัสมาชิกท่ีมีทั้งหมด 23 สถาบนั  งานประชุมหลกั ประกอบดว้ย การ19 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหาร  งานประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ องคก์ร20 

ส าคญัท่ีอยู่ใน กสพท ไดแ้ก่ UHosNet  ท่ีเป็นองคก์รของผูอ้ านวยการโรงพยาบาลของสถาบนัสมาชิกท่ีมีโรงเรียน21 

แพทย ์ โรงพยาบาลท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตแพทย ์ และสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์Institute 22 

for Medical Education Accreditation (สมพ. หรือ IMEAc) รบัผิดชอบการประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต23 

และสถาบนัผลิตแพทยต์ามขอ้ก าหนดของแพทยสภา ดว้ยเกณฑ ์WFME ท่ีประยุกต์ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ24 

ประเทศ  และมีบทบาทส าคญัในการก่อตั้งศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ25 

เวชกรรม (ศรว.)  ซ่ึงปัจจุบนัเป็นองคก์รท่ีมีกฎหมายรองรบั ปรากฏในขอ้บงัคบัแพทยสภา 26 

ในการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  ทันต27 

แพทยศาสตรบณัฑิต  เภสชัศาสตรบณัฑิต  กสพท เป็นผูร้บัผิดชอบจดัการสอบวิชาเฉพาะมาโดยตลอด  โดย  28 

ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไดเ้ทียบสถานะ กสพท เท่ากบั 1 มหาวิทยาลยัในระบบการคดัเลือกบุคคล29 

เขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั  30 

กสพท มีรายรบัมาจากค่าบ ารุงสมาชิก สถาบนัละปีละ 100,000 บาท  รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่า31 

ด าเนินการ และเงินเดือนพนักงานประจ า 1.5 ท่าน   ส าหรบัเลขาธิการฯ คณะท างาน และท่านอ่ืนๆ มาช่วยงาน32 

โดยไม่ไดร้บัค่าตอบแทน  และเน่ืองจาก กสพท ไดก้่อตั้งมาเป็นเวลานานแลว้ ตามขอ้ตกลงและขอ้บงัคบั ปี 2532 33 

เลขาธิการฯ จึงขอเสนอใหค้ณะกรรมการอ านวยการ พิจารณาทบทวนขอ้บังคับฯ ตลอดจนการบริหารจัดการ   34 

เพ่ือเสนอขอ้สรุปในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม 2564  ท่ีคณะแพทยศาสตร ์35 
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สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  โดยทาง กสพท จะเวียนขอ้บงัคบัใหทุ้กท่านไดพิ้จารณา1 

ต่อไป 2 

จากน้ัน รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั ไดข้านช่ือคณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วม3 

ประชุม  4 

และศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์  ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ5 

การประชุมดงัน้ี 6 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 7 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ 9 

กรรมการอ านวยการ 10 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธ์ิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 11 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 12 

กรรมการบริหาร 13 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพรรณ  ตันตราชีวธร  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะ14 

แพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 15 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ  16 

1.1 สรุปการประชุมเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 17 

(COVID-19) ของศูนยป์ฏิบตัิการและบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโรนา 2019 18 

(COVID-19) (ศปก.อว.)  โดยคณะกรรมการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 19 

2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม วนัจนัทรท์ี่ 21 มิถุนายน 20 

2564 21 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ขอ้สรุปการประชุม มีดงัน้ี 24 

1.  ทบทวนสถานการณ ์COVID ระดบัชาติ / ระดบันานาชาติ / สถาบนั / รพ.สนาม แนวโน้มโดยรวม25 

ลดลง แต่พบเช้ือสายพนัธุท่ี์หลากหลายมากขึ้ น 26 

2.  ท่าน รมว. แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะใหบุ้คลากรและนิสิตนักศึกษาในสงักดัของกระทรวงฯ มีโอกาส27 

ไดร้บัวคัซีนโดยถว้นหน้า  ส าหรบัต่างจงัหวดั วคัซีนจะส่งผ่านจงัหวดัซ่ึงจะมีโควตาของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 28 

on top สถาบนัท่ียงัไมไ่ดร้บัจดัสรร ขอใหแ้จง้ (รองฯ ศุภชยั) ภายในวนัน้ี (21 มิถุนายน 2564) 29 

3.  เตรียมการเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปตามเง่ือนเวลา (120 วัน) ของท่านนายกฯ ขอใหทุ้ก30 

สถาบนัเตรียมการ / เสนอแผนเพ่ือหารือกนัต่อไป 31 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 32 

  33 
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1.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทยต์ามโครงการ1 

แพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ แพทยสภา วนัจนัทรท์ี่ 21 มิถุนายน 2564 2 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 3 

https://drive.google.com/drive/folders/1lDouP-U6jM-4-4 

Me2IGKKO4b6RHRauAP1?usp=sharing 5 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์   ไดก้ล่าวสรุปการประชุมของวนัท่ี 21 มิถุนายน 7 

2564  ซ่ึงเป็นการประชุมครั้งท่ี 2 ของอนุกรรมการชุดน้ี  ประเด็นในการประชุมส่วนใหญ่สืบเน่ืองมาจากปัญหา8 

การปฏิบติังานและการเสียชีวิตของแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ดงัน้ี 9 

1. อาจจะตอ้งมีการ re-engineer โครงการใหมท่ั้งหมด หรือยุบโครงการ เน่ืองจากมีมาตั้งแต่ปี 2537 10 

โดยเป็นการริเร่ิมจาก กสพท  ในปี พ.ศ. 2535  11 

2. ใหโ้รงเรียนแพทยแ์มข่า่ยทั้ง 10 เครือขา่ย ไปตรวจเยี่ยมเครือขา่ยของสถาบนัแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 12 

3. ควรจะตอ้งมีการพฒันารปูแบบการตรวจประเมินสถาบนัแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 13 

ต่อจากวนัน้ัน ไดม้ีการจดัการประชุมต่อในเร่ืองเดียวกนัต่อเน่ืองไปในวนัท่ี 9 กรกฏาคม 2564  โดยมี14 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 100 กว่าท่าน เพ่ือทบทวนการตรวจและรับการตรวจประเมินสถาบนัแพทยเ์พ่ิมพูน15 

ทกัษะ โดยมีขอ้สรุปการประชุม 12 ขอ้  ดงัน้ี  16 

1. ทบทวนการเตรียมความพรอ้มปฐมนิเทศ อบรมหตัถการท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะของ  ER   FAST 17 

U/S  อบรมนิติเวช  ชนัสตูร  เวชระเบียน  ซ่ึงเป็นจุดอ่อนมากๆ ของกระบวนการน้ี 18 

2. งดการผ่านโรงพยาบาลชุมชนใน 2 เดือนแรก 19 

3. ขอใหผ่้านหอ้งฉุกเฉิน 2-4 สปัดาห ์โดยใหม้ีการเตรียมความพรอ้มก่อนไปปฏิบติังาน  20 

4. จัดท าหลักสูตรและคู่มือของแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะของแต่ละแผนก ซ่ึงครอบคลุมหัตถการท่ีตอ้ง21 

บนัทึกใน logbook รวมของ Eye  ENT  วิสญัญีวิทยา  รงัสีวิทยา  เวชศาสตรค์รอบครวั 22 

5. ท าการประเมิน 3 ส่วน ไดแ้ก่ ความรูท้กัษะทางคลินิก (ยึดหลกั EPA 11 step ท่ี OPD,  IPD  23 

OR  ท าทั้ง  Med  Surg  Ped  Ortho  ER และ สติูฯ ประเมิน 2 ครั้ง ท่ีคร่ึงทางและก่อนลง ward โดยควรผ่านถึง24 

ระดบั 4 จาก 5) และหตัถการ รวมถึง attitude โดยการใช ้multisource feedback 25 

6. การประเมินคร่ึงทางควรจะมี feedback ใหแ้พทยเ์พ่ิมพูนทักษะ เพ่ือใหท้ราบว่าไปต่อไดห้รือไม ่26 

หรือมีขอ้ขดัขอ้งใด และใหแ้พทยเ์พ่ิมพนูทกัษะลงช่ือรบัทราบ 27 

7. มีการก ากบัดแูลโดยจดัใหม้อีาจารยท่ี์ปรึกษา  28 

8. จดักิจกรรมทางวิชาการ: 1 admission conference/week, journal club/month, review OPD 29 

card/week 30 

9. การจดัการภาระงาน: OPD 30%,  OPD< 20 case/ 3 hr,  OR หตัถการ >20%,  IPD จ านวน 31 

case < 30,  อยูเ่วร<15 / month 32 

10. จดัหอ้งพกัท่ีปลอดภยัท่ี ER  33 
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11. จดัใหม้ีการตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลท่ีมีแพทยเ์พ่ิมพนูทักษะในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย1 

ภาพรวมโรงพยาบาล  การบริหารจดัการ  คู่มือการปฏิบติังาน  หอพกั  ความปลอดภัย กิจกรรมนันทนาการ 2 

ระบบกลไกการประกนัคุณภาพ  ความพึงพอใจ  ภาระงาน 3 

12. ใหอ้าจารยผ์ูด้แูลได ้CME จากการสอนแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะดว้ย 4 

เอกสารประกอบแขวนไวท่ี้ Google drive สามารถไปหาดูได ้ (link หรือ QR code ท่ีเอกสาร5 

ประกอบ)  ส าหรบัในปีน้ี การตรวจประเมินสถาบนัแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ไดม้ีการเพ่ิมเครือข่ายจากเดิมเป็น 35 6 

เครือข่าย โดยโรงเรียนแพทย ์(ทั้งเก่าและใหม่) จะรบัผิดชอบสถาบนัละประมาณ 15 แห่ง ภาระลดลงกว่าเดิม  7 

โดยไดเ้พ่ิมศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ใหเ้ป็นแม่ข่ายในการตรวจประเมินดว้ย  วางแผนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 8 

1 เดือน (ประมาณ วนัท่ี 1-26 พฤศจิกายน 2564) ดว้ยแบบประเมินใหม่ และนัดประชุมครั้งต่อไปในวนัจนัทรท่ี์ 9 

19 กรกฎาคม 2564 10 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ท่ีประชุมว่า ไดเ้คยจดัท าบนัทึกขอ้สรุปเพ่ือพฒันา /11 

ปรบัปรุงโครงการเพ่ิมพนูทกัษะไว ้ โดยจะส่งมอบให ้รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รบัเขา้ไป12 

ในการประชุมวาระของวนัจนัทรท่ี์ 19 กรกฎาคม 2564  ต่อไป   13 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ หากมีขอ้มูลความเห็นน าเสนอเพ่ิมเติม สามารถส่งไปให ้รองศาสตราจารย ์14 

แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ 15 

1.3 เรื่องจาก UHosNet 16 

1.3.1 สรุปการประชุมคณะท างานบูรณาการสิทธิประโยชน ์การจ่ายชดเชยค่าบริการ และ17 

ระบบบริหารจดัการ ครั้งที่ 1/2564  วนัพฤหสับดีที่ 10 มิถุนายน 2564 18 

เอกสารประกอบ :  19 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 20 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  แจง้เร่ืองแนวทางจดัระบบดูแลผูป่้วยโรค21 

หายาก กรณีผูป่้วยเปล่ียนจากผูม้ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติมาเป็นผูม้ีสิทธิประกนัสงัคม ท่ีประชุมเห็นชอบ22 

ใหบ้รูณาการทุกกองทุน ใหส้ามารถใชสิ้ทธิและคุม้ครองโรคหายาก 24 โรค  โดยจะน าเสนอเร่ืองต่อไปในบอรด์23 

ใหญ่ เพ่ือประกาศใชต่้อไป  24 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 25 

1.3.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมมาตรฐานสถานพยาบาลภาครฐัซ่ึงไดร้บัการ26 

ยกเวน้ไม่ตอ้งอยูใ่นบงัคบัตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล ครั้งที่ 2/2564  วนัองัคารที่ 15 มิถุนายน 2564 27 

ไมม่ีผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม  28 

1.3.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ29 

กองทุน ครั้งที่ 6/2564  วนัพฤหสับดีที่ 17 มิถุนายน 2564 30 

เอกสารประกอบ :  31 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 32 

ตามวาระ 3.1  เร่ืองขอ้เสนอสิทธิประโยชน์บริการตรวจ เพทซีที (PET/CT) ในระบบประกนั33 

สุขภาพแห่งชาติ โดยท่ีประชุม มีมติ 34 
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1. เห็นชอบบริการ เพทซีที (PET/CT) เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 1 

เพ่ือเป็นทางเลือก ส าหรบั 2 

1) การประเมินระยะของโรคมะเร็งปอดชนิด เซลลไ์มเ่ล็ก (NSCLC) 3 

2) การประเมินระยะโรคเร่ิมตน้ และ ประเมินการตอบสนองระหว่างใหย้าเคมีบ าบดัและ4 

หลงัส้ินสุดการรกัษาส าหรบัผูป่้วยโรคมะเร็งต่อมน ้าเหลืองชนิดฮอตจกิ์น (HL) 5 

2.  มอบ สปสช. จดัท าประกาศประเภทและขอบเขตฯ เสนอประธานกรรมการลงนาม เพ่ือ6 

ประกาศใชต่้อไป 7 

3.  เห็นชอบก าหนดการจ่ายส าหรับบริการตรวจ PET/CT ตามรายการบริการ (Fee 8 

schedule) ในอตัรา 30,000 บาท/ครั้ง ใน 6 เดือน (ระหว่าง มิถุนายน - 7 ธนัวาคม 2564) โดยใชง้บค่าบริการ9 

กรณีเฉพาะท่ีกนัไวจ้ านวน 880 ลา้นบาท ตามประกาศหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนฯ ฉบบั10 

ท่ี 2(8) ส าหรบัจ่ายชดเชยกรณีดังกล่าว ทั้งน้ีใหม้ีการก ากบัติดตามประเมินผลกระทบมิติต่างๆ เพ่ือเป็นขอ้มูล11 

ประกอบการพิจารณาทบทวนอตัราจ่ายต่อไป 12 

4.  ส าหรับหน่วยบริการท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีภูมิภาค ซ่ึงมีตน้ทุนบริการท่ีสูงกว่าเขต กทม. และ13 

ปริมณฑล  มอบ สปสช. ก าหนดอตัราจ่ายเพ่ิมเติมจาก 30,000 บาท/ครั้ง เพ่ือเป็นค่าบริหารจดัการใหเ้กิดการ14 

เขา้ถึงบริการได ้ ทั้งน้ีอตัราจ่ายโดยรวมตอ้งไมเ่กินอตัรา 34,337 บาทต่อครั้ง 15 

5.  กรณีอตัราจ่ายของกรมบญัชีกลางท่ีก าหนดไว ้ 45,000 บาท/ครั้ง มอบ สปสช. ขอความ16 

ร่วมมือกรมบัญชีกลางใหข้อ้มูลรายละเอียดค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนอัตราจ่ายใน17 

โอกาสต่อไป 18 

6.  รบัรองมติท่ีประชุม เพ่ือด าเนินการไดท้นัที 19 

ตามวาระ 4.1  เร่ืองขอ้เสนอสิทธิประโยชน์ HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN, 20 

INTRAVENOUS (IVIG) ส าหรบั VACCINE-INDUCED THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIA (VITT) 21 

หลงัฉีดวคัซีน COVID-19  22 

มตทิี่ประชุม :  23 

1.  เห็นชอบเป็นกรณีพิเศษใหก้ารตรวจวินิจฉยัและรกัษา VACCINE-INDUCED THROMBOTIC 24 

THROMBOCYTOPENIA (VITT) เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในสถานการณฉุ์กเฉินดงัน้ี 25 

1) การตรวจความสมบรูณข์องเม็ดเลือดแดง CBC อตัราไมเ่กิน 50 บาท 26 

2) การตรวจวินิจฉยัดว้ย Heparin-PF4 antibody (IgG) ELISA assay  อตัราไมเ่กิน 1,550 บาท 27 

3) การตรวจวินิจฉยั Heparin Induced Platelet activation test (HPA)  อตัราไมเ่กิน 1,550 บาท 28 

4) ยา Human normal immunoglobulin intravenous (IVIG) ส าหรบัการรกัษาภาวะ 29 

VITT เบิกจ่ายตามระบบ VMI 30 

ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไข การด าเนินการโครงการศึกษาและพฒันาบริการ โดย สปสช. กระทรวง31 

สาธารณสุข  สมาคมโลหิตวิทยา  และคณะท างาน AEF (Adverse Events Following Immunization) ด าเนินงาน32 

ร่วมกนัในประเด็น 33 

-  พฒันาหน่วยตรวจใหค้รอบคลุมทุกเขตตรวจสุขภาพ 34 

-  ติดตามขอ้มมลูอุบติัการณก์ารเกิด VITT 35 
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-  ประเมินประสิทธิภาพของยา IVIG 1 

และเมื่อด าเนินการครบระยะเวลา 1-2 ปี ใหม้ีการทบทวนสิทธิประโยชน์ในกรณีดงักล่าวอีกครั้ง 2 

2.  รับทราบการปรับปรุงยอดวงเงินเพ่ือขอรับงบประมาณจาก พรก. กูเ้งินรอบ 3 ส าหรับ3 

ค่าบริการตรวจวินิจฉยัและรกัษา Vaccine induced thrombotic thrombocytopenia (VITT) จ านวน 9.28 ลา้นบาท 4 

3.  มอบ สปสช. ประสานหน่วยบริหารระบบประกนัสุขภาพสิทธิอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กรมบญัชีกลาง 5 

ส านักงานประกนัสังคม  และกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือใหก้ารตรวจวินิจฉัยและรักษา  Vaccine induced 6 

thrombotic thrombocytopenia (VITT)  เป็นสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทุกสิทธิ 7 

4. รบัรองมติในท่ีประชุม เพ่ือด าเนินการไดท้นัที   8 

ตามวาระ4.2  เร่ือง ขอ้เสนอการใชย้าสารสกดัจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลาย9 

โจร ส าหรับผู ้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีความรุนแรงน้อย เพ่ือลดการเกิดโรคท่ีรุนแรง โดยใหเ้ป็นสิทธิ10 

ประโยชน์ในระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 11 

มตทิี่ประชุม :  12 

1.  รบัทราบประกาศฯ บญัชียาหลกัแห่งชาติดา้นสมุนไพร ฉบบัท่ี 2 ใหใ้ชย้าสารสกดัจากฟ้า13 

ทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร ส าหรบัผูติ้ดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีมีความรุนแรงน้อย เพ่ือลดการเกิด14 

โรคท่ีรุนแรง โดยใหเ้ป็นสิทธิประโยชน์ในระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 15 

2. เห็นชอบใหใ้ชง้บประมาณจาก พ.ร.ก. กูเ้งินฯ จ านวนไม่เกิน 15.78 ลา้นบาท ส าหรับ16 

บริการรักษาผูติ้ดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ดว้ยยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร โดย17 

หลกัเกณฑ ์แนวทางการจ่ายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑก์าร18 

ด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนฯ ฉบบัท่ี 5 19 

3.  รบัรองมติในท่ีประชุม เพ่ือด าเนินการไดท้นัที 20 

การจ่ายเงินเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการรบัวคัซีน COVID-19 21 
 22 

ประเภทความเสียหาย อตัราจ่ายตามขอ้บงัคบั 
1. การเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพอยา่งถาวร หรือ เจ็บป่วยเร้ือรงัท่ีตอ้ง

ไดร้บัการรกัษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการ

ด ารงชีวิต 

ไมเ่กิน 400,000 บาท 

2. สญูเสียอวยัวะ หรือ พิการ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ไมเ่กิน 240,000 บาท 

3. บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยต่อเน่ืองจากการไดร้บัวคัซีน โดยมีความเห็น
ของแพทยผ์ูต้รวจรกัษาประกอบดว้ย 

ไมเ่กิน 100,000 บาท  

 23 

  24 
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เร่ือง งบค่าบริการเหมาจ่ายรายหวั ปี 2565 ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ มีการยา้ยประเภทบริการสรา้งเสริมสุขภาพและ1 

ป้องกนัโรค และ เงินช่วยเหลือผูร้บับริการและผูใ้หบ้ริการ ไปรายการนอกเหมาจ่าย และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ใหม่ 2 
 3 

รายการ รายการงบ 
วงเงิน 

งบประมาณ

(ลบ.) 
กลุ่มเพิ่มรายการใหม่ บริการทัว่ไป   

1. การตรวจคดักรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก PP 1.6 

2. การรกัษาเน้ือเยื่อในแบบคงความมีชีวิต (Vital Pulp therapy) ในฟันถาวร
เด็ก 6-15 ปี 

OP 56.0 

3. ขยายรายการบริการผ่าตดัแบบวนัเดียวกลบั IP 20.0 

4. เพ่ิมการจ่ายตวักรองในผูป่้วยไตวายเร้ือรงัท่ีตอ้งฟอกเลือด CKD 3.66 

5. เพ่ิมการจ่ายอุปกรณ ์CGM และ SMBG ในกลุ่มผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 1 
และหญิงตั้งครรภท่ี์ป่วยเป็นเบาหวาน 

DMHT 59.7 

6. เพ่ิมบริการ thrombectomy CR 126.0 

7. เพ่ิมยารกัษามะเร็งท่ีมีราคาแพง CR 21.4 

กลุ่มเพิ่มรายการใหม่ บริการ COVID   

1. เพ่ิมการจ่ายชดเชยกรณีผูร้บับริการไดร้บัความเสียหายจากการรบัวคัซีน 
COVID 

COVID 172 

2.  เพ่ิมยาฟ้าทะลายโจรในผูป่้วยโควิดอาการรุนแรงน้อย COVID 141.8 

3.  เพ่ิมการตรวจวินิจฉยัและรกัษาอาการไมพึ่งประสงคจ์ากวคัซีน COVID 
(VITT) 

COVID 15.0 

4. เตรียมเพ่ิมการจ่ายอุปกรณว์ดัความดนั วดัอุณหภมูิ และ ปริมาณออกซิเจน
ในเลือดในผูป่้วยท่ีตอ้งแยกกกัตวัท่ีบา้นเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 

COVID 22.0 

                                                                รวมวงเงินงบประมาณ  639.1 
 4 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 5 

1.3.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 

4/2564  วนัองัคารที่ 22 มิถุนายน 2564 7 

เอกสารประกอบ :  8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 9 

โดยมีการเห็นชอบเร่ืองการตรวจทางไกล (telehealth/telemedicine) กบัสายด่วนสุขภาพจิต 10 

ท่ีจะคิดการใหบ้ริการ 30 บาทต่อครั้ง เพ่ิมสายด่วน 1663 (เร่ิมท่ี 7 คู่สาย) ท่ีเน้นเร่ืองโรคเอดส ์และการตั้งครรภ์11 

ท่ีไม่พรอ้ม โดยจะเน้นเป็นการบริการครบวงจร เช่น มีการประสานผ่านไปยงัภาครฐั หากตอ้งการมีการยุติการ12 

ตั้งครรภ์ มี flow ชดัเจน มีการก ากบัติดตามและประเมินผล เก็บขอ้มูลมาเพ่ือจะไดม้า PDCA โดยกรรมการ13 

เห็นชอบในแง่นโยบาย แต่ยงัไมไ่ดอ้นุมติัทุกสายด่วน 14 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์  ไดถ้ามเร่ือง PDPA (Personal Data 1 

Protection Act) 2 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ไดช้ี้แจงว่ามีการหารือเร่ืองน้ีอยู่เร่ือยๆ 3 

แลว้  โดยหลกัการท่ีตกผลึกไดคื้อ  ตัวท่ีเป็นตน้บทของนิติบุคคลของโรงพยาบาลน้ันๆ ในฐานะผูเ้ก็บ  ผูใ้ช ้ ผู ้4 

เปิดเผย โดยรบัผิดชอบน ามาด าเนินการใน 3 เร่ือง คือ ดา้นวิจยั  ดา้นศึกษา  และดา้นบริการ  5 

UHosNet จะมีการประชุมครั้งต่อไป ในวนัอาทิตยน้ี์ (18 กรกฎาคม 2564) โดยการประชุม 6 

online ในหวัขอ้ เช่น bubble and seal, home isolation โดยจะมีการแชรเ์พ่ือการเรียนรูร้่วมกนั 7 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ  8 

1.4 แนวทางปฏิบัติการรับแพทยป์ระจ าบา้นเขา้ฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทยป์ระจ าบา้นและ9 

แพทยป์ระจ  าบา้นตอ่ยอด ระหว่างสถาบนัหลกั สถาบนัรองหรือสถาบนัสมทบ (rotation) และการเรียนวิชา10 

เลือก (electives) ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ หารือแนวทางปฏิบติัว่าดว้ยเร่ืองการป้องกนัการติด14 

เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของนักศึกษากลุ่ม undergraduate ว่าควรจะด าเนินการอย่างไร  หรือใหแ้ต่ละ15 

สถาบันด าเนินการตามความจ าเป็นเร่งด่วน และความรุนแรงของปัญหา  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร ์ 16 

ประดิษฐสุวรรณ ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมวา่ มีกรณีศึกษาท่ีโรงพยาบาลศิริราช มีคนไข ้ward กุมารเวชศาสตร ์เด็กติดเช้ือ 17 

แลว้เด็กไม่ค่อยไดส้วม mask ท าใหบุ้คลากรท่ีท างานกบัเด็กไม่ปลอดภัย จึงตอ้งออกมาตรการใหแ้พทยแ์ละทีม18 

สุขภาพทุกคนของหน่วยน้ีตอ้งฉีดวคัซีน 100%  ส าหรบัในส่วนนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4  ฉีดวคัซีน 100%  19 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ช้ีแจงว่า ทางแพทยสภา และ UHosNet มี20 

แนวทางท่ีส าคญั คือ 1. สถาบันตอ้งจัดหาวคัซีน ทุกสถาบนัตอ้งพิจารณาด าเนินการจดัหาวคัซีนใหก้บัอาจารย ์21 

นักศึกษา และเจา้หน้าท่ี   2. ทุกคนตอ้งเคารพสิทธิส่วนตวั และทุกคนก็ตอ้งเคารพสถาบนั  3. สถาบนัตอ้งมีการ22 

ประกาศมาตรการท่ีทุกคนตอ้งรบัรู ้และปฏิบติัตามองคก์ร  ในส่วนของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 23 

แยกคนกลุ่มท่ีไม่ไดฉี้ดวคัซีน ตอ้งสุ่มตรวจ 5% ทุกสปัดาห ์ เพ่ือหาความชุกของโรค  และเป็นการท า active  24 

surveillance  เนน้มาตรการ DMHTT เพ่ือใหเ้กิดการป้องกนัและแพร่ระบาดโรค  25 

ประธานฯ ไดส้รุปวา่ ในตอนน้ีแต่ละสถาบนัเองก็ตอ้งรบัผิดชอบจดัหาวคัซีนใหก้บับุคลากรในสถาบนั26 

เอง และมกีารท า active surveillance เนน้มาตรการ DMHTT ท่ีทุกคนตอ้งท าตามเพ่ือใหเ้กิดการป้องกนัโรคอย่าง27 

ดี โดยไดใ้หค้วามเห็นว่า ในอนาคตอาจจะมีการสรา้งเกณฑร์วมของทุกสถาบนั และขอฝากวาระน้ีเขา้ไปหารือใน28 

คณะกรรมการบริหารต่อไป แต่ระหวา่งน้ีใหแ้ต่ละสถาบนัด าเนินการเองไปก่อน 29 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 30 

  31 
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วาระที่ 2 รบัรอง/รบัทราบสรุปผลการประชุม 1 

2.1  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2 

2/2564 วนัศุกรท์ี่ 2 เมษายน 2564 ณ หอ้งประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรตัน ์วิทยาลยัแพทยศาสตร์3 

พระมงกุฎเกลา้ และการประชุมออนไลน ์โดยผ่านระบบ Zoom 4 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ7 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 2 8 

เมษายน 2564  ณ หอ้งประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรตัน วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  เพ่ือขอ9 

รบัรอง    10 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุม โดยไมม่ีแกไ้ข    11 

2.2  รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 4/2564 วันศุกรท์ี่ 28 12 

พฤษภาคม 2564  ณ หอ้งประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และการ13 

ประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Zoom Cloud Meetings  14 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์16 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม17 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 4/2564 วนัศุกรท่ี์ 28 พฤษภาคม 2564 ณ หอ้งประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 18 

อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และการประชุมออนไลน์ ดว้ยระบบ Zoom Cloud  meeting  เพ่ือขอให้19 

รบัทราบ 20 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 21 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 22 

3.1 แนวทางการด าเนินการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข23 

กบัมหาวิทยาลยั ในการใชส้ถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแหล่งฝึกอบรม 24 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ 26 

ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 27 

นายแพทยช์วศักด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ไดน้ าเสนอแนวทางการท า MOU ระหว่างมหาวิทยาลยั และ28 

กระทรวงสาธารณสุข   29 

สืบเน่ืองจากท่ีผ่านมา การท า MOU ระหว่างมหาวิทยาลยั และกระทรวงสาธารณสุข  ตอ้งผ่านกอง30 

การกฏหมายกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีการด าเนินการหลายขั้นตอน และใชเ้วลาในการด าเนินการ เน่ืองจาก31 

จะตอ้งเป็นการลงนามระหว่างปลดักระทรวงสาธารณสุขกบัคณะแพทยศาสตรทุ์กแห่ง หากจดัท า MOU กนัทั้ง32 

โรงพยาบาลหลกั และโรงพยาบาลสมทบทุกแห่ง ใหไ้ดโ้รงพยาบาลละฉบบั จะมีงานมากท่ีตอ้งจดัท า MOU และ33 
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ลงนามกนั เพ่ืออ านวยความสะดวก มีกระบวนการท่ีเหมาะสม ปฏิบติัได ้ไม่ตอ้งใชเ้วลาจดัท าพิธีลงนามระหว่าง1 

กนัหลายครั้ง จึงน าเสนอแนวทางเพ่ือพิจารณา  โดยท่ีประชุมมีขอ้สรุป ดงัน้ี 2 

1.  คณะแพทยศาสตรทุ์กมหาวิทยาลยั ท า MOU กบักระทรวงสาธารณสุข เฉพาะการจดัการเรียน3 

การสอนในโรงพยาบาลหลัก ทั้งน้ีโรงพยาบาลหลักของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หมายถึง โรงพยาบาลท่ี4 

จดัการเรียนการสอนในชั้นคลินิก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของชั้นคลินิก ซ่ึงทุกสถาบนัไดด้ าเนินการจดัท า MOU ใน5 

ระดับน้ีอยู่แลว้  และหลงัจากน้ีไปหากคณะแพทยศาสตรต์อ้งจดัท า MOU ใหม่ ขอใหใ้ชแ้บบฟอรม์กลางท่ีกอง6 

กฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ไดก้ าหนดอยูแ่ลว้ (สามารถประสานขอรบัไดท่ี้ ผอ. สบพช.) 7 

2. คณะแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลยั ไม่ตอ้งจดัท า MOU กบักระทรวงสาธารณสุข ในกรณีท่ีใช้8 

โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขจดัการเรียนการสอนเป็นโรงพยาบาลสมทบ (เรียนวิชาบงัคบับางวิชาใน9 

ชั้นคลินิก หรือ เรียนวิชาเลือก) หรือ เรียนในโรงพยาบาลชุมชน โดยคณะแพทยศาสตรส์ามารถด าเนินการตาม10 

หนังสือมอบอ านาจ ตามค าสัง่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วา่ดว้ย การอนุญาตใหนั้กศึกษาของสถานศึกษานอก11 

สงักดักระทรวงสาธารณสุข ดงูานหรือฝึกปฏิบติังาน พ.ศ. 2528 มอบอ านาจใหห้วัหน้าหน่วยงาน (เช่น นายแพทย์12 

สาธารณสุขจงัหวดั ผูอ้ านวยการศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน) พิจารณาอนุญาตใหร้บันักศึกษา13 

ฝึกงานไดต้ามความเหมาะสม  14 

แนวทางปฏิบติั คือ ขอใหค้ณะแพทยศาสตรติ์ดต่อหวัหน้าหน่วยงาน และร่วมกนัประเมินความพรอ้ม15 

ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลก่อน อยา่งนอ้ย 90 วนั เพ่ือขอส่งนักศึกษาแพทยไ์ปเรียนในโรงพยาบาลสมทบ16 

หรือโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุข  โดยระบุ  17 

-  เหตุผลความจ าเป็น  18 

-  หลกัสตูรการศึกษา 19 

-  ระยะเวลา 20 

-  จ านวนนักศึกษา 21 

-  ค่าใชจ้่ายและค่าตอบแทน 22 

และใหห้วัหน้าส่วนงานเป็นผูพิ้จารณา ตอบกลบั ตามประกาศกระทรวง ทั้งน้ี ผอ . สบพช. จะจดัส่ง23 

ระเบียบกระทรวงดงักล่าว ใหทุ้กคณะแพทยศาสตรต่์อไป 24 

3. คณะแพทยศาสตรทุ์กมหาวิทยาลยัท่ีมีความร่วมมือกบัโรงพยาบาล และสถาบนัการแพทยท่ี์ไม่ได้25 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จะตอ้งจัดท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกันใหเ้รียบรอ้ย  โดยตอ้ง26 

ประสานงานและตกลงกนัเป็นกรณีๆ ไป เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการจดัการศึกษาแพทยศาสตร ์ 27 

4.  กรณีการตรวจประเมินคุณภาพของ สมพ. (IMEAc) จะด าเนินการตรวจตามกติกาท่ีก าหนด28 

ร่วมกนัใน กสพท  โดยจะพิจารณาถึงบทบาทของโรงพยาบาลท่ีรบัเป็นโรงพยาบาลหลกัหรือโรงพยาบาลสบทบ 29 

เช่น แพทยป์ระจ าโรงพยาบาลตอ้งมีความรูใ้นเร่ืองการจดัการเรียนการสอน และสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง30 

หลกัสูตร โดยตรวจดูจากเอกสาร และ สมพ. ขอสงวนสิทธิท่ีจะไป / ไม่ไปตรวจ ณ โรงพยาบาลท่ีรบัจดัการเรียน31 

การสอน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของขอ้มลูท่ีไดร้บั 32 

มตทิี่ประชุม :   เห็นชอบ 33 

  34 
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3.2 รบัรองช่ือผูผ่้านการคดัเลือกเพื่อยกย่องเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติ ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์1 

แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 2 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 4 

คณะกรรมการไดเ้ร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ ์2564  และไดค้ดัเลือกผูท่ี้มีผลงานดา้น5 

แพทยศาสตรศึกษาดีเด่นเป็นท่ีประจกัษ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นคร ูและอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อวงการ6 

แพทยศาสตรศึกษาของประเทศ เพ่ือยกย่องเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติ ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 7 

ประจ าปี 2564  คือ  ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยอุ์ดม คชินทร คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 8 

มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือใหค้ณะกรรมการโปรดพิจารณา 9 

มตทิี่ประชุม : เห็นชอบ และรบัรองช่ือท่ีน าเสนอ 10 

3.3   รบัรองรายช่ือ SEARAME country representative 2021-2024 11 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์14 

ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ 15 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์  ได้ช้ีแจงความส าคัญของโครงการ 16 

SEARAME และภาระงานของผูแ้ทนในฐานะคณะกรรมการ คือ จดัท ารายงานประจ าปีและขอ้เสนอแนะ 1 ฉบบั17 

ต่อปี โดยตนไดเ้ป็นผูแ้ทนมาตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบนั รวมแลว้เป็นมา 2 วาระ ขอใหท่ี้ประชุมเสนอกรรมการ18 

ท่านใหม ่เพ่ือเป็นตวัแทน  19 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดถ้ามความเห็นองค์ประชุม โดยเสนอช่ือ 20 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วชัรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผูแ้ทนต่อ21 

จากศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ 22 

มตทิี่ประชุม : มติเห็นชอบ ให ้ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ เป็น SEARAME 23 

country representative 2021-2024  คนต่อไป 24 

3.4 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต25 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 26 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 27 

● ค าสัง่ กสพท ที่ 14/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจดัการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา28 

หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และ29 

หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เพ่ิมเตมิ 30 

เอกสารประกอบ  : 2  ฉบบั 31 

  32 
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● ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัที่ 1  เรื่อง หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก1 

บุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว2 

แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์3 

แห่งประเทศไทย 4 

เอกสารประกอบ  : 1  ฉบบั 5 

● ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัที่ 2  เรื่อง หลกัเกณฑก์ารสมัคร และ6 

สอบวิชาเฉพาะ ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 7 

เอกสารประกอบ  : 1  ฉบบั 8 

● ปฎิทินรบับุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 9 

หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง10 

ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 11 

เอกสารประกอบ  : 1  ฉบบั 12 

● สตัยาบนักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การขจดัการทบัซอ้นของผูไ้ดร้บั13 

การคดัเลือกผ่านระบบการคดัเลือกตา่งๆ 14 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม 16 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม รายงานขอ้มูลการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของการสอบ17 

คดัเลือกดงักล่าว ของปี 2565  กบั 2564  ดงัน้ี 18 

1. ไมน่ าคะแนน ONET มาเป็นเกณฑใ์นการคดัเลือก 19 

2. ในกรณีท่ีผูผ่้านการคดัเลือก รอบท่ี 1 (Portfolio) หรือ รอบท่ี 2 (Quota) และมีการยืนยนัเขา้20 

ศึกษากบัสถาบนัศึกษา หรือยืนยนัผ่าน TCAS ของ ทปอ. แลว้ เพ่ือไมใ่หค้ณะแพทยต่์างๆ จะไม่แย่งเด็กซ่ึงกนัและ21 

กนั ระบบจะท าการส่งรายช่ือมายงั กสพท ท่ีจะส่งต่อไปทุกแห่ง รวมถึงต่อไปยงั ทปอ. ดว้ย เพ่ือท าการตดัรายช่ือ22 

ออกจากการสมคัรรอบท่ี 3 ของ ทปอ. แต่จะแยกส่วนหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  23 

เภสชัศาสตรบณัฑิต  (ยกเวน้ สาขาสตัวแพทยศาสตร)์ 24 

3. เล่ือนการสอบวิชาเฉพาะ เป็นวนัเสารท่ี์ 18 ธนัวาคม 2564 โดยจะประกาศผลกลางเดือนมกราคม 25 

2565  เพ่ือเป็นการลดภาระการสอบหลายวิชาในช่วงมีนาคมกบัเมษายน 26 

4. ปรบัเวลาสอบจาก 08.45-15.00 น. เป็น 08.30-12.30 น.  ท าใหผู้ส้อบไม่มีความจ าเป็นตอ้ง27 

รบัประทานอาหารร่วมกนั ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดการติด / แพร่กระจายเช้ือโควิด (โดยปรบัลดเวลาการท าขอ้สอบของ28 

ฉบบัท่ี 2 และท่ี 3  จากเดิม 75 นาที ใหเ้หลือเวลาสอบฉบบัละ 60 นาที) 29 

5. ลดค่าสมคัรสอบ จากเดิม 800 บาท เหลือ 750 บาท เพ่ือช่วยลดภาระในสถานการณโ์ควิด  โดยจะ30 

มีการพิจารณาราคาปีต่อปี 31 

6. พิจารณาเร่ืองคุณสมบัติผู ้สมัครต้องเป็นสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่ า ยังคงไวข้องทันต32 

แพทยศาสตร ์เท่าน้ัน 33 

7. เพ่ิมทนัตแพทยศาสตร ์ของมหาวิทยาลยัเนชัน่ เขา้มาร่วมดว้ย   34 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ใหข้อ้แนะน าว่า สัตยาบันควรจะตอ้งปรับแก้1 

ขอ้ความบางส่วน เพ่ือใหเ้ขา้กบันโยบายใหมท่ี่ออกมาใหมข่องปี 2565  น้ี  เช่น  การไม่แย่งเด็กกนั โดยถา้ผ่านรอบ 1, 2 

2 ไปแลว้ ก็จะตัดช่ือออกจากกนัและกนั และเน้นย ้าเร่ืองกรณีเด็กท่ีเขา้รอบท่ี 4 แลว้ก็ออกไป ก็อยู่ในกรณีของ3 

รายช่ือท่ีตดัออกไปแลว้น้ีดว้ย เพ่ือไมใ่หเ้กิดท่ีนัง่วา่งดว้ย  4 

ขอใหน้ าเร่ืองเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแต่ละสถาบนั เพ่ือใหค้วามเห็นชอบเอกสารฉบบัท่ี 5 

1, 2  และสตัยาบนั รวมทั้งขอใหส้่งจ านวนท่ีรบัเด็กมาดว้ย โดยใหด้ าเนินการเหมือนปีท่ีผ่านมา ส่วนการสอบวิชา6 

เฉพาะก็จะท าการป้องกนัโควิด เหมือนปีท่ีผ่านๆ มาดว้ย 7 

ขอเชิญกรรมการไปร่วมงานแถลงขา่วกบั ทปอ. ในวนัพุธท่ี 18 สิงหาคม 2564  เร่ือง TCAS 65  8 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบและเห็นชอบ 9 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 10 

4.1 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต11 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 12 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 13 

● จ านวนและรายช่ือนิสิตนกัศึกษาแพทย ์ปีการศึกษา 2564 14 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์16 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์รายงานจากเอกสารว่า คะแนนท่ีไดเ้ปรียบ17 

เทียบรอบท่ี 2 กบัรอบท่ี 3  คะแนนมีแนวโน้มต า่ลง ทุกสถาบนัไดผู้ผ่้านการคดัเลือกครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ  18 

หลงัจากประกาศรายช่ือ พบว่ามีส่วนหน่ึงไม่ไปยืนยนัสิทธ์ิ ไม่ไปสมัภาษณ ์ท าใหต้อ้งเปิดรบัรอบท่ี 4  รวมรบัมา19 

ทั้งหมดเป็นจ านวน 3,093 คน  และจ านวนท่ีรบัแต่ละสถาบนัมีทั้งขาดและเกิน  จึงขอให ้กสพท น าเสนอให้20 

แพทยสภาพิจารณาต่อไป 21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ ใหค้วามเห็นว่าจ านวนนักศึกษาใหเ้ป็นไปตาม22 

จ านวนที่แพทยสภาก าหนดใหแ้ต่ละสถาบนั  กรณีที่มีการรบัเกินศักยภาพใหส้ถาบนัขอความเห็นชอบจาก23 

แพทยสภาดว้ย 24 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 25 

4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 26 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รายงานตามเอกสารแนบ  29 

1. สถาบันท่ีขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร ไดส้่งเอกสารการประเมินตนเอง และมีการระบุวนั30 

ตรวจประเมินเรียบรอ้ยแลว้   31 

2.  การตรวจประเมินโรงเรียนแพทยใ์หม ่(เอกชน) 2 แห่ง แห่งแรก คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั32 

กรุงเทพธนบุรี อยู่ระหว่างรอเขา้คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมิน  ส่วนคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั 33 

เวสเทิรน์  ไดร้บัการตรวจประเมินเสร็จส้ิน ในวนัท่ี 15 กรกฏาคม 2564  ท่ีผ่านมา 34 
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3.  สมพ. จดัอบรม Assessor refreshing and calibration แบบ online 100%  ผลการจดัอบรมเป็นท่ี1 

พอใจ ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ สมพ. จะสรา้งคุณภาพใหก้บัการศึกษาแพทยศาสตรต่์อไป  2 

4.  การส่งรายงานประจ าปีของแต่ละสถาบนั สมพ. ไดอ้อกแบบการเขียนรายงานความกา้วหน้าใหม ่3 

มีผลทนัที สามารถ download ไดใ้น website  โดยส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนั  ส่วนท่ี 2 เพ่ือหาโอกาส4 

พฒันา  ส่วนท่ี 3 เขียนในภาพรวมแต่ละองคป์ระกอบ อยากใหเ้ขียนลกัษณะ learning and sharing   5 

ในกรณีท่ีสถาบันผลิตแพทย์มีหลักสูตรด าเนินการทั้งหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุงอยู่6 

ดว้ยกนั ขอใหส้ถาบนัเขียนรายงานความกา้วหนา้ของทั้ง 2 หลกัสตูร 7 

5.  สถาบนัเดิมท่ีขอรบัการตรวจประเมินหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ใหใ้ชเ้กณฑใ์หม่ และ template 8 

ใหม่  ส่วนสถาบนัเปิดใหม่ ใหใ้ชเ้กณฑเ์ดิม และ template เดิม  ส่วนค่าธรรมเนียมจะมีปรบัปรุงและเร่ิมใชอ้ตัรา9 

ใหมต่ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565  10 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 11 

4.3 โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 12 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 14 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  รายงานผลการส ารวจขอ้มลูวา่  15 

1.  ประกาศสถาบนัในนโยบายเร่ืองนักศึกษาปลอดบุหร่ี 16 

2.  ประกาศใหโ้รงพยาบาล สถานศึกษา เป็นเขตปลอดบุหร่ี และแนวทางด าเนินการ 17 

3.  การจดัตั้งคลินิกเลิกบุหร่ี และใหนั้กศึกษาไดม้ีโอกาสเขา้ร่วม  18 

4.  การส่งเสริมใหนั้กศึกษาเขา้มีส่วนร่วมในนโยบาย 19 

พบว่ามีการด าเนินการตามนโยบายเพียง 10 สถาบนั จึงขอใหส้ถาบนัท่ีเหลือใหค้วามร่วมมือช่วย20 

ด าเนินการดว้ย และขอน าเสนอร่างประกาศต่างๆ เพ่ือใหส้ถาบนัน าไปพิจารณาใชด้ าเนินการต่อไป  21 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 22 

4.4 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 23 

4.4.1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 24 

เอกสารประกอบ :  25 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย  ประธานคณะท างานฯ 26 

ยงัไมม่ีความกา้วหนา้ 27 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 28 

4.5 โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ29 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข 30 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 32 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ รายงานว่า  โครงการดงักล่าว ขอ้มลูไดเ้ขา้33 

ไปสู่ สปอว. เรียบรอ้ยแลว้ และจะน าเขา้ท่ีประชุมในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 34 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทนเลขาธิการ กสพท) และ ศาสตราจารย ์ดร. 1 

นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  เป็นผูเ้ขา้ไปช้ีแจงรายละเอียด 3 ประเด็น 2 

1.  ผลการด าเนินการโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมฯ (ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2561-2564) โดยมีแผนการรบั3 

นักศึกษา 6,780 คน คิดเป็น 100%  ผลการรบันักศึกษา รบัได ้5,938 คน  คิดเป็น 88%  พบว่า มี 3 สถาบนั ท า4 

ไดต้ามแผน   3 สถาบนั รบัตามแผน แต่ผูส้มคัรสละสิทธ์ิ (ระบบTCAS)  2 สถาบนั รบัตามแผน ผลการรบั5 

นักศึกษาต า่กว่าแผนเน่ืองจากรบัตามศกัยภาพการผลิต  และ 11 สถาบนั ขอปรบัแผนการรบั ผลการรบัต า่กว่า6 

แผนเน่ืองจากรบัตามศกัยภาพการผลิต  เป็นตน้ 7 

2.  การเสนอโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมฯ (ระยะท่ี 2 พ.ศ.2565-2570) ต่อคณะรฐัมนตรี ดว้ยภาวะการ8 

ขาดแคลนบุคลากรดา้นสาธารณสุข พบว่าปัจจุบนัมีแพทยท์ั้งในระบบราชการและเอกชน ประมาณ 39,156 คน 9 

(ขอ้มูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562) โดยคิดเป็นแพทยต่์อประชากรไทย 10 

1:1,674 คน ซ่ึงต า่กวา่เกณฑท่ี์กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายไวคื้อ 1:1,200 คน 11 

ในส่วนการผลิต  พบว่ามี  11 สถาบนั  ขอปรบัแผนการผลิตท าใหก้ารผลิตแพทยใ์นระบบ12 

สาธารณสุข เหลือ 13,318 คน (หายไป 2,076 คน คิดเป็น 13%) โดยการด าเนินการผลิต มี 2 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 13 

คือ กระทรวงสาธารณสุข 51%  กระทรวง อว. ผลิต 49%  และงบประมาณทั้งส้ิน จ านวน 50,608.4 ลา้นบาท เป็น14 

งบประมาณผูกพนัจนนักศึกษาแพทยรุ่์นสุดทา้ยจบการศึกษาในปี พ .ศ. 2576  โดยมีการคาดการณต์วัเลขแพทย์15 

ต่อประชากร เมื่อส้ินสุดโครงการ ปี 2576  คือ 1:1,002 คน 16 

3. ความคืบหนา้การด าเนินงานเพ่ิมเติมตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 (โครงการ17 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมฯ ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2561-2564) 18 

1) การทบทวนการเป็นนักศึกษาคู่สญัญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร ์กรณีนักศึกษาผิดสญัญา19 

ควรเพ่ิมค่าปรบัจาก 400,000 บาท เป็น 2,500,000 บาท โดยกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ 20 

มาด าเนินการต่อไปในเร่ืองสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ของนักศึกษาแพทยค์ู่สัญญา และการแกไ้ขปัญหา21 

ระเบียบคู่สญัญา 22 

2) การแกไ้ขปัญหาเร่ืองการกระจายก าลังคนในพ้ืนท่ีต่างๆ รวมทั้งการธ ารงรักษาแพทยไ์วใ้น23 

ระบบราชการ  กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 24 

2.1  การวางแผนก าลงัคน ก าหนดและวางแผนก าลงัคนใหม้ีแพทยเ์พียงพอต่อความตอ้งการใน25 

แต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการกระจายตวัของแพทยไ์ดอ้ยา่งยัง่ยืน 26 

2.2  การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร  27 

- จดัสรรในปีแรก แพทยทุ์กคนตอ้งเขา้โครงการแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 28 

- จดัสรรแพทยใ์ห ้3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้29 

- จดัสรรใหต้ามความขาดแคลนแพทยร์ายจงัหวดั ในรปูแบบการบริหารเขตสุขภาพ 30 

- แพทยโ์ครงการ CPIRD และ ODOD ใหจ้ดัสรรตามภมูิล าเนาในสญัญา 31 

2.3  การพฒันาบุคลากร  กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพฒันาศกัยภาพบุคลากร ซ่ึงในทุกๆ 32 

ปี หน่วยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงจะมีการส ารวจความตอ้งการ 33 

2.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนความสุขของกระทรวงฯ   34 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ไดก้ าหนดยุทธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนไว ้4 ประเด็น คือ 1. การสรา้งเสริมสุขภาพ ป้องกนั35 

โรคฯ   2. การบริการเป็นเลิศ   3. บุคลากรเป็นเลิศ   4. การบริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล 36 
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2.5 การประเมินผลการปฏิบติังาน มีการก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติัราชการเพ่ือ1 

เป็นการเล่ือนระดบัและความกา้วหนา้ในวิชาชีพดา้นการแพทย ์เพ่ือเป็นแรงจงูใจใหค้งอยูใ่นระบบราชการ 2 

2.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร มีการด าเนินจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม3 

คุณธรรม เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของแพทยเ์ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์4 

3) การก าหนดแนวทางความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตแพทย์ บุคลากรสาขาการแพทย ์5 

และสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ียงัขาดแคลน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในภาพรวมทั้งระบบ รวมทั้งการสนับสนุนการ6 

เป็นศนูยก์ลางทางการแพทยค์รบวงจร (Medical Hub) ของประเทศ 7 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 8 

4.6 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational Drug Use) 9 

เอกสารประกอบ :  10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 11 

คณะท างานยงัไมม่ีความคืบหนา้ 12 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 13 

4.7 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) 14 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 16 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รายงานวา่ 17 

1.  คณะท างาน  2 ท่าน  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธ ์และผูช้่วยศาสตราจารย ์18 

แพทยห์ญิงสุธิดา  สัมฤทธ์ิ ไดช้่วยกันร่าง EPA ในเน้ือหาเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วย (อิงจากคู่มือความ19 

ปลอดภยัของผูป่้วยขององคก์ารอนามยัโลก ฉบบัสหวิชาชีพ) ประกอบดว้ย 20 

- การทบทวนหวัขอ้สมรรถนะและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้11 หวัขอ้ 21 

- การก าหนดกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีสามารถเช่ือมัน่ (Entrustable professional activity: EPA) 22 

 EPA 1  การจดัการความเส่ียงทางคลินิก (Management of clinical risk) 23 

 EPA 2  การวางแผนบริบาลแบบองคร์วม (Collaborate plan) 24 

 EPA 3  การท าหตัถการท่ีลุกล ้าพ้ืนฐาน อิงตามเกณฑแ์พทยสภา ระดบั 1.1 25 

 EPA 4  การสัง่ยาอยา่งปลอดภยั (Safe prescribe medications) 26 

- ร่างแนวทางการสอน วา่แต่ละชั้นเรียน จะบรรลุ EPA ขอ้ใดและในระดบัใด เป็นตน้ 27 

2.  ผลการประเมินบณัฑิต เร่ือง Patient Safety โดยใชแ้บบสอบถาม health professional education 28 

in patient safety survey (h-pepss) ไดส้่งแบบสอบถามใหบ้ณัฑิตแพทยจ์บใหม่ในปีท่ีผ่านมา และมีผูต้อบ29 

แบบสอบถามจ านวน 444 คน พบว่า ประมวลค าตอบแต่ละสถาบนัไม่มีความแตกต่างกนัมากนัก ขอ้ท่ีไดค้ะแนน30 

น้อยสุดและอยากใหม้ีการจดัการเรียนการสอนมากท่ีสุด คือ เร่ือง clinical safety ในส่วนผลการส ารวจเมื่อ31 

วิเคราะหเ์สร็จ จะส่งไปยงัสถานศึกษาเพ่ือทราบต่อไป  32 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 33 

  34 
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4.8 คณะท างานเพื่อพิจารณาปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพื่อรบัใบอนุญาต1 

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

License 2012) 3 

เอกสารประกอบ : 4  ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ รายงานผลจากการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ6 

วางแผนแนวทางการรบัฟังความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2564   7 

1.  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือทบทวนเกณฑ ์ โดยเร่ิมจากกลุ่มโรคทั้ง 3 กลุ่ม จดัแบ่งเป็น 20 ระบบ  และ8 

มอบหมายให ้10 โรงเรียนแพทย ์ท่ีรบัผิดชอบเครือข่ายโรงพยาบาลเพ่ิมพนูทกัษะ ท าการทบทวนหวัขอ้โรคตาม9 

ระบบกลุ่มท่ี 1-3 และใหท้บทวนส่วน ข. ขอ้ 2.1 อาการ / ปัญหาส าคญั และ ส่วน ก ขอ้ B 1.5 Pathogenesis, 10 

pathophysiology, basic pathological process and laboratory investigation ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ11 

เพ่ือทบทวนเกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม และเกณฑ์ความรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรับ12 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ ครั้งท่ี 2 เมื่อวนัองัคารท่ี 29 มิถุนายน 2564  ในการประชุมครั้งน้ี ได้13 

มอบหมายใหค้ณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล จดัท า  template  เพ่ือใหค้ณะท างานในแต่ละกลุ่มส่งขอ้มลูการ14 

ทบทวนกลบัมา จากน้ันจะน าไปประชาพิจารณ ์ก่อนน าไปใชต่้อไป การแบ่งหนา้ท่ีเพ่ือทบทวนเกณฑ ์15 

- เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม มอบหมายให ้คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตร16 

ศึกษา) กสพท รบัผิดชอบ 17 

- เกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม  18 

หมวด ค. สุขภาพและการสรา้งเสริมสุขภาพ เปล่ียนช่ือเป็น ระบบสุขภาพ (Health System) และ19 

การสรา้งเสริมสุขภาพ มอบหมายให ้สบพช. เป็นผูร้บัผิดชอบหลกั 20 

หมวด ง. เวชจริยศาสตร ์และ จ. กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มอบหมาย21 

ใหโ้รงเรียนแพทยท่ี์ยงัไม่ไดเ้ป็นผูร้บัผิดชอบในการทบทวนเกณฑ ์กลุ่มโรคท่ี 1-3 เป็นผูร้บัผิดชอบหลกั โดยขอ22 

ความอนุเคราะหใ์หแ้ต่ละโรงเรียนแพทยเ์สนอช่ืออาจารย์ / แพทย ์ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะท างาน และคาดว่าทุก23 

กระบวนการจะแลว้เสร็จในปลายปี พ.ศ. 2565  ตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้24 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 25 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 26 

5.1 เพ่ือทราบ 27 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 28 

(ศรว.) 29 

เอกสารประกอบ : 5  ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์31 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ รายงานเร่ืองการลงทะเบียนของ32 

นักศึกษาแพทยปี์ท่ี 3 ของสถาบนัผลิตแพทยใ์นประเทศ เพ่ือสิทธ์ิในการสอบประเมินความรูค้วามสามารถในการ33 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  โดยขอใหส้ถาบนัแจง้นิสิต / นักศึกษา เขา้ลงขอ้มลูผ่านทาง  www.cmathai.org  ได้34 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2564 35 

http://www.cmathai.org/
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ในเร่ืองก าหนดการจดัสอบเพ่ือขอรบัการประเมิน ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ท่ีเล่ือนมา 1 
 2 

ก าหนดวิชาสอบ การสอบ หมายเหตุ 
4 กรกฎาคม 2564 สอบ OSCE เฉพาะท่ีเล่ือนสอบจาก 18 เมษายน 2564  ประเมินไมผ่่าน 

คุณสมบติัครบถว้น และสอบผ่านเกณฑข์ัน้ตอนท่ี 1, 2 แลว้ / 
ด าเนินการแลว้ 

18 กรกฎาคม 2564 สอบอตันัยประยุกตข์ัน้ท่ี 3 เล่ือนไป 8 สิงหาคม 2564 
11 กนัยายน 2564 สอบขั้นตอนท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ผูท่ี้ถูกเล่ือนสอบจากเมษายน 2564 (4,756 คน) 
12 กนัยายน 2564 สอบขั้นตอนท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ผูท่ี้ถูกเล่ือนสอบจากเมษายน 2564 (3,434 คน) 
 3 

การเล่ือนไปสอบวนัท่ี 11-12 กนัยายน 2564 น้ัน มีหลายหน่วยงานตอ้งการให ้ศรว. ทบทวน4 

ใหม่ หากแต่ ศรว. พิจารณาว่า การจดัสอบวนัดังกล่าวเหมาะสมกบันักศึกษาแพทยปั์จจุบนั และบณัฑิตแพทยท่ี์5 

เพ่ิงจบแต่ยงัสอบไมผ่่านขัน้ตอนท่ี 1 และ 2  โดยหากสอบผ่านก็จะสามารถเขา้สอบ MEQ / OSCE ขั้นตอนท่ี 3 ได้6 

ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเดือนมกราคม 2565  ซ่ึงท่ีประชุมเห็นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบนัเพ่ือไม่ใหเ้กิดความล่าชา้7 

หากนักศึกษาสอบผ่าน MEQ / OSCE ของคณะได ้สมควรใหค้ณะฯ เป็นผูร้บัรองสมรรถนะ ความสามารถของ8 

นักศึกษาแทนการสอบ OSCE ท่ีด าเนินการโดย ศรว  9 

การสอบ MEQ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2564 มีการยา้ยสถานท่ีสอบเพ่ือความสะดวก แต่ขอให้10 

สนามสอบส่งกระดาษค าตอบกลบัไปยงัสถาบนัท่ีผูส้มคัรไดส้มคัรและช าระค่าสมคัรสอบไว ้เพ่ือตรวจสอบจ านวน 11 

กรณีนักศึกษาต่างประเทศท่ีท างานในโรงพยาบาลท่ีมีศนูยส์อบ ใหก้ลบัไปสอบยงัสถานท่ีท่ีสมคัรไว ้ซ่ึงเป็นไปตาม12 

ขอ้ตกลง 13 

ส าหรับระยะเวลาในการตรวจขอ้สอบท่ีวางแผนไว ้ว่า การตรวจควรจะอยู่ภายในเวลา 2 14 

สปัดาห ์ และ ศรว. ควรไดข้อ้มลูส่งกลบัไมเ่กิน 3 สปัดาห ์ 15 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 16 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 17 

● โปรแกรมลงทะเบียนนิสิตนกัศึกษา แพทยสภา (สบพช. ร่วมแพทยสภา) 18 

● สถานการณก์ารบรรจุแพทยจ์บใหม่ 19 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ 21 

  ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 22 

นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์  ไดร้ายงานความคืบหนา้ ดงัน้ี 23 

1. แพทยสภาไดใ้หค้วามเห็นชอบ ร่างขอบเขตการท างาน (TOR) ระบบทะเบียนและระบบ24 

สญัญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร ์นักศึกษาแพทยโ์ครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบทแลว้  25 

ตาม Platform ท่ีน าเสนอ เพ่ือเช่ือมฐานขอ้มูลจากแพทยสภา ประกอบดว้ย ศรว. / MD.eService / ศูนยเ์วชบณัฑิต 26 

ศึกษาแห่งประเทศไทย, กสพท กบัคณะแพทย,์ CPIRD และขอ้มลูหน่วยงาน 35 แห่ง ท่ีรบัแพทยช์ดใชทุ้น เพ่ือให้27 

เกิดการติดตามแพทยไ์ดท้ั้งประเทศ  ทั้งน้ีจะใชว้ิธีจดัซ้ือจดัจา้งเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาด าเนินการ 120 วนั โดยจะ28 

เร่ิมใชก้บันักศึกษาแพทยปี์การศึกษา 2565   29 
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2. การก าหนดนโยบายเพ่ือการจดัสรรแพทยผ์ูท้ าสญัญาชดใชทุ้นของกระทรวงสาธารณสุข1 

ประจ าปี พ.ศ. 2565  มีขอ้จ ากดัและแนวทางด าเนินการดงัน้ี 2 

 สถานการณปั์จจุบนั 2564 คงเหลือกรอบอตัราก าลงัขั้นสูง 1,669 อตัรา  ไม่เพียงพอ3 

ส าหรบัการบรรจุแพทยทุ์นรฐับาล ซ่ึงจบการศึกษาปีละประมาณ 2,000 คน 4 

 แนวทางการรบัแพทยจ์บจากสถาบนัเอกชนและสถาบนัต่างประเทศท่ีไม่ใช่ทุนรฐับาล5 

เพ่ือเขา้โครงการเพ่ิมพนูทกัษะ ประจ าปี 2565  จะด าเนินการจา้งเป็นลกูจา้งชัว่คราว6 

เพ่ือฝึกเพิ่มพนูทกัษะโดยไมบ่รรจุเป็นขา้ราชการ 7 

 การจา้งแพทยผ์ูท้ าสญัญาท่ียงัสอบไม่ผ่าน ยงัไม่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช8 

กรรม จะด าเนินการแกไ้ขสัญญา (ผ่าน ครม) โดยใหเ้ร่ิมนับเวลาชดใชทุ้นเมื่อสอบ9 

ผ่านและไดร้บัใบอนุญาตฯ แลว้ ซ่ึงจะมีผลกบัผูเ้ขา้ศึกษาใหม่ ส าหรบันักศึกษาท่ีก าลงั10 

ศึกษาอยู ่หากยงัสอบไมผ่่านฯ ใหจ้า้งเป็นประเภทการจา้งอ่ืนท่ีไมใ่ช่ขา้ราชการ 11 

 อาจยกเลิกการรบัแพทยพ่ี์เล้ียง โดยใหล้ด quota ลงก่ึงหน่ึงในช่วงปรบัเปล่ียน  12 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ  13 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  14 

5.2.1 ASEAN Medical Education Alliance 15 

ยงัไมม่ีความกา้วหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 16 

5.2.2 Health Education England, Global Engagement Offer 17 

ยงัไมม่ีความกา้วหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 18 

5.2.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 19 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี20 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 21 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ โดยอาจจะจดัไดเ้ดือนกุมภาพนัธ ์2565 22 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 23 

5.2.4 โครงการฝึกอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์(MSE) รุ่นที่ 21 24 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์26 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     27 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ จึงแจง้งดจดัโครงการฝึกอบรมในปีน้ี 28 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 29 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 30 

5.3.1 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 31 

ยงัไมม่ีความกา้วหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 32 

 33 
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 1 

วาระเพิ่มเตมิ 2 

6.0    การประชุมวิชาการนานาชาตดิา้นการวิจยัของนกัศึกษาแพทยค์รั้งที่ 2 (2nd IMRC) 3 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  4 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ศาสตราจารย ์มฑิรุทธ  มุง่ถ่ิน 5 

พนัเอก ศาสตราจารย ์มฑิรุทธ  มุ่งถ่ิน  แจง้ว่าจะจดัระหว่างวนัท่ี 18-19 ธนัวาคม 2564 ณ วิทยาลยั6 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ในเร่ืองของ “Resilience in Healthcare Research”  ซ่ึงขอ้มลูอยูใ่น PDF ไฟล ์7 

มตทิี่ประชุม : เห็นชอบ และรองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์  เสนอใหพิ้จารณา8 

การจดังานมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ (จากวาระท่ี 3.2) ควรจะไปรวมกบังาน IMRC เหมือนปีท่ีผ่านมา ขอให้9 

ทางวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ น ากลบัไปพิจารณาการด าเนินการดว้ย 10 

6.1  ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 6/2564  วนัศุกรท์ี่ 27 สิงหาคม 2564  ณ 11 

ส านกัวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์12 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร14 

กลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2564  วนัศุกรท่ี์ 27 สิงหาคม 2564 ณ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 15 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 16 

 17 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 18 

 19 

 20 

 21 

 (รองศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั) 22 

 23 

 24 

 25 

(อาจารยสุ์ดจิตร  เมืองเกษม) 26 

 สรุปผลการประชุม 27 

 28 

 29 

 30 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง นันทนา ศิริทรพัย)์ 31 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 32 

 33 

 34 

\\2564\GBRD32021-July16-SiamU.(รศ.พญ.นันทนา) 35 



1 
 

รายนามผูเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม่สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งท่ี 6/2564  วนัศุกรท่ี์ 27 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์3 

และการประชุมออนไลน ์ผ่าน Zoom Meetings 4 

       5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้รว่มประชุม 7 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. จรญั  บุญญกาญจน์ กรรมการอาํนวยการ/ประธานท่ีประชุม 8 

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

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ์่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 10 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 11 

5. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online)  12 

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

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวถีิสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยกิา  ชาํนิประศาสน์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

9. พนัเอก ศาสตราจารยม์ฑิรุทธ  มุ่งถ่ิน กรรมการบริหาร (ประชุม online) 16 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 17 

11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 19 

13. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาพรรณ  ตนัตราชีวธร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 21 

15. อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ดาํรง กรรมการบริหาร (ประชุม online) 22 

16. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวยีงนนท ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 23 

17. อาจารย ์แพทยห์ญิงปิยะรตัน์  ธญันิพทัธ ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 24 

18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 25 

19. รองศาสตราจารย ์ดร.ชชูาติ  พนัธส์วสัด์ิ กรรมการบริหาร  26 

20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 27 

21. อาจารย ์นายแพทยส์รวศิ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 28 

22. รองศาสตราจารย ์พลตรีแสงแข  ชาํนาญวนกิจ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 29 

23. รองศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวสิารชั กรรมการบริหาร (ประชุม online) 30 

24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 31 

25. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยว์สุิทธ์ิ  ลํ้าเลิศธน ประชุม online 32 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร ์ อ้ึงตระกูล กรรมการบริหาร)  33 

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

27. ศาสตราจารยก์ิตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวทิย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 35 
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28. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 1 

29. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 2 

30. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 3 

31. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/ 4 

 กรรมการและเลขานุการ (ประชุม online) 5 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้รว่มประชุม 6 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 7 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 8 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 9 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 10 

 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 11 

 ประธานคณะกรรมการอาํนวยการ UHosNet 12 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชุม 13 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ผูอ้าํนวยการสถาบนัรบัรองมาตรฐาน 14 

 การศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) (ประชุม online) 15 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชดิศกัด์ิ  ไอรมณีรตัน์ คณะทาํงานวชิาการฯ (ประชุม online)  16 

(แทน อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย ประธานคณะทาํงานวชิาการ(แพทยศาสตรศึกษา) 17 

 กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย) 18 

3. แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบูลย ์ รองผูอ้าํนวยการสาํนักงานบริหาร 19 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (ประชุม online) 20 

(แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนักงานบริหาร 21 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 22 

 23 

รายนามผูเ้ขา้รว่มประชุม 24 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 25 

 กรรมการอาํนวยการ (ประชุม online) 26 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนนทพรรณ  ผาสุข สาํนักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์  27 

3. อาจารย ์นายแพทยป์วรุตม ์ พวงศรี สาํนักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์28 

4. อาจารย ์นายแพทยจ์กัรกฤษณ ์ จหูอ้ง สาํนักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์29 

  30 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งท่ี 6/2564  วนัศุกรท่ี์ 27 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์3 

และการประชุมออนไลน ์ผ่าน ZOOM Meeting 4 

         5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 7 

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ  บุญญกาญจน์  รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร ์8 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ทําหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน9 

แพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย  10 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กล่าวถึงขอ้ตกลงรว่มกนัในการเปิดเผย/ไม่เปิดเผย 11 

ขอ้มูลจากการประชุม  12 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนนทพรรณ  ผาสุข  ขานชื่อคณะกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม     13 

รองศาสตราจารย ์ดร. จรญั  บุญญกาญจน์ ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 14 

วาระท่ี 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 15 

1.1 สรุปการประชุมช้ีแจงการใหค้วามเห็นต่อเอกสาร ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 16 

วนัเสารท่ี์ 17 กรกฎาคม 2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน ์(ZOOM Meeting) 17 

ขอเล่ือนการนาํเสนอไปในการประชุมครั้งตอ่ไป 18 

มตท่ีิประชุม  : รบัทราบ 19 

1.2 สรุปการประชุมคณะทาํงานส่งเสริมการผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่าง20 

สมเหตผุล ครั้งท่ี 3/2564  วนัศุกรท่ี์ 6 สิงหาคม 2564 21 

เอกสารประกอบ :     ไม่มี 22 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 23 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล ไดร้ายงานสรุปการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการ24 

ผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 6 สิงหาคม 2564 25 

ซ่ึงจากการประชุมเป็นการติดตามการทํางานของคณะทํางานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนดา้นสุขภาพ   26 

เน่ืองจากในปีล่าสุดในแต่ละวิชาชีพไดร้บัทุนสนับสนุนจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือดําเนินการ   27 

และไดร้ายงานความคืบหน้าว่า มีการทํา MOU ในกลุ่มของเครือข่ายสถาบนัการศึกษาร่วมกบัสภาวิชาชีพ ซ่ึงได้28 

ดาํเนินการลงนามเป็นท่ีเรียบรอ้ย 29 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 30 

1.3 สรุปการสมัมนาเร่ือง RDU teacher for RDU country”ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์วันพฤหัสบดีท่ี 29 31 

กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00-16.30 น. 32 

เอกสารประกอบ :     ไม่มี 33 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 34 
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รองศาสตราจารย ์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล ไดส้รุปการสัมมนาเร่ือง “RDU teacher for RDU 1 

country” เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 29 กรกฎาคม 2564  ซ่ึงปกติมีการจดัเป็นประจาํทุกปี แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์การ2 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในปีน้ีจึงจดัสมัมนารูปแบบ online  โดยเร่ิมจากการ3 

ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา เร่ือง “การปรบัตวัของการศึกษาบุคลากร4 

สุขภาพ ในยุค New Normal” และตามดว้ยการนําเสนอหวัขอ้เร่ือง “การพฒันาการเรียนการสอนใหมี้การใชย้า5 

อยา่งสมเหตุผลของสถาบนัการศึกษาตวัอยา่ง” โดยสถาบนัการศึกษาตวัอยา่งดา้นการจดัการเรียนการสอนการใช้6 

ยาอย่างสมเหตุผล ท่ีไดร้ับรางวัล ไดแ้ก่  วิชาชีพเภสัชกรรมจํานวน 2 สถาบัน  วิชาชีพทันตแพทย์จํานวน 2 7 

สถาบนั  วชิาชีพสตัวแพทยจ์าํนวน 1 สถาบนั  และวชิาชีพพยาบาลจาํนวน 2 สถาบนั  8 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 9 

1.3 การทบทวนขอ้บังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ย บทบาท หนา้ท่ี และ10 

การดาํเนินงาน พ.ศ. 2532  และระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการบริหาร11 

จดัการดา้นการเงินและทรพัยสิ์น พ.ศ. 2532 12 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั  เวยีนทาง e-mail เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 13 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์14 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ได้แจง้เร่ืองการทบทวนขอ้บังคับกลุ่มสถาบัน15 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเลขาธิการฯ ไดม้ีจดหมายเวียนทางอีเมลถึงคณบดีทุกคณะในกลุ่มสถาบันฯ มี16 

เน้ือหาวา่ ขอ้บงัคบัถูกใชม้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซ่ึงผ่านมา 32 ปี จึงสมควรท่ีจะมีการทบทวน โดยใหแ้ต่ละสถาบนั17 

ไดท้บทวนบทบาทหน้าท่ีและการดําเนินงานตามขอ้บังคับว่ายงัทันสมยัอยู่หรือไม่ และเร่ืองการบริหารจดัการ18 

การเงินและทรัพยสิ์น มีประเด็นท่ีควรปรับใหท้ันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์หรือไม่ จึงไดส่้งหนังสือท่ี กสพท 19 

196/2564 ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ผ่านกรรมการบริหาร กสพท)  ไปยงัคณะกรรมการอาํนวยการ กสพท  20 

โดยกาํหนดส่งขอ้เสนอแนะมายงัสาํนักงานของกลุ่มสถาบนัฯ ภายในวนัพุธท่ี 15  กนัยายน 2564  เพ่ือรวบรวมสรุป 21 

และนําเสนอเพ่ือใหมี้การปรบัปรุง เปล่ียนแปลง ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 22 

กสพท ครั้งท่ี 4/2564  ในวนัศุกรที์่ 15 ตุลาคม 2564  ณ คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้23 

เจา้คุณทหารลาดกระบัง  ทั้งน้ีหากคณะกรรมการท่านใดยงัไม่ไดร้บัเอกสาร ใหแ้จง้มายงั รองศาสตราจารย ์24 

แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ทาง Line application เพ่ือดาํเนินการส่งเอกสารให ้25 

มตท่ีิประชุม  : รบัทราบ 26 

1.4 วีดิทศันก์ารประชุมวิชาการ  The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021 27 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 28 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดร้ายงานขอ้มูลการจดัประชุมวิชาการของมูลนิธิ30 

พฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงจดัการประชุมวิชาการเป็นประจาํทุกปี โดยในปีน้ีไดจ้ดัการประชุม31 

วิชาการพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดา้นสุขภาพ The Global Interprofessional Education Conference; 32 

GIPEC 2021 ภายใต้หัวขอ้หลัก “How Education sector responds to VUCA Health System” โดยมีรูปแบบ33 

เป็น Webinar series ดงัต่อไปน้ี 34 

  35 
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ครั้งท่ี 1 Engaged or Lost:  Students’ perspectives in online learning.  1 

วนัท่ี 19 เมษายน 2564  เวลา 14.00-15.30 น. 2 

ครั้งท่ี 2 Pain without Gain: Teachers’ perspectives in online learning. 3 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564  เวลา 14.00-15.30 น. 4 

ครั้งท่ี 3  Is Blended learning Effective in Health Profession Education? 5 

วนัจนัทรท่ี์ 17 พฤษภาคม 2564  เวลา 14.00-15.30 น. 6 

ครั้งท่ี 4 Student engagement and progress monitoring in online learning 7 

วนัพุธท่ี 16 มิถุนายน 2564  เวลา14.00-15.30 น. 8 

ครั้งท่ี 5 Proactive assessment to enhance learning in New normal 9 

วนัพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2564  เวลา 14.00-15.30 น.  10 

โดยสามารถรบัชมวดีิโอ การประชุมยอ้นหลงั ไดท่ี้  11 

https://www.youtube.com/watch?v=K7Wam3L8Y58&list=PLAqDCx9K4eTCS2Mkyf3dFrVpiKUmXCXVK 12 

และติดตามช่องทางออนไลน์ ไดท่ี้  13 

Website http://www.healthprofessionals21thailand.org/  14 

Facebook มูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหง่ชาติ - ศสช. 15 

https://www.facebook.com/healthprofessionals21thailand 16 

และยงัสามารถเขา้ผ่าน website ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย ซ่ึงมี link ใหเ้ขา้รบัชมได ้ 17 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 18 

1.5 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนบัสนุนการเพ่ิมพูนทกัษะแพทยต์ามโครงการแพทย์19 

เพ่ิมพูนทกัษะ แพทยสภา วนัจนัทรท่ี์ 19 กรกฎาคม 2564 และวนัจนัทรท่ี์ 9 สิงหาคม 2564 20 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 21 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ไดส้รุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา23 

สนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยต์ามโครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ แพทยสภา วนัจนัทรท่ี์ 19 กรกฎาคม 2564 24 

และวนัจนัทรที์่ 9 สิงหาคม 2564  ซึ่งเลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดม้อบหมายให ้25 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์เป็นผูแ้ทนถาวรในคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการ26 

เพ่ิมพูนทักษะแพทยต์ามโครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ แพทยสภา ในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง  โดยท่ีประชุมมีมติ 7 27 

ขอ้ดงัน้ี 28 

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันท่ีปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 35 เครือข่าย 29 

(เดิม 10 เครือข่าย) ในการตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน โดยใหโ้รงเรียนแพทยใ์หม่และศูนยแ์พทยฯ์ มีส่วนร่วม เพ่ือ30 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทนัเวลา และกระชบัมากขึ้ น 31 

2. สรุปแนวทางแกไ้ขปัญหาการปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข32 

ดาํเนินการ 14 ขอ้ 33 

https://www.youtube.com/watch?v=K7Wam3L8Y58&list=PLAqDCx9K4eTCS2Mkyf3dFrVpiKUmXCXVK
http://www.healthprofessionals21thailand.org/
http://www.healthprofessionals21thailand.org/
https://www.facebook.com/healthprofessionals21thailand
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3. ราชวิทยาลยัประสาทศลัยศาสตร ์ขอเพ่ิมเน้ือหาวิชาในหลกัสูตรแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ โดยจะจดัทาํ1 

ส่ือการเรียนรูห้ลกัสูตรภาวะฉุกเฉินทางประสาทศลัยศาสตร ์ การดูแลผูป่้วยบาดเจ็บท่ีสมองและโรคหลอดเลือด2 

ตีบแตก รวม 3 เร่ือง 3 

4. การจดัทาํแบบประเมินกลางของแพทยสภา เพ่ือรวบรวมขอ้มูลไดร้วดเร็วจากทัว่ประเทศ 4 

-  การใช ้Google form  สาํหรบัใหแ้พทยเ์พ่ิมพนูทกัษะประเมินโรงพยาบาล 5 

-  การใช ้Google form  สาํหรบัใหโ้รงพยาบาลประเมินตนเอง 10 องคป์ระกอบ 6 

-  การใช้ Google spread sheet สําหรับการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลของคณะ 7 

อนุกรรมการตรวจเยีย่ม และประเมินสถาบนัท่ีปฏิบติังานเพ่ิมพนูทกัษะ 8 

-  ระบบการกาํกบั ติดตาม วเิคราะห ์และการใชป้ระโยชน์ จาก e-log book 9 

-  ระบบเร่ืองรอ้งเรียนของแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ (flow, process และผูร้บัผิดชอบ) 10 

5. รบัทราบแนวทางการเพ่ิมคุณคา่ในการปฏิบติังานใชทุ้น กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 11 

6. รบัทราบขอ้มูล แพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ  12 

ปี จาํนวน โรงพยาบาล

เพ่ิมพนูทกัษะ 

ศกัยภาพท่ี

รบัรอง 

เขา้ ศกัยภาพ

เหลือ 

ผ่าน ไม่

ผ่าน 

ลาออก กาํลงั

ปฏิบติังาน 

2563 137 3,590 2,750 840 2,490 3 18 239 

2564 140 3,640 2,482 1,158 1 0 5 2,476 

7. รบัรองสถาบนัท่ีปฏิบติังานแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ (เพ่ิมเติม) ปี 2565 13 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 14 

1.6 เร่ืองจาก UHosNet  15 

ขอเล่ือนการนาํเสนอไปในการประชุมครั้งตอ่ไป 16 

มตท่ีิประชุม  :  รบัทราบ 17 

วาระท่ี 2 รบัรอง/รบัทราบ สรุปผลการประชุม 18 

2.1 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 19 

ครั้งท่ี 4/2564 วันศุกรท่ี์ 28 พฤษภาคม 2564 ณ หอ้งประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย20 

เทคโนโลยสุีรนารี และการประชุมออนไลน ์21 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 22 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 

มตท่ีิประชุม : รบัรองสรุปผลการประชุมฯ โดยไม่มีการแกไ้ข  24 

2.2 รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ 25 

ครั้งท่ี 3/2564 วันศุกรท่ี์ 16 กรกฎาคม 2564  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม และการประชุม26 

ออนไลนด์ว้ยระบบ Google Meeting 27 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 28 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบสรุปผลการประชุมฯ 30 
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วาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1  แนวปฏิบัติการจดัการเรียนการสอนท่ีสถาบันหลัก สถาบันสมทบ และวิชาเลือก (electives) 2 

สาํหรบันิสิตนกัศึกษา ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 

เอกสารประกอบ :  2 ฉบบั 4 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการจดัการ6 

เรียนการสอนท่ีสถาบนัหลกั สถาบนัสมทบ และวิชาเลือก (electives) สาํหรบันิสิตนักศึกษา ในสถานการณ์การ7 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงแพทยสภาร่วมกับกรมการแพทย์ เครือข่าย8 

โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ9 

สมาคมโรคติดเชื้ อแห่งประเทศไทย ไดร้่วมจัดทําแนวทางปฏิบัติการรับแพทย์ประจําบา้นเขา้ฝึกอบรม การ10 

หมุนเวียนแพทยป์ระจาํบา้นและแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ระหว่างสถาบันหลกั สถาบันรอง หรือสถาบันสมทบ 11 

(rotation) และการเรียนวิชาเลือก (elective) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019  12 

(COVID-19)  ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี (เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 3.1) 13 

1. สถาบนัฝึกอบรม  14 

2. แพทยป์ระจาํบา้น/แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด 15 

3. การอบรมวชิาเลือก (elective) 16 

4. การหมุนเวยีนแพทยป์ระจาํบา้นระหวา่งสถาบนัหลกั/สถาบนัรอง/สถาบนัสมทบ (rotation)  17 

5. การรบัแพทยป์ระจาํบา้นและแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี 1 เขา้ฝึกอบรมใหม่  18 

อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีแนวทางสาํหรบันิสิตนักศึกษาแพทย ์ซ่ึงในปัจจุบนัสถาบนัแต่ละแห่งยงัปฏิบัติ19 

ตามแนวทางของสถาบนัของตนเองเป็นหลกั และเพ่ือใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั จึงเสนอแก่ท่ีประชุมวา่ เป็นไป20 

ไดห้รือไม่ท่ีจะออกแบบมาตรการใหเ้หมือนกนั โดยตอ้งศึกษาและใหผู้เ้ชี่ยวชาญช่วยกนัออกความเห็น เพ่ือท่ีจะ21 

รายงานใหค้ณะกรรมการอาํนวยการรบัทราบ  22 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ ไดร้ายงานวา่ ทางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้23 

พิจารณาแนวทางการออกสถาบนัสมทบ จะพิจารณาตามมาตรการของทางจงัหวดั ซ่ึงพิจารณาจากการไดร้บัวคัซีน 24 

หากไดร้ับวัคซีนไม่ครบ จะตอ้งทําการตรวจคัดกรอง เช่น การใช ้rapid test หรือ RT-PCR ส่วนเร่ืองการไป 25 

elective ของนิสิตนักศึกษาแพทย ์ยงัมีนโยบายไม่ส่งไป elective เน่ืองจากจะเป็นการเพ่ิมภาระของโรงเรียนแพทย์26 

ปลายทาง อย่างไรก็ตาม นิสิตนักศึกษาแพทย์มีความเห็นว่าถูกจํากัดสิทธ์ิ และยังใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่า นิสิต27 

นักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-6 ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ไดร้บัวคัซีนอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 98 ถึง 100 28 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลักษณ์  คณิตทรพัย ์ ไดร้ายงานว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ได้29 

จดัทําแนวทางปฏิบัติตาม UHosNet ซ่ึงเอกสารกําลังอยู่ในขั้นตอนรอประกาศ และใหต้อบแบบสอบถามเร่ือง30 

วคัซีน แต่ยงัไม่มีแนวทางในเร่ือง swab หรือ rapid test โดยผูท่ี้จะมา elective ตอ้งแจง้ขอ้มูลมาใหท้ราบล่วงหน้า31 

อย่างน้อย 1 เดือน และยงัใหข้อ้มูลว่าในส่วนของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ไดร้บั32 

วคัซีนรอ้ยละ 100 และชั้นปีท่ี 4-5 ไดร้บัวคัซีนมากกว่ารอ้ยละ 90 (อา้งอิงจากการไดร้บัวคัซีนเข็มท่ี 3 หรือไดร้บั33 

วคัซีน Pfizer เข็มท่ี 1) 34 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองจาํนวนนิสิต35 

นักศึกษาแพทยท่ี์ไดร้บัการฉีดวคัซีนว่า  จาํนวนนิสิตนักศึกษาแพทยท่ี์ไดร้บัวคัซีนในแต่ละสถาบนั มีจาํนวนเกิน36 
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รอ้ยละ 90 แลว้หรือไม่ และเสนอวา่ควรมีผูเ้ชี่ยวชาญเร่ืองโรคติดเชื้ อมาใหค้วามเห็น และอาจจะตอ้งพิจารณาเร่ือง 1 

elective เป็นรายบุคคล เพราะความแตกต่างของวคัซีน และขอ้มูลท่ีกาํลงัจะเผยแพร่ออกมาในอนาคต 2 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ เสนอว่า ในแนวปฏิบัติควรแยกเป็นแนวปฏิบัติ3 

สําหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 และชั้นปีท่ี 4-5  เน่ืองจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใหเ้ทียบนิสิต4 

นักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 เท่ากบั resident โดยถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ ส่วนนิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 

4-5 อาจมีปัญหาดา้นอ่ืนเพ่ิมเติม เน่ืองจากยงัไม่ไดป้ฏิบัติงาน 100% และยงัมีปัญหาดา้นจาํนวนผูป่้วย ซ่ึงยงัมี6 

การปรบัทุก 2 สปัดาห ์ และยงัไม่มีเกณฑท่ี์ชดัเจน  โดยในเร่ือง elective ทางจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ไดป้ระกาศ7 

เกณฑส์าํหรบับุคลากรทั้งหมด และจะเร่ิมใหม้ีการ elective ในเดือนกนัยายน และหากตอ้งการไปสถาบนัสมทบ 8 

หรือเวชปฏิบติั สามารถไปไดต้ามเกณฑข์องแพทยป์ระจาํบา้น และหากนิสิตนักศึกษาแพทยไ์ป elective ท่ีสถาบนั9 

อ่ืน จะใหเ้ป็นไปตามแนวทางของสถาบนัท่ีรบัเป็นหลกั 10 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เสนอว่า เร่ืองวคัซีนกับ COVID-19 เป็นเร่ืองท่ี11 

ตอ้งระมดัระวงัเน่ืองจากมีเร่ืองการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง และในส่วนงานอ่ืนๆ ในต่างประเทศไดเ้ร่ิมมีการประกาศ12 

จาํกดัสิทธ์ิผูท่ี้ไม่ไดร้บัวคัซีนครบตามท่ีกาํหนดเขา้ไปในสถานท่ีหลายแห่ง ส่วนในทางการแพทยห์ากผูท่ี้ไม่ไดร้บั13 

วคัซีนจะตอ้งเขา้ไปสัมผัสผูป่้วยถือว่ามีเหตุผลเพียงพอท่ีจะจาํกัดสิทธ์ิ เพราะอาจจะกระจายเชื้ อโรคได ้โดยควร14 

คํานึงถึงผูท่ี้ไดร้ับผลกระทบ และใหค้วามเห็นว่าองค์กรของเราไม่มีอํานาจมากพอท่ีจะสัง่การและบังคับใหทุ้ก15 

สถาบนัปฏิบติัตามได ้เพียงแต่สามารถออกเป็นแนวทางและใหแ้ต่ละสถาบนันําไปพิจารณาเอง 16 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล ให้ความเห็นว่า สนับสนุนความคิดเห็นของ17 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เพราะแมว้่าการไดร้บัวคัซีนเป็นสิทธ์ิของแต่ละคน แต่สถาบนั18 

จะตอ้งปกป้องสิทธ์ิของผูป่้วย แต่ละสถาบนัท่ีจะรบั elective ควรประกาศว่า ไม่ควรรบัผูท่ี้ไม่ฉีดวคัซีน หรือผูท่ี้จะ19 

มา elective จะตอ้งไดร้บัวคัซีนมาครบ 2 dose โดยไม่คาํนึงถึงยีห่อ้ 20 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ ใหข้อ้มูลว่า นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-6 21 

ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดร้บัวคัซีนมากกวา่รอ้ยละ 90 22 

อาจารย ์แพทยห์ญิงปิยะรตัน์  ธัญนิพัทธ์ ใหข้อ้มูลว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิสิต23 

นักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-6 ของศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ และศูนยแ์พทยศาสตร24 

ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็มแลว้ รอ้ยละ 98-100 25 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ ใหข้อ้มูลว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร 26 

นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-6  ไดร้บัวคัซีนมากกวา่รอ้ยละ 90 27 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ์่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ใหค้วามเห็นว่า หากเป็นเร่ือง rotation 28 

ตามปกติ หรือ rotation ไปสถาบันสมทบ ควรเป็นเร่ืองของแต่ละสถาบัน แต่ในเร่ือง elective แต่ละสถาบันควร29 

แสดงความเห็นร่วมกนัในเร่ืองการรบั elective ในประเด็นดังน้ี 1) ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมรบั และ 2) เง่ือนไขในการ30 

รบั ซ่ึงควรมีแนวทางเดียวกนัเพ่ือลดประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากความแตกต่างของแต่ละสถาบัน และหากมีการจดั31 

ประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว ควรเชิญผูเ้ชี่ยวชาญดา้นโรคติดเชื้ อมาเขา้ร่วมเพ่ือใหร้ายละเอียดเร่ืองวคัซีน และ32 

เร่ืองภูมิตา้นทาน โดยแสดงความเห็นดว้ยกับ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ในเร่ืองการ33 

จดัทําเป็นแนวทาง แต่ตอ้งมีรายละเอียดเพียงพอสาํหรบัการนําไปปฏิบติัในเร่ือง vaccine หรือแนวทางการตรวจ34 

คดักรองดว้ยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนรบั และเสนอว่า หากนัดประชุมจะขอใหแ้ต่ละสถาบันเชิญ35 

ผูเ้ชี่ยวชาญของสถาบนัตนเองมาเขา้ร่วม และเตรียม guideline ของสถาบนั เร่ืองของความเส่ียงในการสมัผสัผูติ้ดเชื้ อ36 
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มานําเสนอ และยงัใหข้อ้มูลวา่นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-6 ของคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดร้บัวคัซีน1 

เข็มท่ี 3 มากกวา่รอ้ยละ 90 2 

รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศกัด์ิ  ไอรมณีรตัน์ ใหค้วามเห็นว่า ควรจดัทาํเป็นคาํแนะนํา 3 

แต่ไม่บังคับการปฏิบัติ ควรใหเ้ป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติแต่ละสถาบันตามบริบทได ้แต่ควรมีขอ้แนะนํา4 

ส่วนกลาง ซ่ึงประเด็นท่ีบางคนไดร้บัวคัซีนไม่ครบ อาจมีหลายปัจจยั และแสดงความเห็นดว้ยวา่ การปฏิบติังานกบั5 

ผูป่้วยควรพิจารณาเร่ืองการไดร้บัวคัซีน แต่ควรเปิดทางเลือกใหค้นท่ีไม่ไดร้บัวคัซีน หรือไดว้คัซีนไม่ครบ เช่น หาก6 

รบัวคัซีนไม่ครบ ใหม้ีการตรวจคดักรองดว้ยชุดตรวจ ATK และตอ้งไดผ้ลลบ ก่อนท่ีจะไปตรวจคนไข ้เป็นตน้ 7 

อาจารย์ แพทย์หญิงอัชฌา  พงศ์พิทักษ์ดํารง ให้ความเห็นว่า อยากให้มีการจัดทําแนวปฏิบัติ8 

ส่วนกลาง สาํหรบัการไป elective โดยแยกตามพ้ืนท่ีควบคุม  9 

อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี ใหข้อ้มูลวา่ นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นคลินิกของมหาวิทยาลยัพะเยา 10 

ไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็ม รอ้ยละ 100 11 

ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ ใหข้อ้มูลวา่ นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-6  12 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ไดร้บัวคัซีนอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 95 ถึง 100 13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาพรรณ  ตนัตราชีวธร ใหข้อ้มูลวา่ นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-6  14 

คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล ไดร้บัวคัซีนเข็มท่ี 3 มากกวา่รอ้ยละ 90 15 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  เสรีพรเจริญกุล ใหข้อ้มูลว่า นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6  16 

มหาวิทยาลยัรงัสิต ไดร้บัวคัซีนครบ 3 เข็ม รอ้ยละ 100  นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-5 ไดร้บัวคัซีนครบ 3 เข็ม 17 

เกือบรอ้ยละ 100 (ชั้นปีท่ี 4 ไม่ไดร้บั 4 คน และชั้นปีท่ี 5 ไม่ไดร้บั 1 คน) 18 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล  เวียงนนท์   ใหข้อ้มูลว่า นิสิตนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัย19 

มหาสารคาม ไดร้บัวคัซีนมากกวา่รอ้ยละ 90 20 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ชาํนิประศาสน์  ใหค้วามเห็นว่า ควรหา  recommendation 21 

ท่ีเป็นขอ้เสนอจากการระดมความเห็นร่วมกัน ในส่วนของการ elective ประเด็นสําคัญจะขึ้ นกับฝ่ายท่ีรับจะ22 

พิจารณา เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวทางร่วมกนั และทางมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์จะส่งผูท่ี้มีความเชี่ยวชาญมา23 

เขา้ร่วม 24 

รองศาสตราจารย ์ดร. จรญั  บุญญกาญจน์ ประธานในท่ีประชุม เสนอใหนั้ดประชุมเฉพาะเร่ืองน้ี 25 

และใหข้อ้มูลว่า นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4-6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดร้บัวคัซีนเข็มท่ี 2 รอ้ยละ 100 และ26 

เข็มท่ี 3 รอ้ยละ 96 (ส่วนท่ีเหลือรอฉีดเน่ืองจากอยูใ่นช่วง quarantine) 27 

มตท่ีิประชุม : พิจารณาแลว้เห็นชอบใหค้ณะกรรมการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 28 

1. จดัทาํแนวทางร่วมกนัเป็นคาํแนะนํา (recommendation) 29 

2. แต่ละสถาบนัทาํแนวทางคาํแนะนําของสถาบนัตนเอง และนํามาเสนอแลกเปล่ียน 30 

3. แต่ละสถาบนัเชิญผูเ้ชี่ยวชาญของตนเองเขา้มาแลกเปล่ียน ใหค้วามเห็นและเสนอแนวทางร่วมกนั 31 

4. มอบหมายให ้คณะแพทยศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เป็น32 

เจา้ภาพ จดัประชุม Onsite และ Online ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กนัยายน 2564 เวลา 33 

13.00-15.00 น.  หวัขอ้เร่ือง “ประเด็นวชิาเลือกเสรี Elective กบัแนวทางการดูแลนิสิตนักศึกษาแพทย”์ 34 

5. ให ้กสพท ทําหนังสือแจง้ไปยงั คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร35 

ลาดกระบงั สาํหรบัการเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม 36 
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3.2 พิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาต ิประจาํปี 2564 1 

เอกสารประกอบ : ไม่มี 2 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศกัด์ิ  ไอรมณีรตัน์ 3 

รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศักด์ิ  ไอรมณีรตัน์ แจง้เร่ืองพิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ 4 

ประจาํปี 2564 วา่ ขณะน้ีคณะทาํงานไดเ้สนอชื่อผูเ้ขา้รบัรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติแลว้ ส่วนพิธีมอบขึ้ นกบัผูจ้ดัการ5 

ประชุมวชิาการ และคณะทาํงานจะเขา้ไปร่วม 6 

พนัเอก ศาสตราจารยม์ฑิรุทธ  มุ่งถ่ิน ใหข้อ้มูลว่า จะจดัพิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจาํปี 7 

2564 ในงาน “International Medical Student Research Conference 2021 (IMRC 2021)” การประชุมวชิาการ8 

นานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ในวนัเสารท่ี์ 18 และวนัอาทิตยท่ี์ 19 ธนัวาคม 2564  โดยจดัหลงัจาก9 

พิธีเปิดในเวลา 08.30-09.00 น. ณ หอ้งประชุม อาคารมงกุฎเกลา้เวช วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ซ่ึง10 

จดัในรูปแบบ Online และ Onsite 11 

มตท่ีิประชุม : เห็นชอบ 12 

วาระท่ี 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 13 

4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร14 

บัณฑิต  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 15 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565  16 

เอกสารประกอบ :    3 ฉบบั 17 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม 18 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ์่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 19 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม ไดร้ายงานความกา้วหน้าของการสอบคดัเลือกบุคคล20 

เขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 21 

และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ22 

ไทย ปีการศึกษา 2565 ซ่ึงได้มีการเสนอขอเพ่ิมสนามสอบในภาคใต้อีก 1 สนาม เน่ืองจากเดิมมีศูนย์สอบ23 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเ์พียงแห่งเดียว ทั้งน้ีไดท้าํหนังสือขออนุญาตศูนยบ์ริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาด24 

ของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) โดยไดช้ี้ แจงรูปแบบในการจดัสอบในประเด็นต่างๆ ใน25 

การลดอตัราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน และไดเ้น้นยํ้า26 

ใหทุ้กสถาบนัเตรียมรบัความเส่ียงกรณีท่ีเกิดเหตุการณเ์ลวรา้ยท่ีสุดคือไม่สามารถจดัการสอบได ้รายละเอียดอ่ืนๆ 27 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 4.1 28 

รองศาสตราจารย ์ดร. จรญั  บุญญกาญจน์  ประธานในที่ประชุม ใหค้วามเห็นว่า มหาวิทยาลยั29 

วลยัลกัษณ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจดัตั้งศูนยส์อบเพ่ิมเติมในภาคใต ้เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการสอบ30 

คัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรสัตว31 

แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบัน32 

แพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 33 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 34 
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4.2 การดาํเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 1 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 2 

ผูน้าํเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  3 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ไดร้ายงานการดําเนินการของสถาบันรับรอง4 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2564  ดงัน้ี 5 

1. มีสถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยูใ่นระหวา่งกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยูร่ะหวา่งการ6 

ดาํเนินการก่อน site visit  จาํนวนทั้งส้ิน 3 สถาบนั ดงัน้ี  7 

1.1 ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล ขอรบัการตรวจ8 

ประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  เดิมไดก้าํหนดวนัตรวจประเมินระหวา่งวนัท่ี 9 

24-26 สิงหาคม 2564  แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  10 

จึงไดเ้ล่ือนการตรวจประเมินเป็นระหวา่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน - 2 ธนัวาคม 2564  11 

1.2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอรับการตรวจ12 

ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์13 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เดิมไดก้าํหนดวนัตรวจประเมินในระหวา่งวนัท่ี 13-15 กนัยายน 14 

2564  แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเ้ล่ือนการ15 

ตรวจประเมินออกไปเป็นระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน -1 ธนัวาคม 2564  16 

1.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร17 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  เดิมไดก้าํหนดวนัตรวจประเมินระหวา่งวนัท่ี 30 สิงหาคม – 2  18 

กนัยายน 2564  แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงได้19 

เล่ือนการตรวจประเมินเป็นระหวา่งวนัท่ี 13-16  ธนัวาคม 2564 20 

2. การส่งรายงานประจาํปี 2564  21 

ในส่วนของการส่งรายงานประจาํปี 2564  ทางคณะกรรมการบริหารสถาบนัรบัรองมาตรฐานการ 22 

ศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ไดป้รับรูปแบบการรายงานเป็นรูปแบบใหม่ ทั้งน้ีขอใหส้ถาบันผลิตแพทย์เขียน23 

รายงานความกา้วหน้าโดยใชแ้บบฟอรม์ใหม่ ซ่ึงสาํนักงาน สมพ. จะจดัส่งใหส้ถาบนัผลิตแพทยเ์ป็นแห่งๆ ไป โดย24 

ในปัจจุบนัไดมี้โรงเรียนแพทยต่์างๆ ไดท้ดลองใชร้ายงานรูปแบบใหม่น้ีแลว้ทั้งส้ิน 6 สถาบนั  25 

3.  หลกัเกณฑก์ารขอเปิดดาํเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิต26 

แพทย ์พ.ศ. 2564 27 

แพทยสภาไดป้ระกาศหลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการ/ปรบัปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต28 

และรบัรองสถาบันผลิตแพทย ์ปี 2564 แลว้ โดยจะมีผลบังคับใชต้ั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป สถาบันท่ี29 

ขอรบัการตรวจประเมินหลงั 1 กรกฎาคม 2564  ตอ้งดาํเนินการดว้ยเกณฑฉ์บบัใหม่น้ี สามารถ download เกณฑ์30 

ใหม่ไดท่ี้  www.imeac.org/download-documents/ 31 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ  32 

4.3 คณะทาํงานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 33 

เอกสารประกอบ : ไม่มี 34 

ผูน้าํเสนอ :  รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศกัด์ิ  ไอรมณีรตัน์ 35 
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รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศกัด์ิ  ไอรมณีรตัน์ ไดร้ายงานความกา้วหน้าการดาํเนินการของ1 

คณะทาํงานวชิาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย ดงัน้ี 2 

1.  การจดัอบรมความรูเ้ร่ืองแพทยศาสตรศึกษา ไดแ้ยกเป็น 2 ส่วน คือ Basic course และ Advanced 3 

course ในกรณี น้ีสถาบันขนาดเล็กอาจมีความยากลําบากในการจัดอบรมด้วยตัวเอง จึงเสนอแนะว่า เมื่อ4 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คล่ีคลาย อาจจดัการอบรมรูปแบบ 5 

Online ร่วมกนักบัสถาบันขนาดใหญ่ เช่น คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ซ่ึงไดเ้คยจดัอบรมหวัขอ้ “ครูแพทย์6 

มือใหม่” ทั้งแบบ Onsite และ Online ในส่วนของ Advanced course วางแผนไวว้่าผูท่ี้เขา้มาเรียนหลักสูตร คือ7 

อาจารยท่ี์ตอ้งผ่าน Basic course มาแลว้ ทั้งน้ีขึ้ นกบัความสนใจเฉพาะดา้นของอาจารยแ์ต่ละท่าน โดยวางแผนให้8 

เร่ิมลงทะเบียนในปี 2565  9 

2. การเผยแพร่ความรูท้างวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการ กาํหนดจะใหมี้การส่งบทความจาํนวน 10 

1 เร่ือง ต่อระยะเวลา 1 เดือนคร่ึง ในส่วนของแนวทางการประเมินการรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ11 

วิชาชีพเวชกรรม ทางศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) มีความ12 

พยายามอย่างเต็มท่ีในการจดัการสอบใหส้าํเร็จ แต่ส่วนท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือการสอบขั้นตอนท่ี 3  เน่ืองจาก13 

เป็นการสอบภาคปฏิบัติ ทั้งน้ีไดมี้การปรึกษาหารือกันว่า ในระยะยาวการสอบภาคปฏิบัติประเภท Objective 14 

Structured Clinical Examinations (OSCEs)  อาจจะตอ้งจดัสอบท่ีส่วนกลาง แต่ในระยะสั้นน้ันหากสถานการณ์15 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัไม่คล่ีคลาย อาจจาํเป็นตอ้งใหส้ถาบนัฝึกอบรม16 

ในแต่ละแห่ง ช่วยรบัรองความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไปก่อน นอกจากน้ีในเร่ืองเกณฑม์าตรฐาน17 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตอนน้ีกาํลงัอยู่ในขั้นตอนการปรบัปรุง โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าเกณฑ ์6 ขอ้ท่ีมี18 

อยู่เดิมน้ันค่อนขา้งครอบคลุมอยู่แลว้ แต่ในรายละเอียดปลีกย่อยอาจมีบางประเด็นยงัไม่ชดัเจนอยู่บา้ง จึงอาจจะมี19 

การแกไ้ขปรบัปรุงเพียงเล็กน้อย (minor revision) เพ่ือทาํใหเ้กณฑก์ระชบัขึ้ น 20 

มตท่ีิประชุม :  รบัทราบ 21 

4.4 คณะทาํงาน โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี 22 

เอกสารประกอบ : ไม่มี 23 

ผูน้าํเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 24 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรัตน์  ฉายากุล  ไดร้ายงานว่า ยงัไม่มีความคืบหน้าในเร่ืองโครงการ 25 

นักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี หากทางสถาบันตอ้งการการสนับสนุนดา้นใด ใหป้ระสานมายงัคณะทํางานโดยตรง 26 

โดยเฉพาะในประเด็นท่ีนักศึกษาแพทยจ์าํนวนหน่ึงเร่ิมเปล่ียนพฤติกรรมจากการสูบบุหร่ีกน้กรองเป็นบุหร่ีไฟฟ้า27 

เพ่ิมมากขึ้ น 28 

มตท่ีิประชุม :  รบัทราบ 29 

4.5  โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ30 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570) 31 

เอกสารประกอบ :    1 ฉบบั 32 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ์่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 33 
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ์่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดร้ายงานความกา้วหน้าของโครงการผลิต1 

แพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข 2 

(2561-2570) รายละเอียดดงัน้ี 3 

 วนั เดือน ปี ความคืบหนา้ 

18 มกราคม 2564  กสพท เสนอเร่ือง “ขอเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ืออนุมติังบประมาณโครงการฯ (ระยะท่ี 2)” 

ไปยงั สกอ. เพ่ือพิจารณา 

9 เมษายน 2564 สกอ. ประชุมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งโดยท่ีประชุมมีมติใหจ้ดัทาํขอ้มูลเพ่ิมเติม 

7 พฤษภาคม 2564 กสพท เสนอเร่ือง “ขอเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ืออนุมติังบประมาณโครงการฯ (ระยะท่ี 2) 

ฉบบัปรบัปรุงขอ้มูล ตามมติท่ีประชุมเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2564”  ไปยงั สกอ. เพ่ือ

พิจารณา 

20 กรกฎาคม 2564 กสพท เขา้ร่วมนําเสนอและชี้ แจงโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแหง่ประเทศไทย (ระยะท่ี 2) 

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ี 

กสพท เสนอ เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของ

ประเทศ 

กนัยายน 64 สกอ. เสนอเขา้ท่ีประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

แหง่ชาติ (สอวช.) 

ตุลาคม 64 สกอ. เสนอเขา้ท่ีประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) 

 4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์สอบถามในท่ีประชุมว่าหากคณะรฐัมนตรีสามารถ5 

อนุมติัโครงการไดใ้นเดือนตุลาคม 2564  ตามขอ้เสนอของ สกอ. จะสามารถรบันักเรียนภายในปี 2565  ไดห้รือไม่   6 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม ใหข้อ้มูลว่าหากโครงการไดถู้กเสนอเขา้พิจารณาในท่ี7 

ประชุม ครม. ในเดือนตุลาคม 2564 ตามท่ีกําหนด งบประมาณปี 2566 ไม่น่าจะมีปัญหา ท่ีจะมีปัญหาคือส่วน8 

งบประมาณของปี 2565 ซ่ึงเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากเวลากระชั้นชิดมาก  ทั้งน้ีในกรณีท่ีโครงการไดร้บัการเสนอเขา้ท่ี9 

ประชุม ครม. ในเดือนตุลาคม 2564  ไดแ้นะนําใหร้ะบุในคาํขอว่าขอใหพิ้จารณาจดัสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 10 

และขออนุมติัตั้งงบประมาณปี 2566 ไปดว้ย  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ์่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดแ้จง้ในท่ี11 

ประชุมวา่จะประสานงานกบัฝ่ายดาํเนินการและแผนอีกครั้ง 12 

มตท่ีิประชุม :  รบัทราบ 13 

4.6 คณะทาํงานเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational Drug Use) 14 

เอกสารประกอบ : ไม่มี 15 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 16 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  ไดร้ายงานความกา้วหน้าการดําเนินงานของ17 

คณะทํางานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเร่ือง การใชย้าอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) เกี่ยวกับการ18 
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สาํรวจความคิดเห็นของบัณฑิตแพทยท่ี์จบใหม่ เร่ืองการใชย้าอย่างสมเหตุผล ซ่ึงในขณะน้ีมีผูต้อบแบบสอบถาม1 

แลว้ทั้งส้ิน 491 คน ซ่ึงรายละเอียดจะมานําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  นอกจากน้ี จะมีการประเมินสมรรถนะ2 

แพทยเ์พ่ิมพูนทักษะปีท่ี 1 อีกครั้งในปลายปีน้ี และจะมีการปรึกษาร่วมกนักบัคณะทาํงานว่าจะวางแผนการเรียน3 

การสอนของการศึกษาในชั้นแพทยศาสตรบณัฑิตอยา่งไร  4 

มตท่ีิประชุม :  รบัทราบ 5 

4.7 คณะทาํงานเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) 6 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 7 

ผูน้าํเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 8 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดร้ายงานความกา้วหน้าการดาํเนินงานของคณะทาํงาน9 

เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนเร่ือง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) โดยไดส้รุปผลการประชุมคณะทาํงาน10 

ครั้งท่ี 2/2564 วนัองัคารท่ี 10 สิงหาคม 2564  ดงัน้ี (เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 4.7) 11 

1.  ผลประเมินบัณฑิตแพทย ์HPEPPS 2021 พบว่าหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนน้อยท่ีสุดจากการประเมินของ12 

นักศึกษาแพทย ์คือเร่ืองการใชย้า safe drug use และ safe operation  ซ่ึงควรจะตอ้งใหค้วามรูเ้พ่ิมเติมในส่วนน้ี ใน13 

หวัขอ้การประเมินอ่ืนๆ ไดเ้รียนแจง้ไปยงัสถาบนัใหไ้ดร้บัทราบแลว้  14 

2.  ประเด็นเร่ือง patient safety competencies คณะทํางานใหค้วามเห็นว่าควรเอาระบบ Entrustable 15 

Professional Activities (EPA) มาใช ้ โดยมีคณะทํางานช่วยกนัทําร่างขึ้ นมามีเกณฑท์ั้งหมด 4 ขอ้  อย่างไรก็ตาม 16 

ท่ีประชุมมีความเห็นว่าเกณฑจ์าํนวน 4 ขอ้น้ัน จาํนวนมากเกินไป อยากใหล้ดเหลือประมาณ 2 หรือ 3 ขอ้ และให้17 

เพ่ิมเร่ือง personal safety ดว้ย เพราะเป็นส่ิงท่ีต่างประเทศใหค้วามสาํคญั 18 

3. คณะทํางานวางแผนจะทําส่ือการเรียนรู ้ออนไลน์ (E-learning) เร่ือง patient safety ในช่วง19 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทางคณะทาํงานไดว้างแผนไวแ้ลว้ 20 

คาดวา่จะเป็นรูปธรรมมากขึ้ น และจะนํามารายงานในการประชุมครั้งต่อไป 21 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 22 

4.8 คณะทาํงานเพ่ือพิจารณาปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาต23 

เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National 24 

License 2012) 25 

เอกสารประกอบ :  2 ฉบบั 26 

ผูน้าํเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ์่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 27 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ์่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดร้ายงานความกา้วหน้าของคณะทาํงาน28 

เพ่ือพิจารณาปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 29 

พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012)  ดงัน้ี 30 

คณะทํางานฯ ไดจ้ดัทาํเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ31 

เวชกรรม ครั้งล่าสุดคือปี พ.ศ. 2555  และจะพยายามปรับกรุงเกณฑ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในปีหน้า โดยในหมวด ข. ได้32 

แบ่งเป็นโรคตามระบบกลุ่มท่ี 1-3  ทั้งหมด 19 ระบบ  ซ่ึงท่ีผ่านมามีสถาบนัทางการแพทยจ์าํนวนทั้งส้ิน 9 สถาบนั ร่วม33 

เป็นคณะทํางาน โดยแบ่งกนัทํางานสถาบันละ 2 ระบบ แต่ละสถาบนัไดเ้ชิญผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มาทํางานร่วมกนั34 

ดว้ย  ขณะน้ีไดร้บัรายงานมาแลว้ทั้งส้ิน 16 ระบบ จาก 19 ระบบ ซ่ึงถือไดว้่าใกลจ้ะดาํเนินการเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  35 
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ในส่วนของหมวด ก. น้ันยังไม่ไดด้ําเนินการใดๆ เพ่ิมเติม  ส่วนในหมวด ค. ผูร้ับผิดชอบหลักคือสํานักงานบริหาร1 

โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) โดยไดเ้ชิญผูเ้ชี่ยวชาญหลายๆ ท่าน จากโรงเรียนแพทย์2 

ต่างๆ มาเป็นคณะทํางาน ดังรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 4.8   ในส่วนของหมวด ง. และ หมวด จ.  3 

คณะกรรมการชุดใหญ่ไดท้บทวนเกณฑแ์ละแบ่งหน้าท่ีกนั โดยสถาบนัท่ียงัไม่มีหน้าท่ีจะขอใหช้่วยส่งรายชื่อมาเพ่ือร่วม4 

ทํางาน  ในเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดม้อบหมายใหค้ณะทํางานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) 5 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) เป็นผูร้บัผิดชอบ โดยคาดวา่จะทาํทุกขั้นตอนแลว้เสร็จภายในเดือน6 

ตุลาคม 2565 7 

มตท่ีิประชุม :   รบัทราบ 8 

วาระท่ี 5 เรื่องสืบเน่ือง 9 

5.1 เพ่ือทราบ 10 

5.1.1 เร่ืองจาก ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 11 

(ศรว.) 12 

เอกสารประกอบ :  2 ฉบบั 13 

ผูน้าํเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์14 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดแ้จง้เร่ืองจากศูนยป์ระเมินและ15 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) เกี่ยวกบัการจดัสอบเพ่ือใหผู้เ้ขา้สอบมีความ16 

สะดวกไม่ตอ้งเดินทางขา้มเขต โดยไดส้รุปจาํนวนท่ีนัง่สอบแต่ละสนามสอบ ขั้นตอนท่ี 1 และ 2  ประจาํปี 2564  17 

ครั้งท่ี 1  ซ่ึงไดผ่้านการประชุมจากคณะกรรมการบริหารแลว้  จาํนวนผูส้มคัรสอบ  และผูไ้ม่ประสงคส์อบทั้งหมด 18 

ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบวาระการประชุม 5.1.1  ในส่วนของศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล19 

ศรีสะเกษ จะจดัสอบท่ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  ในส่วนของสนามสอบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณน้ั์น จะยา้ยไปจดั20 

สอบท่ีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ในส่วนของนักศึกษาของ21 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จะสอบท่ีศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และศูนยแ์พทยศาสตร 22 

ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรงั  โดยในกรณีสอบไม่ผ่าน  ศรว. จะจดัสอบอีกครั้งภายในเดือนพฤศจิกายน 2564  23 

เพ่ือใหนั้กศึกษาจบการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565  ทั้งน้ี ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี สถาปัตยวงศ ์ 24 

ไดก้ล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม ท่ีช่วยประสานการขออนุญาตจดัสอบกบักระทรวง25 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) ทาํใหไ้ดร้บัความร่วมมือจาก อว. เป็นอย่างดี โดยในวนัท่ี 26 

28 สิงหาคม 2564  จะนําเสนอรายละเอียดต่อกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือดูว่าจะมีการดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม27 

หรือไม่  28 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์สอบถามในท่ีประชุมวา่ ศรว. ตอ้งขออนุญาต29 

การจดัสอบไปยงัทุกจงัหวดัดว้ยหรือไม่ และรายละเอียดท่ี ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์30 

จะนําไปเสนอกบัทางกระทรวงสาธารณสุข ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 น้ัน ประกอบดว้ยหนังสือท่ีไดร้บัการอนุมติั31 

จากจงัหวดัแลว้ดว้ยหรือไม่ 32 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี สถาปัตยวงศ ์ใหข้อ้มูลว่า ณ ขณะน้ีไดแ้จง้ไปทุก33 

สนามสอบแลว้ หากศูนยป์ฏิบติัการศูนยบ์ริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา (COVID-34 

19)  (ศปก. ศบค.) รบัในหลกัการน่าจะดาํเนินการต่อได ้ซ่ึงในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 จะพยายามชี้ แจงโดยตรง35 
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อีกครั้ง  อย่างไรก็ตามหากบางจงัหวดัท่ีเขม้งวดไม่อนุมติั จาํเป็นตอ้งปิดสนามสอบในจงัหวดัน้ันๆ  เช่น จงัหวดั1 

สีแดงเขม้ทั้ง 14 จงัหวดั เป็นตน้  ซ่ึงทุกสนามในแต่ละจงัหวดัตอ้งพยายามติดต่อทางผูร้บัผิดชอบเอง  ในขณะน้ี2 

ทาง ศรว. ไดม้ีหนังสือถึงผูว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัแลว้ ซ่ึงคงตอ้งติดตามเร่ืองอีกครั้ง โดยใหติ้ดตามขอ้มูลจาก 3 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) และกรมควบคุมโรค ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 4 

และเน้นยํา้ใหทุ้กสถาบนัทราบถึงหลกัการในการจดัหอ้งสอบท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ5 

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ชาํนิประศาสน์ สอบถามในท่ีประชุมวา่จาํเป็นตอ้งมี7 

หนังสือตอบรบัจากจงัหวดัหรือไม่ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์ ใหข้อ้มูลว่า ใหท้าง8 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ส่งหนังสือท่ีส่งไปขออนุญาตจากจงัหวดัสงขลา มายงั ศรว. ดว้ย เน่ืองจากตอนน้ี 9 

ศรว. ไดส่้งหนังสือไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลาแลว้ดว้ย โดยระบุวา่จะมีการจดัสอบทั้งหมด 3 สนามสอบ ไดแ้ก่ 10 

1) คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์  2) ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ 11 

และ 3) โรงพยาบาลสงขลา  ทั้งน้ียงัไม่มัน่ใจว่าทาง ศปก. ศบค. จะมีหนังสือตอบกลบัมาอย่างไร  อย่างไรก็ตาม12 

ทุกสนามสอบจะตอ้งไดร้บัการรบัรองหรืออนุมติัจากผูร้บัผิดชอบในระดบัจงัหวดัดว้ย และทางจงัหวดัก็มีอาํนาจท่ี13 

จะมาขอดูรายละเอียดจากแต่ละศูนยส์อบดว้ยเช่นกนั 14 

รองศาสตราจารย ์ดร. จรญั  บุญญกาญจน์  ไดส้อบถามในท่ีประชุมเก่ียวกบัแผนสาํรอง ซ่ึง15 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ใหข้อ้มูลว่า หากมีความคืบหน้า จะส่งเขา้ไปในไลน์กลุ่ม16 

ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) และไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองคะแนนสอบปรนัย 17 

(MCQ) ว่า ณ ขณะน้ีมีบางสถาบันไดส่้งคะแนนมาแลว้ ขอใหทุ้กสถาบันส่งคะแนนมายงั ศรว. ภายในวนัท่ี 6  18 

กันยายน 2564   โดยคาดว่าจะส่งผลการตัดสิน Minimal Passing Level ไดภ้ายในวนัท่ี 6 กันยายน 2564  ใน19 

เร่ืองของสรุปจาํนวนการลงทะเบียนของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3 ของสถาบันผลิตแพทยใ์นประเทศไทย ปี พ.ศ. 20 

2564 มีนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เพียงสถาบนัเดียว ท่ียงัไม่ลงทะเบียนจาํนวน 1 คน 21 

ดงัเอกสารแนบวาระการประชุม 5.1.1  โดยขอเน้นยํา้ใหแ้ต่ละสถาบนัตรวจสอบขอ้มูลแลว้แจง้กลบัมายงั ศรว.  ใน22 

เร่ืองของกาํหนดการสอบน้ัน สาํหรบัขั้นตอนท่ี 1, 2 และ 3  ยงัเป็นกาํหนดการเดิมตามท่ีประกาศไวต้ั้งแต่ตน้ปี 23 

2564  อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน24 

อนาคต  ดงัน้ันในประเด็นน้ีอาจตอ้งมีการพิจารณาร่วมกนัอีกครั้งในลาํดบัต่อไป 25 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 26 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์ว่มกบักระทรวงสาธารณสุข 27 

เอกสารประกอบ : ไม่มี 28 

ผูน้าํเสนอ : แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบูลย ์ 29 

  รองผูอ้าํนวยการสาํนักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 30 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปนาํเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 31 

5.2  เรื่องท่ีอยูใ่นระหว่างดาํเนินการ 32 

5.2.1 Health Education England, Global Engagement Offer  33 

เอกสารประกอบ : ไม่มี 34 

ผูน้าํเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 35 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์36 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ไดร้ายงานเร่ือง Health Education England, 1 

Global Engagement Offer ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับอังกฤษ เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนแพทย์2 

ระหวา่ง 2 ประเทศ  คือ จะมีการแลกเปล่ียนรบัแพทยจ์ากประเทศองักฤษมาศึกษาต่อเฉพาะทางในหลกัสูตรต่างๆ 3 

ในประเทศไทยจาํนวน 20 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี และส่งแพทยไ์ทยไปศึกษายงัประเทศองักฤษจาํนวน 20 คน เป็น4 

ระยะเวลา 2-3 ปี แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํให้5 

โครงการน้ีตอ้งล่าชา้ออกไป ซ่ึงไดป้ระชุมร่วมกันครั้งล่าสุดในวนัศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมา ในส่วนของ6 

ประเทศไทยไดมี้การสาํรวจไปยงัสถาบนัต่างๆ พบวา่มีหลายสถาบนัตอบรบัเขา้ร่วมโครงการ  อยา่งไรก็ตามมีแพทย์7 

จากประเทศองักฤษไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการน้ีจาํนวนทั้งส้ิน 2 ราย โดยจะเปิดใหส้มคัรอีกรอบในเดือนธันวาคม 8 

2564  สถาบนัในประเทศไทยท่ีตอบรบัเขา้ร่วมโครงการแลว้ มีดงัต่อไปน้ี  9 

- คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  10 

- คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  11 

- คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 12 

- คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 13 

- คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 14 

- สาํนักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 15 

- คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ 16 

- คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 17 

- คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ ์18 

ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ ์19 

ทั้งน้ีอยากใหค้ณะแพทยศาสตรต่์างๆ ดงักล่าว พิจารณาทบทวนวา่ยงัยืนยนัท่ีจะรบัแพทยช์าว20 

อังกฤษอีกหรือไม่ และจะรับมาศึกษาในหลักสูตรใด  นอกจากน้ีใหช้่วยส่งชื่ออาจารยท่ี์จะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 21 

(supervisor) มาใหด้ว้ย โดยใหส่้งขอ้มูลดังกล่าวภายในวนัอังคารท่ี 31 สิงหาคม 2564  เพ่ือจะไดร้วบรวมและส่ง22 

ขอ้มูลไปยงัประเทศองักฤษ  ทั้งน้ีเมื่อส่งรายชื่อไปแลว้ จะมีกระบวนการ matching เกิดขึ้ น โดยจะเชิญอาจารยใ์น23 

สถาบนัน้ันๆ ท่ีไดร้บัการ matching ไปเป็นผูร้่วมสมัภาษณด์ว้ย  24 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ไดเ้น้นยํ้าเกี่ยวกบัหลกัสูตรในบางสาขา เช่น ใน25 

สาขาศัลยกรรมพลาสติกตกแต่ง (Plastic surgery)  ควรตอ้งระบุหลักสูตรใหช้ดัเจนว่ารบัใหม้าเรียนในหลักสูตร26 

แขนงย่อยใด โดยทีมคณะทํางาน ศาสตราจารย ์นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ จะส่งรายละเอียด และหัวขอ้27 

หลกัสูตรต่างๆ ไปใหแ้ต่ละสถาบนัทางอีเมลอี์กครั้ง หากอาจารยจ์ากสถาบนัน้ันๆ รบัแพทยจ์ากประเทศองักฤษแลว้ 28 

ส่ิงท่ีประเทศองักฤษประสงคจ์ะใหม้ีคือเงินเดือน ในอตัราเทียบประมาณแพทยใ์ชทุ้นชั้นปีท่ี 3  รวมถึงตอ้งจดัหาท่ี29 

พกัใหด้ว้ย ถา้หากมหาวิทยาลยัใดไม่สามารถจดัหาท่ีพกัใหไ้ด ้จะตอ้งใหเ้งินเดือนเพ่ิมมากขึ้ นจากเดิม โดยบวกค่าท่ี30 

พกัดว้ย ในส่วนของความรบัผิดชอบในการประสานงานติดต่อว่าแพทยจ์ากประเทศองักฤษจะมาถึงอย่างไร หรือ31 

ช่วงเวลาไหนน้ัน ใหม้หาวิทยาลยัน้ันๆ เป็นผูดู้แลต่อเอง เช่นเดียวกนักบัการทําหนังสือตรวจตรา (Visa) อาจตอ้ง32 

ใหแ้ต่ละมหาวิทยาลัยช่วยระบุรายละเอียดไปใหด้ว้ย ในส่วนของแพทย์จากประเทศไทย ทาง National Health 33 

Service (NHS) ประเทศองักฤษ จะส่งเร่ืองไปสอบถามมหาวิทยาลยั และสถาบนัต่างๆ ในประเทศองักฤษ ในเดือน34 

กนัยายน 2564 ว่ามีสถาบนัใดประสงคจ์ะรบัแพทยจ์ากประเทศไทยหรือไม่ จากน้ันจะตอ้งมีการสอบภาษาองักฤษ35 

เพ่ิมเติมคือ International English Language Testing System (IELTS) และ English language test for healthcare 36 
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professionals (OET)  ซ่ึงสามารถสอบได้ในประเทศไทย โดยไม่จําเป็นต้องสอบ Professional and Linguistic 1 

Assessments Board test (PLAB)  หากมีแพทย์ไทยคนใดสนใจ ให้แต่ละสถาบันส่งรายชื่อพร้อมทั้งให้สอบ2 

ภาษาองักฤษใหแ้ลว้เสร็จ ทั้งน้ีประมาณการวา่ช่วงเวลาท่ีจะเดินทางคือประมาณสิงหาคม 2565  โดยระยะเวลาท่ีไป3 

อยูท่ี่ประเทศองักฤษคือ 2-3 ปี  อยา่งไรก็ตามในสถานการณ์จริง การแลกเปล่ียนแพทยน้ั์นอาจไม่ไดเ้ป็นอตัราส่วน4 

หน่ึงต่อหน่ึง เช่น หากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รบัแพทยจ์ากประเทศอังกฤษ 1 คน ทางประเทศองักฤษอาจจะไม่5 

เลือกรบัแพทยจ์ากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณก์็ได ้ 6 

รองศาสตราจารย ์ดร. จรญั  บุญญกาญจน์  ประธานท่ีประชุม สอบถามในท่ีประชุมวา่สถาบนั7 

อ่ืนในประเทศไทยท่ีไม่ไดอ้ยู่ในรายการตั้งแต่แรกน้ัน สามารถส่งไปเพ่ิมเติมไดห้รือไม่ ศาสตราจารย ์นายแพทย์8 

สุทธิพงศ์  วชัรสินธุ ใหข้อ้มูลว่าขอยืนยันตามขอ้มูลเดิมก่อน โดยประเทศอังกฤษจะส่งสรุปมาอีกครั้งในเดือน9 

กันยายน 2564  สําหรับการแลกเปล่ียนแพทย์จากประเทศอังกฤษจะมาเป็น Research fellow ไม่เป็น Clinical 10 

fellow ทั้งน้ีศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ จะส่งเอกสารรายละเอียดต่างๆ ไปทางอีเมลใหทุ้กสถาบนั11 

อีกครั้ง 12 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 13 

5.2.2 การดาํเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance  14 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ 15 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 16 

5.2.3   การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 21 17 

ยงัไม่มีความคืบหนา้  18 
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5.2.4   การประชุมวิชาการนานาชาตดิา้นการวิจยัของนกัศึกษาแพทยค์รั้งท่ี 2 (2nd IMRC) 20 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 21 

ผูน้าํเสนอ : พนัเอก ศาสตราจารยม์ฑิรุทธ  มุ่งถ่ิน 22 

พนัเอก ศาสตราจารยม์ฑิรุทธ  มุ่งถ่ิน รายงานเร่ืองการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการ23 

วจิยัของนักศึกษาแพทยค์รั้งท่ี 2 (2nd IMRC) ซ่ึงวทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ร่วมกบัมูลนิธิเพ่ือวทิยาลยั24 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ในพระบรมราชูปถมัภฯ์ และกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย (กสพท) ได้25 

ร่วมกนัจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทยค์รั้งท่ี 2 (2nd IMRC) ระหว่างวนัท่ี 18-26 

19 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ โดยจะมีการแข่งขนังานวิจยัสาํหรบันักศึกษาแพทย ์27 

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจะ28 

เชิญอาจารยแ์พทยจ์าก กสพท เป็นรายบุคคล มาร่วมเป็นคณะกรรมการ ซ่ึงจะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ผูช้นะเลิศในแต่ละ29 

กลุ่ม จะมาแข่งขนักนัอีกครั้ง โดยจะมีการเชิญตวัแทนแต่ละสถาบนัเพ่ือร่วมตดัสินรางวลัชนะเลิศต่อไป นอกจากน้ี 30 

พนัเอก ศาสตราจารยม์ฑิรุทธ  มุ่งถ่ิน ไดแ้จง้ท่ีประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการทําหนังสือเชิญใหนั้กศึกษาแพทยท่ี์มี31 

ผลงานทางนวตักรรม มาร่วมนําเสนอผลงานโดยท่ีไม่ร่วมการแข่งขนั ซ่ึงเอกสารทั้งหมดจะส่งใหทุ้กสถาบนัอีกครั้ง   32 

มตท่ีิประชุม : รบัทราบ 33 

  34 
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7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 30 

8.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 31 

  32 
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รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 1 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ผูอ้ านวยการสถาบนัรบัรองมาตรฐาน 2 

 การศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) 3 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 4 

 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHosNet 5 

3. อาจารย ์นายแพทย ์ดร. ปรชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย ประธานคณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) 6 

 กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 7 

4. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ประธานกรรมการส านักบริหารวิชาการสุขภาพโลก 8 

 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 9 

5. แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 10 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 11 

  12 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 2 

วนัศุกรท์ี่ 15 ตลุาคม 2564  เวลา 09.00-13.00 น. 3 

ณ หอ้งประชุม MD 102 คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 4 

และการประชุมออนไลนด์ว้ยระบบ Zoom Meeting 5 

      6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 8 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต์  ศรีเกียรติขจร  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยี9 

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ท าหน้าท่ีประธานการประชุมฯ กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการอ านวยการ10 

และกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ11 

ประชุม ดงัน้ี 12 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 13 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 14 

กรรมการอ านวยการ  15 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย  สิทธิพันธุ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์16 

มหาวิทยาลยั 17 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ  คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย18 

เทคโนโลยีสุรนารี 19 

กรรมการบริหาร   20 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน  มะโนทัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์21 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 22 

พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ราม  รงัสินธุ ์ รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์23 

พระมงกุฎเกลา้ 24 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทย์รัฐ  สอนสุภาพ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์25 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 26 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 27 

1.1 สรุปการประชุมช้ีแจงการใหค้วามเห็นต่อเอกสาร ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14     28 

วนัเสารท์ี่ 17 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) และสรุปการประชุม29 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติออนไลน ์เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ รอบที่ 1 วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง 30 

การคุม้ครองการเขา้ถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอยา่งเป็นธรรม 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  32 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 33 
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ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรัตน์ แจง้ว่า ตามท่ีไดร้ับมอบหมายจาก1 

เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ ใหเ้ป็นผูแ้ทนของ กสพท เขา้ร่วมประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ  โดยในปีน้ีมีประเด็น2 

ท่ีสมชัชาฯ ใหค้วามส าคญัในการขบัเคล่ือนรบัฟังและระดมความคิดเห็นตาม พรบ. สุขภาพแห่งชาติ 3 เร่ือง คือ  3 

1. การสรา้งเสริมสุขภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ียัง่ยืนในวิกฤตโควิด-19 4 

2.  การคุม้ครองการเขา้ถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอยา่งเป็นธรรม   5 

3.  การจดัการส่ือสารอยา่งมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ 6 

รายละเอียดสามารถดไูดจ้ากเอกสารประกอบการประชุมตามลิงค ์7 

(https://drive.google.com/drive/folders/1gWJ60TF2ua-qWeXoS2giNCaiyEvb50ZP) 8 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 9 

1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. ครั้งที่ 1/2564  วนัจนัทรท์ี่ 30 สิงหาคม 2564 10 

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 11 

เอกสารประกอบ : ไมแ่จก 12 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กันัน  มะโนทยั   13 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน  มะโนทัย  ได้น าเสนอข้อสรุปจากการประชุมของ14 

คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ซ่ึงมีปลัดกระทรวง15 

สาธารณสุขเป็นประธาน ในครั้งน้ีเลขาธิการ กสพท ไดม้อบหมายให ้ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  16 

จุติวรกุล จากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม  และไดข้อ้สรุปท่ีเก่ียวกบั 17 

กสพท คือ ทาง ก.พ. ไดแ้จง้ใหท้ราบว่า ขณะน้ีนักเรียนทุนรฐับาลในปัจจุบนัมีปัญหาทางดา้นสุขภาพมากขึ้ น18 

โดยเฉพาะทางดา้นสุขภาพจิต แมว้่าจะไดม้ีการตรวจคดักรองและจดัเตรียมความพรอ้มใหก้บันักเรียนทุนในการ19 

ปรบัตวัเร่ืองการใชชี้วิตในต่างประเทศแลว้ก็ตาม  จึงไดม้ีการวางแนวทางการแกไ้ขส าหรบัปัญหาเร่ืองน้ีออกเป็น 20 

2 ส่วน คือ แผนในระยะสั้นท่ีจะจดัตั้งคณะท างานเพ่ือพฒันาแบบทดสอบคดักรองสุขภาพจิต และแอปพลิเคชนัท่ี21 

ใชต้รวจติดตามผูร้บัทุนท่ีมีปัญหาใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้ น  ส่วนแผนในระยะยาวน้ันจะตอ้งมีการแกปั้ญหาเมื่อ22 

ผูร้บัทุนเกิดปัญหาข้ึนแลว้ เช่น การบ าบดัรกัษา การหาสถานท่ีเรียนต่อในประเทศหรือท่ีท างานชดใชทุ้น ซ่ึงยงัมี23 

อุปสรรคในการด าเนินงานอยู่มาก นอกจากน้ีคณะกรรมการของ ก.พ. ยงัมีขอ้กงัวลในเร่ืองของสถานการณ์การ24 

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท่ีส่งผลท าใหก้ารตรวจสุขภาพของผูร้ับทุนท าได้25 

อยา่งล่าชา้ จึงขอความร่วมมือใหท้างสถาบนัผลิตแพทยม์ีการเปิดสถานบริการตรวจนักเรียนทุนในส่วนน้ีเพ่ิมข้ึน 26 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 27 

1.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขอ้เสนอการจดัสรรนักศึกษาแพทยผ์ูท้  าสญัญาการ28 

เป็นนกัศึกษาแพทย ์ครั้งที่ 1/2564  วนัพุธที่ 1 กนัยายน 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 29 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั  30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ 31 

  แพทย์หญิงพิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบูลย์  ผู ้อ านวยการส านักงานบริหาร32 

โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 33 

 ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต์  โฆษิตเศรษฐ น าเสนอขอ้สรุปเร่ืองการจดัสรรแพทย์34 

ใชทุ้นประจ าปี 2565  วา่จะมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 35 
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1. มติ ครม. เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2564  ก าหนดคุณสมบัติของผู ้ท่ีจะได้รับการจัดสรรใหไ้ป1 

ปฏิบติังานใชทุ้นแก่ราชการเป็นเวลา 3 ปี ตามสญัญาผูกพนัการศึกษาน้ัน จะตอ้งส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร2 

แพทยศาสตรบณัฑิต และไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว้ 3 

2. นักศึกษาผูท้ าสญัญาทุกคนที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2564 น้ี จะตอ้งเลือกแสดงเจตจ านง4 

ในแต่ละรอบและไปท าการคดัเลือก โดยสามารถแสดงเจตจ านงไดเ้พียงแห่งเดียวในแต่ละรอบ เมื่อแสดงเจตจ านง5 

แลว้ไม่สามารถเปล่ียนได ้ หากไม่แสดงเจตจ านงหรือไม่ไปท าการคดัเลือกในแต่ละรอบ จะถือว่าสละสิทธ์ิ และให้6 

ชดใชค้่าปรบัจ านวน 400,000 บาท  ในส่วนของการใชทุ้นในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัในสงักดัส านักงานปลดักระทรวง7 

สาธารณสุข หากแสดงเจตจ านงในรอบท่ี 1 จะมีสิทธ์ิในการจบัสลากเลือกพ้ืนท่ีก่อน 8 

3. นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 รอบ หรือยงัมีคุณสมบัติไม่ครบตามขอ้ 1 จะยงัไม่พน้9 

ขอ้ผูกพนัการใชทุ้น และจะตอ้งรอเขา้คดัเลือกในรอบพิเศษภายหลงั 10 

4. นักศึกษาที่ไดร้บัการคดัเลือกและประกาศอย่างเป็นทางการแลว้ จะไม่สามารถสละสิทธ์ิได ้11 

หากยงัประสงคจ์ะสละสิทธ์ิ ตอ้งชดใชค้่าปรบัแทนการปฏิบติังานใชทุ้น 12 

แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบูลย ์ แจง้ว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในปีน้ีน้ัน จะมีการ13 

จดัสรรแพทยใ์ชทุ้นไปในส่วนต่างๆ ตามหลกัเกณฑใ์หม่น้ี แต่อาจจะมีจ านวนผูใ้ชทุ้นในโครงการแพทยพ่ี์เล้ียง14 

ลดลงจากปีก่อนค่อนขา้งมาก 15 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ย ้าก าหนดการท่ีใหนั้กศึกษาแสดงเจตจ านง16 

รอบ 1 ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564  ใหทุ้กสถาบนัไปก าชบันักศึกษาชั้นปีท่ี 6 ของตนใหป้ฏิบติัตาม มิเช่นน้ันจะถือ17 

ว่าสละสิทธ์ิและจะตอ้งไปใชเ้งินทดแทนการใชทุ้น  แพทยห์ญิงพิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบูลย ์ยังไดเ้พ่ิมเติมใน18 

ประเด็นของการที่นักศึกษาจะตอ้งไดใ้บอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ก่อนการจบัฉลากในวนัที่ 2 19 

พฤษภาคม 2565 ดว้ย หาไมแ่ลว้จะไมม่ีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะใชทุ้น  20 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ันชาย  สิทธิพันธุ์ ไดแ้สดงความกังวลว่า นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการ21 

คดัเลือกหรือมีคุณสมบติัไม่ครบ และจะตอ้งรอการคดัเลือกรอบพิเศษน้ัน จะอยู่ภายใตก้ารดูแลของหน่วยงานใด 22 

เพราะแต่เดิมน้ันทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูดู้แล และรับไปเป็นตน้สังกัดในการใชทุ้น ซ่ึง ศาสตราจารย ์23 

นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ ช้ีแจงว่า นักศึกษาเหล่าน้ีจะอยู่ในภาวะรอคดัเลือกรอบพิเศษโดยส่วน24 

งานท่ีตอ้งการแพทยใ์ชทุ้นเป็นเวลา 1 ปี หากไม่ไดร้บัการคดัเลือก จะตอ้งแสดงเจตจ านงภายในเดือนเมษายน25 

ของปีถดัไป โดยสามารถเลือกใชทุ้นไดเ้ฉพาะในส่วนภมูิภาคของกระทรวงสาธารณสุขเท่าน้ัน 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

1.4 สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากร28 

ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2561-2570) ครั้งที่ 3/2564  และคณะกรรมการก ากบัทิศทาง โครงการ29 

พฒันากลไกการจดัการและขับเคล่ือนเครือข่ายภายใตแ้นวคิดการพฒันาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่  30 

21”ครั้งที ่3/2564  วนัพฤหสับดีที่ 2 กนัยายน 2564  ผ่านระบบออนไลน ์Zoom Meeting 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  32 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 33 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ  ไดน้ าเสนอแผนปฏิรูประบบการผลิตและพฒันา34 

ก าลังคนดา้นสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพท่ีเป็นพลวัต ดัง รายละเอียดในเอกสาร35 

ประกอบการประชุม (https://drive.google.com/drive/folders/1gWJ60TF2ua-qWeXoS2giNCaiyEvb50ZP) 36 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 37 

about:blank
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1.5 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้นสุขภาพเพื่อการใชย้า1 

อยา่งสมเหตผุล ครั้งที่ 4/2564  วนัศุกรท์ี่ 3 กนัยายน 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 2 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 3 

ขอเล่ือนการน าเสนอไปก่อน 4 

1.6 เรื่องจาก UHosNet 5 

1.6.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ6 

กองทุน ครั้งที่ 8/2564 วนัพฤหสับดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 7 

1.6.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการด้ือยาตา้นจุลชีพภายใต้8 

แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ครั้งที่ 1/2564  วันองัคารที่ 10 สิงหาคม 2564  (ระบบทางไกลดว้ย application 9 

ZOOM) 10 

1.6.3 สรุปการประชุมคณะท างานบูรณาการสิทธิประโยชน์ การจ่ายชดเชยค่าบริการ และ11 

ระบบบริหารจดัการ ครั้งที่ 2/2564  วนัศุกรท์ี่ 13 สิงหาคม 2564  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 12 

1.6.4 สรุปการปะชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ13 

กองทุน ครั้งที่ 10/2564  วนัพฤหสับดีที่ 19 สิงหาคม 2564 14 

1.6.5 สรุปการประชุมร่วมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขและ15 

คณะอนุกรรมการก ากับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (วาระพิเศษ) วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 16 

2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 17 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั   สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดจ้ากลิงค ์  18 

https://drive.google.com/drive/folders/1gWJ60TF2ua-qWeXoS2giNCaiyEvb50ZP 19 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

1.6.6 สรุปการประชุมคณะท างานดา้นการเขา้สู่ตลาดของเครื่องมือแพทยเ์พื่อการขบัเคล่ือน22 

การพฒันาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย ์ครั้งที่ 1/2564  วนัองัคารที่ 7 กนัยายน 2564 (ผ่าน23 

สื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 24 

เล่ือนการประชุม 25 

1.7 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการเพิ่มพูนทกัษะแพทยต์ามโครงการเพิ่มพูนทกัษะ  26 

ครั้งที่ 5/2564  วนัจนัทรท์ี่ 4 ตลุาคม 2564  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 27 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี28 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ในปีน้ีมีก าหนดการตรวจประเมินแพทย์30 

ในโครงการเพ่ิมพนูทกัษะระหวา่งวนัท่ี 15 ตุลาคม ถึง 9 ธนัวาคม 2564  โดยการเปล่ียนแปลงระบบการประเมิน31 

ใชเ้ป็นการประเมิน EPA แบบ web-based  และมีการเพ่ิมเครือข่ายการตรวจประเมินเพ่ือกระชบัเวลาและลด32 
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ภาระงานเครือข่ายท่ีมีอยู่เดิม แต่พบว่ายงัมีปัญหาเร่ืองการด าเนินงานอยู่มากเพราะทุกฝ่ายยงัไม่มีความคุน้เคย1 

ในระบบใหม่น้ีทั้งในส่วนของผูป้ระเมินและผูถู้กประเมิน  เมื่อมีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานแลว้จะได้2 

น าแจง้ท่ีประชุมต่อไป  3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 4 

1.8 รายงานการก่อสรา้งพิพิธภณัฑห์มอเจา้ฟ้าในพระบรมราชูปถมัภ ์5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  6 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 7 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้วา่ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการไดอ้นุมติั8 

ให้ กสพท บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้าฯ  ไปพร้อมกับเงินบริจาคจากคณะ9 

แพทยศาสตรทุ์กสถาบนัแลว้ เป็นเงินทั้งส้ิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาท) น้ัน  บดัน้ีการก่อสรา้งพิพิธภณัฑ์10 

ไดแ้ลว้เสร็จไปมากและพรอ้มท่ีจะเปิดใหเ้ขา้ชมแลว้ ทั้งน้ีใหร้อพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการต่อไป  11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 12 

1.9 การเปล่ียนช่ือของคณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้า13 

จุฬาภรณ ์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์ 14 

เอกสารประกอบ : - 15 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล 16 

ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล  แจง้วา่ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจา้ฟ้า17 

กรมพระศรีสวางควฒัน  องคป์ระธานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์  ในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา สภา18 

ราชวิทยาลยัฯ จึงไดข้อพระราชทานพระนามท่ีทรงกรมมาใชแ้ทนช่ือ “คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 19 

วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ ์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์” เป็น “วิทยาลยัแพทยศาสตรศ์รีสวางควฒัน 20 

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ”์  ทั้งน้ีนับตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม 2564  เป็นตน้ไป  21 

มตทิี่ประชุม  :    รบัทราบ 22 

วาระที่ 2 รบัรอง/รบัทราบสรุปผลการประชุม 23 

2.1  รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ 24 

ครั้งที่ 3/2564 วนัศุกรท์ี่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ หอ้งประชุม Millennium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 25 

มหาวิทยาลยัสยาม และการประชุมออนไลน ์โดยผ่านระบบ Zoom Meeting 26 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั  27 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 

มตทิี่ประชุม  : รบัรอง 29 

2.2  รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 6/2564 วนัศุกรท์ี่ 27 30 

สิงหาคม 2564 ณ หอ้งประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์และการ31 

ประชุมออนไลน ์ผ่านระบบ Zoom Meetings 32 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 33 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์34 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 35 
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2.3  รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งวิสามัญที่ 1/2564 วัน1 

พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ  คณะแพทยศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร2 

ลาดกระบงั และการประชุมออนไลน ์ผ่านระบบ Zoom Meeting 3 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 6 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 7 

3.1 การทบทวนขอ้บงัคับกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยบทบาทหนา้ที่ และ8 

การด าเนินงาน พ.ศ. 2532 และระเบียบกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการบริหารและ9 

การจดัการดา้นการเงินและทรพัยส์ิน พ.ศ. 2532 10 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั  11 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี   12 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดน้ าเสนอผลส ารวจความคิดเห็น เร่ืองการขอ13 

ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบักลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าดว้ย บทบาทหน้าท่ี และการด าเนินงาน 14 

พ.ศ. 2532  และระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าดว้ย การบริหารและการจัดการดา้น15 

การเงินและทรพัยสิ์น พ.ศ. 2532  จากคณะกรรมการอ านวยการฯ 25 ท่าน ปรากฏว่า 15 ท่าน เสนอไม่ปรบัปรุง  16 

4 ท่าน เสนอปรบัปรุง   1 ท่าน ไมแ่สดงความเห็น  และอีก 5 ท่าน ไมไ่ดส้่งค าตอบมาท่ี กสพท  จึงสรุปไดว้่าส่วน17 

ใหญ่คณะกรรมการอ านวยการฯ ยงัเห็นชอบกบัขอ้บงัคบัฯ ฉบบัท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั  แต่เพ่ือใหต้อบสนองต่อความเห็น18 

ส่วนท่ีเห็นควรใหป้รบัปรุง  ดงัน้ันเพ่ือใหเ้กิดความยืดหยุ่นและคล่องตวัในการใชข้อ้บงัคบัฯ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 19 

นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  จึงเสนอใหเ้พ่ิมขอ้บงัคบัขึ้ นมาอีกขอ้ดงัน้ี  20 

“ขอ้ 12  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจปรับเปล่ียนขอ้บังคับหรืองดเวน้การใชข้อ้บังคับ21 

เฉพาะขอ้และเฉพาะครั้ง โดยตอ้งเป็นมติเห็นชอบจากกรรมการอ านวยการโดยต าแหน่งไม่น้อยกว่าสามในส่ี22 

ของกรรมการอ านวยการโดยต าแหน่งท่ีเขา้ประชุม  ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการอ านวยการโดยต าแหน่งเขา้ร่วมประชุม23 

ไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีขององคป์ระชุมกรรมการอ านวยการ” 24 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 25 

3.2 แนวปฏิบตัิการจดัการเรียนการสอนวิชาเลือก (electives) ส าหรบันิสิตนักศึกษาแพทย ์ใน26 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 27 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอขอ้สรุปจากการประชุมกรรมการบริหาร30 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งวิสามญัท่ี 1/2564  เมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี 30 กันยายน 2564  ท่ี 31 

คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 32 

ในเร่ืองแนวปฏิบติัการในจดัการเรียนการสอนของวิชาเลือก (electives) ส าหรบันิสิตนักศึกษาในสถานการณ์33 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  3 ขอ้  ดงัน้ี 34 
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1. อนุญาตใหม้ีการจดัการเรียนการสอนในวิชาเลือกต่างสถาบนัได ้ตามขอ้ตกลงระหว่างสถาบนัท่ี1 

ส่งและรบันักศึกษา แต่จะจัดใหเ้ฉพาะเมื่อนักเรียนไดร้บัวคัซีนอย่างครบถว้น คือไดร้ับวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพ2 

อย่างน้อย 2 เข็ม และในกรณีท่ีไดร้บั Sinovac หรือ Sinopharm จ าเป็นตอ้งได ้booster dose ดว้ย AZ หรือ 3 

mRNA vaccine ดว้ย 4 

2. ควรจดัใหม้ีมาตรการในการป้องกนัโรคเพ่ิมเติม เช่น การใช ้Personal protective equipment 5 

ร่วมกบัการตรวจดว้ย antigen test kit  เพ่ือท่ีจะสามารถตรวจคน้โรค และด าเนินการแยกผูติ้ดเช้ือไดโ้ดยเร็ว 6 

3. การด าเนินการอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีใหไ้วใ้นการประชุมกรรมการบริหารครั้งท่ี 7 

4/2556  วนัท่ี 14 มิถุนายน 2556 8 

1) การประสานงาน เป็นทางการตามระบบราชการ/ตาม MOU (ถา้มี)  ส่วนนักศึกษาท่ีอยู่9 

ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ใหติ้ดต่อผ่านศูนย์แพทยศาสตรศึกษามาท่ีคณะตน้สังกัด และ10 

ขอใหติ้ดต่อสถาบนัท่ีจะไปเรียน elective ล่วงหนา้ประมาณ 3 เดือน 11 

2) สวสัดิการต่างๆ ขึ้ นอยูก่บัแต่ละสถาบนัท่ีจะใหก้ารสนับสนุนได ้12 

3) ค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียมทั้งนักศึกษาจากสถาบนัของรัฐหรือเอกชน เพราะการ13 

เรียน elective เป็นการเอ้ือประโยชน์ใหนั้กศึกษา 14 

ทั้งน้ี ทาง กสพท จะรบัเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูส าหรบัการรบั elective ในส่วนน้ี และขอใหท้างสถาบัน15 

ต่างๆ ช่วยส่งขอ้มลูล่าสุดมาหากมีการเปล่ียนแปลงไปจากเอกสารประกอบรายงานการประชุมในครั้งน้ีดว้ย 16 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรอง 17 

3.3    Thai MRC ระบบใหทุ้นวิจยัดา้นการแพทย ์  18 

เอกสารประกอบ :  19 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 20 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา เสนอแนวคิดว่า ประเทศไทยควรจะจัดตั้งใหม้ี21 

ระบบการใหทุ้นวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะจดัการกบัปัญหาเร่งด่วน เช่น ในกรณีของโควิด-19 ไดท้นัท่วงทีใน22 

อนาคต โดยอาจจะใชรู้ปแบบคลา้ยกบั Medical Research Council ของ UK  จึงอยากขอมติจากคณะกรรมการ23 

อ านวยการ กสพท เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นตัวแทนไปประสานงานกบัหน่วยงานท่ีใหทุ้นวิจยัอ่ืนๆ เช่น วช .  สวพ. และ 24 

สกสว.  เพ่ือท่ีจะไดด้ าเนินการจดัตั้งระบบใหทุ้นน้ีในระดบัประเทศ 25 

มตทิี่ประชุม : รับหลักการ และอนุมัติให ้ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วัฒนาภา 26 

คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  จดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานในเร่ืองน้ีต่อไป 27 

3.4 การเชิญคณะแพทยศาสตร  ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบัน28 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 31 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ว่าเน่ืองดว้ยในขณะน้ี คณะแพทยศาสตร ์32 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดจ้ัดท าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2564 และไดร้ับการ33 

รบัรองมาตรฐานจากแพทยสภาแลว้ในการประชุมครั้งท่ี 10/2564  เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2564  จึงเห็นสมควรให้34 
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เชิญคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ1 

ไทย ตามธรรมเนียมท่ีปฏิบติัมา  2 

มตทิี่ประชุม  :    เห็นชอบใหด้ าเนินการเชิญคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เขา้3 

ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และเชิญคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย4 

กรุงเทพธนบุรี  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการในครั้งถดัไป 5 

3.5 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์6 

แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2565 7 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 9 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดข้อใหค้ณะแพทยศาสตรแ์ต่ละแห่งไดพิ้จารณา10 

ตารางท่ีเสนอมาวา่จะสะดวกท่ีจะเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมแต่ละครั้งตามก าหนดวนัประชุมน้ีหรือไม ่11 

 
ก าหนดวนัประชุม 

กรรมการ

อ านวยการ 
กรรมการบริหาร 

 

วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต ศุกร ์ 21 มกราคม 2565 1 1 
 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร ศุกร ์ 4 มีนาคม 2565 
 

2 
 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ศุกร ์ 22 เมษายน 2565 2 3 
 

วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ศุกร ์ 10 มิถุนายน 2565 

 
4 

 

คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
ศุกร ์ 22 กรกฎาคม 2565 3 5 

 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราช

นครินทร ์
ศุกร ์ 2 กนัยายน 2565 

 
6 

 

วิทยาลยัแพทยศาสตรศ์รีสวางควฒัน  

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์
ศุกร ์ 21 ตุลาคม 2565 4 7 

 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา ศุกร ์ 9 ธนัวาคม 2565 
 

8 
 

 12 

มตทิี่ประชุม :   เห็นดว้ย และไมข่ดัขอ้งกบัก าหนดวนัประชุมท่ีเสนอมา 13 

  14 
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วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต2 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 3 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 4 

เอกสารประกอบ :  5 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม 6 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม แจง้ว่า ขณะน้ีเป็นช่วงของการรบัสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 1 7 

ถึง 20 ตุลาคม 2564  ยอดผูส้มคัรจนถึงวนัท่ี 14 ตุลาคม 2564 จ านวน 35,464 คน ในจ านวนน้ีเป็นผูส้มคัรท่ีมี8 

เอกสารครบถว้นและจ่ายเงินค่าสมคัรเรียบรอ้ยแลว้ 28,637 คน  ยงัไม่มีปัญหาท่ีไดร้บัการรอ้งเรียนใดๆ  ขณะน้ี9 

ยงัตอ้งรอใหค้รบก าหนดวนัสมคัรในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2564 และก าหนดการช าระเงินค่าสมคัรในวนัท่ี 22 ตุลาคม 10 

2564  แลว้จะไดร้ายงานใหท้ราบต่อไป 11 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 12 

4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ 15 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ รายงานการด าเนินงานตามเอกสาร16 

ประกอบการประชุม ดงัน้ี 17 

1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยู่ระหว่างการ18 

ด าเนินการก่อน site visit  มี 4 แห่งคือ  19 

1.1 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล ขอรบัการตรวจ20 

ประเมินหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ก าหนดการตรวจประเมินเป็นระหว่างวนัท่ี 21 

30 พฤศจิกายน – 2 ธนัวาคม 2564  22 

1.2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอรับการตรวจ23 

ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์24 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ก าหนดการตรวจประเมินเป็นวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 1 25 

ธนัวาคม 2564 26 

1.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร27 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ก าหนดการตรวจประเมินเป็นระหว่างวนัท่ี 13-16 ธนัวาคม 28 

2564 29 

1.4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร30 

บณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2565  วนัตรวจประเมินยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา 31 

2. สถาบันท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข (ครั้งท่ี 1 ปี 2564) มี 1 แห่ง คือ ศูนย์32 

แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ก าหนดส่งภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 33 

2564  โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยเ์ขียนรายงานความกา้วหนา้โดยใชแ้บบฟอรม์ใหม่ 34 
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3. สมพ. จะจดัอบรมประธานผูต้รวจประเมิน (Lead assessor) ในวนัท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2564  1 

ทาง online และจะจดัอบรม Criteria training and SAR writing ในวนัท่ี 10-14 มกราคม 2565 รายละเอียด2 

จะแจง้ไปท่ีสถาบนัฯ ทุกแห่งอีกครั้ง 3 

4. สมพ. ก าลังวางแผนด าเนินการปรับปรุง “หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตร4 

แพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่)” โดยจะแต่งตั้ง5 

คณะอนุกรรมการจดัท าร่างเกณฑ ์และจะขอผูแ้ทนจากกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 ท่าน มาร่วม6 

ท างานดงักล่าว 7 

5. แพทยสภาไดป้ระกาศหลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต8 

และรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์ปี 2564 แลว้ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป สถาบนัท่ี9 

ขอรบัการตรวจประเมินหลงั 1 กรกฎาคม 2564  ตอ้งด าเนินการดว้ยเกณฑฉ์บบัใหม่น้ี สามารถ download 10 

เกณฑ์ใหม่ไดท่ี้ www.imeac.org/download-documents/  ทั้งน้ี สมพ. ก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม11 

การรบัตรวจประเมินทางเว็บ ขอใหส้ถาบนัท่ีตอ้งการจะขอรบัการตรวจประเมินในอนาคต ติดต่อมาทาง สมพ. 12 

เพ่ือรบัค าช้ีแจงรายละเอียดการกรอกขอ้มลูในโปรแกรมผ่านเว็บดว้ย 13 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ ส่วนในประเด็นขอช่ือผูแ้ทน กสพท ท่ีจะไปร่วมร่างเกณฑก์ารประเมิน14 

น้ัน เสนอแนะว่าน่าจะเป็นตัวแทนจากโรงเรียนแพทยท่ี์เขา้ใจในงานน้ีและมีประสบการณ์พอสมควร โดยให้15 

ผูอ้ านวยการ สมพ. พิจารณาผูท่ี้เหมาะสมและส่งช่ือมาเพ่ือขออนุมติัต่อไป 16 

4.3 โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 17 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 19 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรัตน์  ฉายากุล น าเสนอความกา้วหน้าของโครงการนักศึกษาแพทย์20 

ปลอดบุหร่ีวา่ ขณะน้ี ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระกิต  วาทีสาธกกิจ ก าลงัด าเนินการส ารวจสถิติการ21 

สูบบุหร่ีของนักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพ โดยใชค้ าถาม Global Health Professional Student Survey ของ22 

องคก์ารอนามยัโลก เมื่อเสร็จส้ินแลว้จะขอน ามาเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มปรึกษาการด าเนินการต่อไป นอกจากน้ี23 

ยงัขอความร่วมมือใหทุ้กสถาบนัด าเนินการใน 4 ประเด็นท่ีไดต้กลงไว ้คือ  1) การออกประกาศของสถาบนัเร่ือง24 

ใหนั้กศึกษาปลอดบุหร่ี เพ่ือสรา้งความตระหนักในเร่ืองดังกล่าว  2) การออกประกาศใหโ้รงพยาบาลและ25 

สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหร่ี และแนวทางด าเนินการกรณีท่ีมีการสูบบุหร่ี (รวมทั้งบุหร่ีไฟฟ้า) ในบริเวณ26 

ดงักล่าว   3) การจดัตั้งคลินิกใหบ้ริการเลิกบุหร่ี และการสนับสนุนใหนั้กศึกษาท่ีสูบบุหร่ีอยู่ไดเ้ขา้ร่วม  และ 4)27 

แนวทางการส่งเสริมใหนั้กศึกษามีส่วนร่วมในนโยบายปลอดบุหร่ี เพ่ือเป็นส่วนในการช้ีน าสงัคม 28 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ันชาย  สิทธิพันธุ์  ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองบุหร่ีไฟฟ้า ซ่ึง29 

ในขณะน้ีเป็นปัญหาเพ่ิมข้ึน และมีความพยายามท่ีจะผลกัดนัใหถู้กกฎหมาย คงตอ้งมีการวางแนวทางในเร่ืองน้ีให้30 

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ท่ีสุด เพราะมีหลักฐานว่าอาจจะน ามาใชร้่วมกับตัวยาในการเลิกบุหร่ีได ้แต่ไม่ใช่31 

น ามาทดแทนการสบูบุหร่ีหรือสารเสพติดอยา่งอ่ืน ดงัท่ีปรากฏเป็นปัญหากนัอยูใ่นปัจจุบนั 32 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 33 

  34 

about:blank
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4.4 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ 2 

4.5 โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจยัและ3 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข 4 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 6 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ รายงานว่าเมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 7 

ทาง กสพท ไดเ้ขา้ร่วมน าเสนอและช้ีแจงโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย (ระยะท่ี 2) ต่อท่ีประชุมสภา8 

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) เรียบรอ้ยแลว้  ขณะน้ีอยู่ในระหว่างท่ี9 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม จะเสนอโครงการเขา้ท่ีประชุมคณะรฐัมนตรีต่อไป 10 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 11 

4.6 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational Drug Use) 12 

เอกสารประกอบ :  13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 14 

ขอเล่ือนการน าเสนอไปก่อน 15 

4.7 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) 16 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  17 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 18 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ว่า ขณะน้ีคณะท างานฯ ไดม้ีความคืบหน้าของการ19 

ด าเนินการใน 3 ประเด็น คือ   20 

1)  ไดม้ีการจดัท า (ร่าง) กิจกรรมทางวิชาชีพดา้นความปลอดภยัของผูป่้วยท่ีบณัฑิตสามารถปฏิบติั21 

ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีการก ากบัดูแล (Entrustable Professional Activities: EPA) ใน 3 ดา้น คือ Management 22 

of clinical risk, Invasive procedures และ Prescribing medication 23 

2) ก าลงัด าเนินการจดัท า self-learning online course เร่ือง Patient and Personal Safety ส าหรบั24 

นักศึกษาแพทยท์ัว่ประเทศ โดยใชต้ัวอย่างของ NextGenU.org และ Patient Safety Education Program 25 

(Canada) โดยจะมีการจดัท าเป็นภาษาไทย แบ่งเป็น modules ท่ีส าคญั มีการก าหนด learning outcome, case 26 

demonstration, study materials / resources, reflection และ self-assessment  27 

3) จะมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือคณะท างานฯ ท่ีเป็นผูแ้ทนของสถาบนัใหเ้ป็นปัจจุบนั ก่อนท่ีจะมีการ28 

ประชุมครั้งถดัไปในราวเดือนธนัวาคมของปีน้ี 29 

ศาสตราจารย์ นายแพทยพ์งษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ไดเ้สนอแนะว่า ทางคณะแพทยศาสตร์30 

ทุกสถาบัน น่าจะไดส้อดแทรกการเรียนการสอนเร่ือง Patient Safety น้ี เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร31 

แพทยศาสตรบณัฑิต เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานแพทยศาสตรศึกษาของ WFME โดยก าหนด outcome 32 

ท่ีเป็น EPA ในแต่ละช่วงเวลาของหลกัสตูร และก าหนดการประเมินใหช้ดัเจน 33 

มตทิี่ประชุม :    รบัทราบ และยินดีน าไปปฏิบติั 34 
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4.8 คณะท างานเพื่อพิจารณาปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพื่อรบัใบอนุญาต1 

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

License 2012) 3 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้ว่า ขณะน้ีมีความคืบหน้าในการ6 

พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ความรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 7 

โดยไดแ้ต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาเน้ือหาในแต่ละหมวด ทั้งในส่วนของระบบสุขภาพ  โรคตามระบบ  8 

เวชจริยศาสตร ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตามเอกสารท่ีไดแ้นบมาดว้ยน้ี  ในส่วนของโรคตามระบบ 19 หมวด ได้9 

ประชุมทบทวนไปแลว้ 1 ครั้ง  และมีนัดหมายจะประชุมอีก 2  ครั้ง ก่อนท่ีจะเผยแพร่ส่ือสารไปเพ่ือรบัฟังความ10 

คิดเห็นจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีคาดว่าจะสามารถปรับปรุงเกณฑ์ฯ  น้ีไดส้ าเร็จเรียบรอ้ยและพรอ้มจะ11 

ประกาศใช ้ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565  12 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ 13 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 14 

5.1 เพ่ือทราบ 15 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 16 

(ศรว.) 17 

เอกสารประกอบ :  7 ฉบบั  18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์19 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดแ้จง้เร่ืองเพ่ือทราบและพิจารณา 20 

จาก ศรว. ดงัน้ี  21 

1. ผลการสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 22 

1 และ 2  เมื่อวนัท่ี 11 และ 12 กนัยายน 2564 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.1.1a – 5.1.1d) 23 

 ขั้นตอนท่ี 1  มีผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 4,236 คน สอบผ่าน 2,412 คน คิดเป็น 56.9%  24 

นักศึกษาแพทยจ์ากสถาบนัการศึกษาในประเทศสอบผ่าน 62.6% และนักศึกษาแพทยจ์ากสถาบนัการศึกษา25 

ต่างประเทศสอบผ่าน 17.1% 26 

 ขัน้ตอนท่ี 2 มีผู ้เข ้าสอบหมด 3,201 คน สอบผ่าน 2,588 คน คิดเป็น 80.8%  27 

นักศึกษาแพทยจ์ากสถาบนัการศึกษาในประเทศสอบผ่าน 88.37% และนักศึกษาแพทยจ์ากสถาบนัการศึกษา28 

ต่างประเทศสอบผ่าน 22.3% 29 

ขณะน้ีก าลงัเปิดรบัสมคัรส าหรบัการสอบครั้งท่ี 2  ท่ีจะจดัขึ้ นในวนัท่ี 27 และ 28 พฤศจิกายน 30 

2564 น้ี  ขอใหส้ถาบนัก าชบัใหนั้กศึกษาสมคัรและจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบใหท้นัตามก าหนดดว้ย  มิเช่นน้ัน31 

จะไม่มีสิทธิสอบ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อการไดร้บัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัในการ32 

ชดใชทุ้นตามมติ ครม. ในการจดัสรรแพทยใ์ชทุ้นในปี 2565 น้ีดว้ย 33 
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2. ผลการสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2564 จดัสอบเมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 1 

2564 มีผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 360 คน สอบผ่าน 219 คน คิดเป็น 60.8%  นักศึกษาแพทยจ์ากสถาบนัการศึกษาใน2 

ประเทศสอบผ่าน 78.7% และนักศึกษาแพทยจ์ากสถาบนัการศึกษาต่างประเทศสอบผ่าน 50% 3 

3. การจดัสอบขั้นตอนท่ี 3 (OSCE) ประจ าปี 2565 น้ัน จะไม่สามารถจดัสอบใหก้ับ4 

นักเรียนจ านวนประมาณ 2700 คนได ้จึงแบ่งกลุ่มผูส้อบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  5 

 กลุ่มท่ี 1   เป็นนิสิตนักศึกษาปีท่ี 6 ของสถาบนัผลิตแพทยใ์นประเทศ ใหท้างสถาบนั6 

ตน้สงักดัเป็นผูป้ระเมินตามเกณฑเ์ช่นท่ีเคยปฏิบติัมาเมื่อช่วงเมษายน 2564 ท่ีผ่านมา  7 

 กลุ่มท่ี 2  เป็นแพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษา พ.บ. ในประเทศและก าลังปฏิบัติการเป็น8 

นักวิชาการสาธารณสุขอยู่ในโรงพยาบาลท่ีเป็นศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ใหด้ าเนินการอย่างเดียวกับ9 

กลุ่มท่ี 1  เวน้แต่ไมส่ามารถประเมินได ้ใหม้าสมคัรสอบกบั ศรว. เช่นเดียวกบักลุ่มท่ี 3 10 

 กลุ่มท่ี 3   เป็นแพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัผลิตแพทยใ์นต่างประเทศ ทาง 11 

ศรว. จะพยายามด าเนินการสอบใหไ้ดต้ามก าหนดเวลาท่ีไดป้ระกาศไวเ้ดิมมากท่ีสุด คือ วนัท่ี 9 มกราคม, วนัท่ี 12 

6 กุมภาพนัธ,์ วนัท่ี 6 มีนาคม และวนัท่ี 3 เมษายน 2565  โดยจะมีสนามสอบอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น13 

หลกั 14 

4. การจดัสอบขั้นตอนท่ี 3 (MEQ) ประจ าปี 2565  เดิมก าหนดไว ้2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ใน15 

วนัท่ี 16 มกราคม 2565 และครั้งท่ี 2 ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2565 แต่เน่ืองจากในขณะน้ีมีผูท่ี้ยงัสอบไม่ผ่านคา้งอยู่16 

อีกจ านวนมาก ทั้งผูท่ี้จบจากต่างประเทศและผูท่ี้ก าลังใชทุ้นเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอยู่ ประกอบกบัมีการ17 

ก าหนดคุณสมบติัของผูใ้ชทุ้นท่ีจะตอ้งไดใ้บอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนเขา้รบัการคดัเลือก จึงมีผูร้อ้ง18 

ขอใหท้าง ศรว. เปิดการสอบ MEQ ขึ้ นมาอีกครั้งในเดือนธนัวาคม 2564 น้ี เมื่อพิจารณาแลว้คิดว่าทาง ศรว. จะ19 

สามารถผลิตชุดขอ้สอบเพ่ือใชใ้นการสอบ MEQ ไดเ้พ่ิมขึ้ นอีกครั้ง จึงขอความเห็นจากคณะแพทยศาสตรทุ์กแห่ง20 

วา่หากจะตอ้งจดัสอบ MEQ เพ่ิมข้ึนมาในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2564  น้ัน จะขดัขอ้งหรือไม ่ 21 

มตทิี่ประชุม  : รับทราบผลสอบ และเห็นชอบใหม้ีการจัดสอบ MEQ ครั้งแรกของปี22 

การศึกษาน้ี ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2564  23 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 24 

เอกสารประกอบ : - 25 

ผูน้  าเสนอ : แพทย์หญิงพิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบูลย์  ผู ้อ านวยการส านักงาน26 

บริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 27 

ไม่มีประเด็นน าเสนอ 28 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  29 

5.2.1 ASEAN Medical Education Alliance  30 

 ยงัไม่มีความคืบหนา้ ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 31 

5.2.2 Health Education England, Global Engagement Offer   32 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 33 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 34 

ศาสตราจารย ์ นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ แจง้ความคืบหน้าของโครงการแลกเปล่ียน35 

แพทยร์ะหว่างสหราชอาณาจกัรกบัประเทศไทยว่า จนถึงขณะน้ีมีแพทยจ์ากสหราชอาณาจกัร 5 คน แสดงความ36 
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จ านงท่ีจะเดินทางมาแลกเปล่ียนตามโครงการ Thailand Public Health Research Fellow โดยมี preceptor เป็น1 

อาจารยแ์พทย์ชาวไทยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล2 

รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล คาดวา่จะสามารถเร่ิมไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ ์2565  ส าหรบัในส่วนของแพทยไ์ทย3 

ท่ีจะเดินทางไปศึกษาท่ีสหราชอาณาจกัรน้ัน ขณะน้ีมีเพียง Wigan, Wrightington and Leigh (WWL) NHS 4 

Foundation Trust ท่ีเสนอจะรบัแพทยไ์ทยจ านวนประมาณ 20 คน ไปศึกษาต่อในหลกัสูตรฝึกอบรม 3 ปี ร่วมกบั5 

การเรียนปริญญาโท Master in Medicine (MMed) ในสาขา Respiratory medicine, critical care, urgent & 6 

emergency care และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคาดว่าจะเร่ิมกลุ่มแรกไดใ้นเดือนสิงหาคม หรือกนัยายนของปี 7 

2565  ทั้งน้ีจะไดม้ีการปรึกษาหารือเร่ืองรายละเอียดกนัอีกครั้งในการประชุมออนไลน์ครั้งถดัไป 8 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 9 

5.2.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 12 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ น าเสนอความคืบหน้าของการจดั13 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21 (TMEC2022) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร14 

ประกอบการประชุม 15 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 16 

5.2.4 การประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทยค์รั้งที่ 2 (2nd IMRC) 17 

วนัที่ 18-19 ธนัวาคม 2564 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยร์าม  รงัสินธุ ์20 

พันเอก ผู ้ช่วยศาสตราจารยร์าม  รังสินธุ์ น าเสนอความกา้วหน้าของการจัดการประชุม21 

วิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทยค์รั้งท่ี 2 (2nd IMRC) วนัท่ี 18-19 ธนัวาคม 2564  ซ่ึงจะมี22 

พิธีมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี 2564 ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงแรกก่อน23 

การประชุม และขอเชิญกรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร กสพท ไปร่วมเป็นเกียรติตามก าหนดการท่ี24 

น าเสนอในเอกสารประกอบการประชุม 25 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 26 

5.2.5 การประชุม SEARAME Ex Com และการประชุมวิชาการ 6th SEARAME Conference 27 

in collaboration with the Association for Medical Education (AME) Bangladesh, on 8-9 October 28 

2021 at Dhaka, Bangladesh   29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 31 

ศาสตราจารย์ นายแพทยสุ์ทธิพงศ์  วชัรสินธุ และ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ แพทยห์ญิง32 

คุณหญิงกอบจิตต ์ ลิมปพะยอม ไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมประชุมวิชาการ 6th SEARAME Conference 33 

in collaboration with the Association for Medical Education (AME) Bangladesh เมื่อวนัท่ี 8 และ 9 ตุลาคม 34 

2564 ท่ีกรุงธากา ประเทศบงัคลาเทศ โดยมีหวัขอ้การประชุม คือ “Harnessing Quality in Health Professionals 35 
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Education for Achieving Universal Health Coverage in Context of COVID-19 Pandemic” และไดน้ าเสนอ1 

ในส่วนของประเทศไทยในหวัขอ้ “Challenging of Global Health in Health Professional Education”  หลงัจาก2 

น้ันไดม้ีการประชุม Ex Com SEARAME Meeting ต่อ โดยมี Professor Titi Savitri จากประเทศอินโดนีเซีย เป็น3 

ประธาน  โดยท่ีประชุมไดป้รึกษาหารือกนัในหลายเร่ืองโดยเฉพาะในเร่ืองการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการแพทย์4 

โดยเฉพาะครูแพทยข์องประเทศในกลุ่ม SEARAME และไดท้ าโครงการยื่นเขา้ไปยงั WHO แต่ตอ้งถูกระงบัไว ้5 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  นอกจากน้ี ไดม้ีการขอให้6 

ประเทศสมาชิก ส่งรายงานประจ าปีเขา้ไปยงั SEARAME  ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยน้ัน ไดม้ีการรวบรวมขอ้มลู7 

และน าส่งไปแลว้  ส่วนการประชุม Ex Com ครั้งต่อไปไดก้ าหนดเป็นในราวเดือนกนัยายนปีหน้า สถานท่ีคาดว่า8 

น่าจะเป็นท่ีประเทศศรีลงักา แต่ยงัไมไ่ดส้รุปแน่ชดั 9 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 10 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 11 

5.3.1 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 12 

ขอเล่ือนการน าเสนอ 13 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 14 

6.0   (เพ่ิมเตมิ) การอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE ครั้งที่ 21 15 

เอกสารประกอบ :  16 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กันัน  มะโนทยั 17 

 รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์ักนัน  มะโนทัย แจง้ท่ีประชุมว่า การอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิต18 

แพทย ์MSE ครั้งท่ี 21 คาดวา่จะจดัในประมาณเดือนมิถุนายน 2565 โดยจะมีการศึกษาดูงานสถาบนัผลิตแพทย์19 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสถานการณ ์20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

  22 



~ 19 ~ 
 

6.1  ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 8/2564 วนัศุกรท์ี่ 3 ธนัวาคม 2564 ณ ส านัก1 

วิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร4 

กลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 8/2564 วนัศุกรท่ี์ 3 ธนัวาคม 2564 ณ ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 5 

มตทิี่ประชุม   :  รบัทราบ 6 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 7 

 8 

 9 

          10 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร) 11 

 สรุปผลประชุม 12 

 13 

 14 

 15 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 16 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

\\2564\GBRD42021(Oct.15)(รศ.พญ.นันทนา) 23 
 24 



1 

 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 8/2564  วนัศุกรท์ี่ 3 ธนัวาคม 2564  เวลา 09.00-13.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมดอยตงุ  อาคารวนัชยั ศิริชนะ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 3 

และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Zoom Cloud Meetings 4 

       5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร์ กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 8 

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

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 10 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กันัน  มะโนทยั กรรมการบริหาร (ประชุม online) 11 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์อกรฐั  รฐัฤทธ์ิธ ารง ประชุม online 12 

(แทน รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร)  13 

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

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 16 

9. พนัเอก ศาสตราจารย ์ราม  รงัสินธุ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 17 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 19 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

13. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภทัศรี  เศรษฐสินธุ์ ประชุม online 21 

(แทน รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาพรรณ  ตนัตราชีวธร กรรมการบริหาร) 22 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 23 

15. อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง กรรมการบริหาร (ประชุม online) 24 

16. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์ฐั  สอนสุภาพ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 25 

17. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ์ กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 26 

(แทน อาจารย ์แพทยห์ญิงปิยะรตัน์  ธญันิพทัธ์ กรรมการบริหาร) 27 

18. อาจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 28 

19. รองศาสตราจารย ์ดร. ชชูาติ  พนัธส์วสัด์ิ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 29 

20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 30 

21. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร (ประชุม online) 31 

22. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร 32 

23. รองศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั กรรมการบริหาร (ประชุม online) 33 

24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 34 

25. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร ์ อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร (ประชุม online) 35 
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26. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงธนวรรณ  กุมมาลือ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 1 

27. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ (ประชุม online) 2 

28. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 3 

29. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 4 

30. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 5 

31. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 6 

32. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 7 

33. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ประชุม online) 8 

34. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/ 9 

 กรรมการและเลขานุการ (ประชุม online) 10 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม (ประชุม online) 11 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) 12 

 กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 13 

(แทน อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย ประธานคณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) 14 

 กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 15 

2. ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ผูอ้ านวยการสถาบนัรบัรองมาตรฐาน 16 

 การศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) 17 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 18 

 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ UHosNet 19 

4. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ ประธานกรรมการส านักบริหารวิชาการสุขภาพโลก 20 

 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 21 

5. พลตรี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดุสิต  สถาวร ผูอ้ านวยการกองการศึกษา 22 

 วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 23 

6. แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 24 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 25 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 26 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 27 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม (ส านกัวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 28 

1. อาจารย ์แพทยห์ญิงพิริยา  พจนามาตร ์ อาจารยป์ระจ าส านักวิชาแพทยศาสตร ์29 

2. อาจารย ์นายแพทยภ์มูิ ชมภศูรี อาจารยป์ระจ าส านักวิชาแพทยศาสตร ์30 

3. อาจารย ์นายแพทยไ์อยรา วงศเ์ป้ีย อาจารยป์ระจ าส านักวิชาแพทยศาสตร ์31 

4. อาจารย ์นายแพทยศุ์ภกิจ คธูารทอง อาจารยป์ระจ าส านักวิชาแพทยศาสตร ์32 

5. อาจารย ์ดร.ศิวพร  ประมาลย ์ อาจารยป์ระจ าส านักวิชาแพทยศาสตร ์33 

6. อาจารย ์ดร.ปฐเมศร ์ โฆษิฐารตันกุล อาจารยป์ระจ าส านักวิชาแพทยศาสตร ์34 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 8/2564  วนัศุกรท์ี่ 3 ธนัวาคม 2564  เวลา 09.00-13.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมดอยตงุ อาคารวนัชยั ศิริชนะ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 3 

และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Zoom Cloud Meetings 4 

       5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 7 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร์  คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั8 

แม่ฟ้าหลวง  ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง9 

ประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 10 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 11 

1.0 แนะน ากรรมการใหม่ 12 

กรรมการบริหาร 13 

ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงธนวรรณ  กุมมาลือ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา 14 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 15 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์16 

คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 17 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 18 

1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. ครั้งที่ 2/2564  วันพฤหสับดีที่ 4 พฤศจิกายน 19 

2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยใชร้ะบบ ZOOM 20 

เอกสารประกอบ :  21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุรณี  กาญจนถวลัย ์22 

  รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กันัน  มะโนทยั (แทน) 23 

รองศาสตราจารย์ นายแพทยศ์ักนัน  มะโนทัย น าเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการแพทยข์อง 24 

ก.พ. ครั้งท่ี 2/2564  วนัพฤหสับดีท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 แทน ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุรณี  กาญจนถวลัย ์เน้น25 

ประเด็นส าคญัคือ “การปรบัขอ้ก าหนดโรคท่ีเป็นขอ้หา้มการบรรจุเป็นขา้ราชการสามญั” ดงัน้ี  26 

1) ตดัโรควณัโรคระยะแพร่เช้ือ เน่ืองจากเป็นโรครกัษาได ้ 27 

2) เพ่ิมโรคทางจิตรุนแรงและเร้ือรงั  28 

ส่วนโรคอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ี ยงัยึดตามขอ้ก าหนดเดิม และเสนอแนะใหม้ีการปรบัปรุงวิธีการตรวจ29 

สุขภาพกายและจิต ใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีตรวจ 30 

  มตทิี่ประชุม : รบัทราบ   31 

  32 
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1.2 สรุปการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติออนไลน์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ รอบที่ 2  วัน1 

พฤหสับดีที่ 11 พฤศจกิายน 2564 2 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 4 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรัตน์ น าเสนอ สรุปการประชุมสมชัชาสุขภาพ5 

แห่งชาติออนไลน์ เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระ รอบท่ี 2 วนัพฤหสับดีท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 และแจง้การเตรียม6 

ความพรอ้มการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 14  ใหท่ี้ประชุมทราบ 7 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ  8 

1.3 เรื่องจาก UHosNet 9 

1.3.1 สรุปการประชุมคณะท างานดา้นการเขา้สู่ตลาดของเครื่องมือแพทยเ์พื่อการขบัเคล่ือนการ10 

พฒันาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย ์ครั้งที่ 1/2564  วนัจนัทรท์ี่ 18 ตลุาคม 2564  11 

เอกสารประกอบ :  12 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 13 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ น าเสนอการประชุมคณะท างานดา้นการ14 

เขา้สู่ตลาดของเคร่ืองมือแพทยเ์พ่ือการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเคร่ืองมือแพทย ์ครั้งท่ี 15 

1/2564  วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564  ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ือง เคร่ืองมือแพทย์เพ่ือการขับเคล่ือนการพัฒนา16 

เศรษฐกิจ BCG Medical Devices Roadmap (2564-2570)  ขอความร่วมมือโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 21 แห่ง 17 

ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ท่ีขึ้ นบัญชี18 

นวตักรรมไทยเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30) เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่และเป็นตวัอยา่งใหโ้รงพยาบาลอ่ืน 19 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล เสนอใหม้ีการน าเสนองานวิจยัและขอ้มลูวิชาการ20 

สนับสนุนเคร่ืองมือแพทยน์วตักรรมไทย เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่ในการเลือกใช ้21 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  รบัทราบ และจะน าไปพิจารณา 22 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 23 

1.4 ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์แจง้การเปล่ียนช่ือหน่วยงาน  24 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ท่ีประชุมทราบว่า คณะแพทยศาสตรแ์ละการ27 

สาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ ์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์เปล่ียนช่ือหน่วยงานเป็น 28 

วิทยาลัยแพทยศาสตรศ์รีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ซ่ึงทั้งน้ีไดเ้คยแจง้ในท่ีประชุมคณะกรรมการ29 

อ านวยการ กสพท แลว้  จึงขอแจง้คณะกรรมการบริหาร กสพท อีกครั้ง เพ่ือใหแ้ต่ละสถาบนัการศึกษาทราบ 30 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 31 
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1.5 การรบั Elective นิสิตนกัศึกษาแพทย ์ในปีการศึกษา 2564  (ขอ้มูล ณ วนัที่ 25 ตลุาคม 2564) 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ สรุปการรบั elective นิสิตนักศึกษาแพทย ์ในปี4 

การศึกษา 2564 (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564)  เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั 5 

โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดม้ีการ update รายช่ือสถาบนัท่ีมีความพรอ้มในการรบันักศึกษาแพทย์ Elective 6 

โดยสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท่ี้ website กสพท (www.cotmes.net) 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

1.6 ประกาศร่วม องคก์รวิชาชีพทางการแพทย ์ เรื่อง การกลับเขา้สู่สังคมของผูป่้วยโควิด 19 หลัง9 

ครบก าหนดรกัษาหรือกกัตวั 10 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ท่ีประชุมทราบเร่ืองประกาศร่วม องคก์รวิชาชีพ13 

ทางการแพทย ์ประกอบดว้ย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  สมาคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลยั14 

อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย  สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย  และสมาคมเวช15 

ศาสตรป้์องกนัแห่งประเทศไทย  เร่ือง การกลบัเขา้สู่สงัคมของผูป่้วยโควิด 19  หลงัครบก าหนดรกัษาหรือกกัตัว 16 

ดงัน้ี 17 

1) เมื่อผูติ้ดเช้ือไดร้ับการรักษาหรือกักตัวหลังจากมีอาหารหรือหลังจากการตรวจ RT-PCR ได้18 

ผลบวก ครบ 10 วนั หรือ 20 วนั กรณีมีอาการรุนแรงหรือมีภมูิคุม้กนัต า่รุนแรง และไดร้บัอนุญาตใหก้ลบับา้นแลว้ 19 

จะไม่มีการแพร่เช้ือจากผูน้ั้น ไม่จ าเป็นตอ้งกักตัวต่อ และสามารถกลบัไปใชชี้วิตในสังคมไดอ้ย่างปกติ โดยตอ้ง20 

ปฏิบติัตนตามแนววิถีใหม ่21 

2) ไมต่อ้งท าการตรวจหาเช้ือซ ้าอีก ไมว่า่จะดว้ยวิธีการใด เพราะไมม่ีประโยชน์ เป็นภาระทั้งดา้นเวลา22 

และการเงินของบุคคล/หน่วยงาน และเป็นอุปสรรคต่อการกลบัไปใชชี้วิตทางสงัคม ตลอดจนการประกอบอาชีพ23 

อยา่งปกติ 24 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 25 

  26 
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1.7 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ประจ าปี พ.ศ. 1 

2565 2 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ5 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปี 2565  รายละเอียดดงัตาราง 6 

   7 

สถาบนัเจา้ภาพ ก าหนดวนัประชุม 
กรรมการ

อ านวยการ 
กรรมการบริหาร 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ศุกร ์   21 มกราคม 2565 1 1 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร ศุกร ์  4 มีนาคม 2565 

 
2 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ศุกร ์   22 เมษายน 2565 2 3 
วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ศุกร ์

  10 มิถุนายน 
2565  

4 

คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
ศุกร ์

  22 กรกฎาคม 
2565 

3 5 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาส

ราชนครินทร ์
ศุกร ์   2 กนัยายน 2565 

 
6 

วิทยาลยัแพทยศาสตรศ์รีสวางควฒัน 
ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์

ศุกร ์   21 ตุลาคม 2565 4 7 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา ศุกร ์   9 ธนัวาคม 2565 
 

8 
 8 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 9 

วาระที่ 2 รบัรอง/รบัทราบ สรุปผลการประชุม 10 

2.1 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 11 

ครั้งที่ 6/2564 วันศุกรท์ี่ 27 สิงหาคม 2564 ณ หอ้งประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย12 

วลยัลกัษณ ์และการประชุมออนไลน ์ผ่านระบบ ZOOM Meeting  (สนง. กสพท เวียนแจง้กรรมการบริหาร 13 

พิจารณารบัรอง ทางอีเมล เม่ือวนัที่ 28 ตลุาคม 2564) 14 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์16 

มตทิี่ประชุม : รบัรองรายงานการประชุมตามเสนอ 17 
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2.2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งวิสามัญที่ 1/2564  วนัพฤหสับดีที่ 30 กนัยายน 2564  ณ คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้2 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั และการประชุมออนไลน ์ผ่านระบบ ZOOM Meeting 3 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองรายงานการประชุมตามเสนอ 6 

2.3 รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ 7 

ครั้งที่ 4/2564  วันศุกรท์ี่ 15 ตุลาคม 2564  ณ คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร8 

ลาดกระบงั และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Google Meeting 9 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ท่ีประชุมเพ่ือรับทราบสรุปผลการประชุม12 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 4/2564  ซ่ึงจะไดน้ าเสนอเพ่ือขอรบัรอง13 

จากคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ต่อไป  14 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดเ้น้นย ้าว่า การส่งขอ้มลูหรือสาระส าคญัต่างๆ 15 

ในหอ้งประชุมตอ้งไดร้บัการรบัรองมติประชุมก่อน จึงจะเสนอสู่ภายนอกได ้  16 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 17 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 18 

3.1  การพฒันา/บริหารหลกัสูตร เพื่อเตรียมความพรอ้มนิสิตนักศึกษา ในการสอบเพื่อใบอนุญาต19 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 20 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์22 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ เสนอผลการสอบ NL1 และ NL2 ขอ้มลู ณ 24 

วนัท่ี 1 กนัยายน 2564  ซ่ึงการสอบไม่ผ่านน้ีจะมีผลต่อการไดร้บัสิทธิคดัเลือกเพ่ือบรรจุเป็นขา้ราชการกระทรวง25 

สาธารณสุข จึงน าหารือท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 26 

ขอ้อภิปรายในท่ีประชุม มีดงัน้ี 27 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ มีขอ้สงัเกตวา่ ขอ้สอบค่อนขา้งยากและอาจารยแ์พทย์28 

เองก็ท าไดถู้กตอ้งเฉพาะในสาขาท่ีตนเองเช่ียวชาญ จึงเสนอท่ีประชุมใหร้่วมกนัพิจารณาปรบัมาตรฐาน ทบทวน29 

แนวทางสอบ NL ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการสอบ และพฒันาขอ้สอบใหส้อดคลอ้งของหลกัสูตร30 

แพทยศาสตรบณัฑิตและมาตรฐานของการสอบขึ้ นทะเบียนเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม โดย31 

เสนอใหเ้นน้เน้ือหาขอ้สอบท่ีเป็น clinical correlation เพ่ือน าไปประยุกตใ์ชใ้นวิชาชีพ  32 
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ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท น าเสนอเร่ือง การวดัทกัษะทางการแพทยโ์ดย1 

ขอ้สอบ MCQ ของต่างประเทศจะสอบเพียงครั้งเดียว ทั้งของสหรฐัอเมริกาและสหราชอาณาจกัร พบว่านักศึกษา2 

แพทยส์อบผ่าน มากกวา่รอ้ยละ 90 ในขณะท่ีของประเทศไทยลดลงทุกปี ทั้งน้ีจึงเสนอท่ีประชุมร่วมกนัแกไ้ข  3 

รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั ใหข้อ้สงัเกตว่าขอ้สอบ NL1 มีเน้ือหาท่ี4 

เก่ียวขอ้งกบัชั้นคลินิกค่อนขา้งมาก ท าใหนั้กศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3  ซ่ึงยงัไม่ไดศึ้กษาในระดบัคลินิกท าคะแนนสอบ5 

ไดน้อ้ย จึงเสนอใหม้ีการปรบัช่วงเวลาการสอบ เป็นช่วงเวลาศึกษาในชั้นคลินิก (จบชั้นปีท่ี 5) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั6 

เน้ือหาท่ีอา้งอิงอาการทางคลินิกเป็นหลกั 7 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ เสนอใหก้ลบัมาทบทวนเกณฑข์อ้สอบและ8 

วิธีการสอบ เพ่ือใหเ้กิดการปรบัปรุงพฒันา 9 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข  น าเสนอประสบการณ์ของคณะแพทยศาสตร ์10 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่านักศึกษาแพทยท่ี์มีผลการเรียนดี ท าคะแนนสอบ NL1ไดเ้พียงรอ้ยละ 70  รอ้งเรียน11 

ว่าขอ้สอบของมหาวิทยาลัยไม่ไดจ้ดัท าขอ้สอบเหมือน ศรว.  แมจ้ะไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหา โดย 1. ใหอ้าจารย์12 

แพทยเ์ฉพาะทางเป็นผูส้อนนักศึกษา แต่ก็พบว่านักศึกษาไม่เขา้ใจ   และ 2. ก าหนดใหนั้กศึกษาสอบใหผ่้านก่อน13 

ขึ้ นศึกษาชั้นคลินิก ซ่ึงในทางปฏิบติัอาจท าไดย้าก 14 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 15 

1. การแกไ้ขปัญหาระยะสั้น ส าหรบันักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านและไม่ไดร้บัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม16 

ในปีน้ี ซ่ึงปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุขเสนอใหส้ถาบนัผลิตแพทยเ์ป็นผูด้แูล (ยกเวน้นักศึกษา CPIRD) 17 

2. การแกปั้ญหาระยะยาว เสนอให้มีการทบทวนและพัฒนาเกณฑ์ความรูค้วามสามารถในการ18 

ประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม  โดยปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์นายแพทย์รุ่งนิรนัดร ์ 19 

ประดิษฐสุวรรณ เป็นประธานคณะท างาน  รวมทั้งใหพิ้จารณาเร่ืองจ านวนการสอบและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  20 

ทั้งน้ีไดนั้ดหมายการประชุมคณะกรรมการบริหารวาระพิเศษ เพ่ือพิจารณาแกไ้ขปัญหานักศึกษาท่ี21 

สอบไมผ่่าน โดยเฉพาะชั้นปีท่ี 6  ท่ีก าลงัจะจบการศึกษา โดยพิจารณาหาทางแกไ้ขทั้งปัญหาระยะสั้นและระยะยาว 22 

มตทิี่ประชุม :  23 

ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัครั้งวิสามญัท่ี 2/2565  โดยก าหนดการประชุมวนัท่ี 24 

17 ธนัวาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น.  และคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นเจา้ภาพการประชุม 25 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 26 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร27 

บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 28 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 และแนวทางการจดัการ29 

ทดสอบ TCAS  ปีการศึกษา 2566 30 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 31 

  ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม 32 

  รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 33 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม รายงานการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ตามสรุปมติ34 

ท่ีประชุมอนุกรรมการสอบคดัเลือกฯ เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564  ดงัน้ี 35 
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1.  กสพท เขา้ร่วมกบั ทปอ. ในระบบ TCAS 66  โดยรบัสมคัรผ่าน mytcas  1 

2.  กสพท รบัผิดชอบการสอบ TPAT 1  2 

3.  ร่วมกบั ทปอ. จดัสอบผ่านระบบคอมพิวเตอรเ์หมือนกนัทุกสนามสอบและทุกรายวิชาในการสอบ3 

วิชาเฉพาะ  4 

4.  การคุมสอบ และบริหารจดัการสนามสอบ เป็นการท างานร่วมกนักบั ทปอ.  5 

5.  มีการบริหารจดัการความเส่ียง หากมีปัญหาเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถจดัสอบในเดือนธนัวาคม 2565  6 

กสพท จะพิจารณาเล่ือนสอบเป็นเดือน มีนาคม 2566  7 

6.  กสพท จะประเมินความพรอ้มการจดัสอบผ่านระบบคอมพิวเตอรอี์กครั้งในตน้ปี 2565  8 

7.  ทปอ. เป็นผูร้บัผิดชอบ hardware และ soft ware ทั้งหมด  9 

8.  ทปอ. เป็นผูส้อน/ฝึกซอ้มบุคลากรคุมสอบของ กสพท  10 

9.  จดัหาเจา้หนา้ท่ี IT ร่วมกนั 11 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 12 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ผอก. สมพ. 15 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ รายงานการด าเนินการของ สมพ. ดงัน้ี  16 

1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยู่ระหว่างการ17 

ด าเนินการก่อน site visit 18 

1.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตร19 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ก าหนดวนัตรวจประเมินระหวา่งวนัท่ี 13-16 ธนัวาคม 2564 20 

1.2 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 21 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2565  ก าหนดวนัตรวจประเมินระหวา่งวนัท่ี 17–19 มกราคม 2565 22 

1.3 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 23 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2565  ก าหนดวนัตรวจประเมินระหวา่งวนัท่ี 17–19 มกราคม 2565 24 

2. สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยู่ระหว่างการ25 

ด าเนินการหลงั site visit  26 

2.1 ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล ขอรบัการตรวจ27 

ประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ก าหนดวนัตรวจประเมินระหว่างวนัท่ี 30  28 

พฤศจิกายน – 2 ธนัวาคม 2564  29 

3. การส่งรายงานประจ าปี 2565 (* = เลยก าหนดเวลา) 30 

 รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ ครั้งท่ี 1  ปี 2565 31 

1.  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล (วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2565) 32 

2.  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง (วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2565) 33 

3.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี (วนัท่ี 15 สิงหาคม 2565) 34 

 35 
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 รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ ครั้งท่ี 2  ปี 2565 1 

1.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2565) 2 

2. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2565) 3 

3. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา (วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2565) 4 

4. ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ (วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2565) 5 

5. ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2565) 6 

6. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (หลกัสตูรปกติ) (วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565) 7 

7.  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (หลกัสตูรนานาชาติ) (วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565) 8 

8. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล (วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565) 9 

9. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(วนัท่ี 16 สิงหาคม 2565) 10 

 รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ ครั้งท่ี 3  ปี 2565 11 

1. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์(วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์2565) 12 

2. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร (วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) 13 

3. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์(วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) 14 

4. วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต (วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) 15 

5. วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (วนัท่ี 26 พฤษภาคม 16 

2565) 17 

6. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (วนัท่ี 18 สิงหาคม 2565) 18 

7. คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช (วนัท่ี 18 สิงหาคม 2565) 19 

8. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (วนัท่ี 18 สิงหาคม 2565) 20 

9. วิทยาลยัแพทยศาสตรศ์รีสวางควฒัน ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์(วนัท่ี 18 สิงหาคม 2565) 21 

 10. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ทั้ง 2 หลกัสูตร) (วนัท่ี 18 สิงหาคม 22 

2565) 23 

 รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งท่ี 1  ปี 2565) 24 

1. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ (วนัท่ี 16 สิงหาคม 2565) 25 

 รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งท่ี 4  ปี 2565) 26 

1. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง (วนัท่ี 15 27 

กุมภาพนัธ ์2565) 28 

ทั้งน้ีขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยเ์ขียนรายงานความกา้วหนา้โดยใชแ้บบฟอรม์ใหม่ ซ่ึงส านักงาน สมพ. 29 

จะจดัส่งใหส้ถาบนัผลิตแพทยเ์ป็นแห่งๆ ไป ในรายงานแบบฟอรม์ใหม่แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นขอ้มลูพ้ืนฐาน30 

ของสถาบนัและสถานฝึกปฏิบติัทางคลินิก ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีใหส้ถาบนัผลิตแพทยเ์ขียนรายงานการปรบัปรุงหรือ31 

พฒันา ตามหัวขอ้ท่ีสถาบันผลิตแพทยเ์คยไดร้ับการประเมินใหอ้ยู่ในหมวดโอกาสเพ่ือการพัฒนา ซ่ึง  สมพ. จะ32 

เตรียมระบุไวใ้ห ้ ส่วนท่ี 3 เป็นการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบนัผลิตแพทยต์ามองคป์ระกอบต่างๆ 33 

 34 
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ในกรณีท่ีสถาบนัผลิตแพทยม์ีหลกัสตูรด าเนินการทั้งหลกัสตูรเดิมและหลกัสูตรปรบัปรุงอยู่ดว้ยกนั 1 

ขอใหส้ถาบนัเขียนรายงานความกา้วหน้าของทั้ง 2 หลกัสูตร สถาบนัผลิตแพทยส์ามารถเขียนมาในรายงานฉบบั2 

เดียวกนั โดยในแต่ละขอ้ก าหนดท่ีมีการด าเนินการท่ีเปล่ียนแปลงของหลกัสูตรใด ก็ใหร้ะบุว่าเป็นของหลกัสูตร3 

น้ันๆ 4 

4.  การจดัอบรม 5 

4.1 สมพ. ไดจ้ดัอบรม Assessor refreshing and calibration ใหก้บัผูต้รวจประเมินของ สมพ. 6 

เมื่อวนัท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2564  และจดัอบรม Lead assessor ส าหรบัผูท่ี้จะเป็น lead assessor เมื่อวนัท่ี 7 

18-19 พฤศจิกายน 2564 8 

4.2 สมพ. จะจดัอบรม Criteria training and SAR writing ในวนัท่ี 10-14 มกราคม 2565 ท่ีคณะ9 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั รายละเอียดจะแจง้ไปท่ีสถาบนัฯ ทุกแห่งอีกครั้งหน่ึง 10 

5. การด าเนินการปรบัปรุงเกณฑส์ าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการใหม่ 11 

สมพ. ก าลงัวางแผนด าเนินการปรบัปรุง “หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตร12 

บณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการใหม่)” โดยจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดัท า13 

ร่างเกณฑด์งักล่าว ทั้งน้ีจะขอความเห็นจากสถาบนัผลิตแพทยท์ั้งหมด เพ่ือเป็นแนวทางในการร่างเกณฑฯ์ คาดว่า14 

จะใหป้ระกาศใชไ้ดใ้นปี 2566 15 

6. การปรบัค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน 16 

ตามท่ี กสพท เคยมีมติอนุมติัให ้สมพ. ปรบัขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจประมาณทุกปีน้ัน สมพ. ขอ17 

แจง้การปรบัขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจประมิน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็น 450,000 บาท ต่อ 12 man-day  18 

7. หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิต19 

แพทย ์พ.ศ. 2564 20 

แพทยสภาไดป้ระกาศหลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและ21 

รบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์ปี 2564 แลว้ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป สถาบนัท่ีขอรบัการ22 

ตรวจประเมินหลงั 1 กรกฎาคม 2564 ตอ้งด าเนินการดว้ยเกณฑฉ์บบัใหม่น้ี สามารถ download เกณฑใ์หม่ไดท่ี้ 23 

www.imeac.org/download-documents/  24 

หมายเหต ุ25 

สถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 26 

การขอเพ่ิมศักยภาพ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต จากน้ีไป ตอ้งใชเ้กณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards (2021) 27 

หรือหลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนั28 

เปิดด าเนินการใหม่) แลว้แต่กรณี สามารถ download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน 29 

SAR Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org   30 

โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยด์ าเนินการดงัน้ี 31 

1. ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา  32 

2. ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงดังกล่าว พรอ้มทั้งใบสมคัรขอรบัการตรวจ และเล่มรายงานการ33 

ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จ านวน 1 เล่ม  หลกัสูตร 1 เล่ม และ flash drive (ประกอบดว้ย 34 

PDF file ของ SAR และ ไฟลเ์อกสารหลกัฐาน) จ านวน 1 ชุด ถึงผูอ้ านวยการ สมพ. 35 

 36 
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ส่ง สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์1 

ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 ตกึอานนัทมหิดล  2 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 3 

กรุงเทพ 10330    4 

3. SAR ใหเ้ขียนตามเกณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards (2021) หรือ หลักเกณฑก์ารขอเปิด5 

ด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย ์(ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่) 6 

แลว้แต่กรณี โดยใช ้template ของ สมพ.  ใชต้วัอกัษร font TH Sarabun New ขนาด 16 7 

4. การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี 8 

- เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปู PDF file โดยระบุหนา้และ highlight ส่วนท่ีอา้งอิง 9 

- ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2  เป็นตน้ 10 

- เก็บเป็น folder-subfolder  ตามองคป์ระกอบ - องคป์ระกอบยอ่ย 11 

- ท า hyperlink จากเล่ม SAR  12 

5. สมพ. ก าลังพฒันาโปรแกรมการรบัตรวจประเมินทางเว็บ ขอใหส้ถาบันท่ีตอ้งการจะขอรับการ13 

ตรวจประเมิน กรุณาติดต่อ สมพ. เพ่ือรบัค าช้ีแจงรายละเอียดการกรอกขอ้มลูในโปรแกรมผ่านเว็บ 14 

หากมีขอ้สงสยั หรือตอ้งการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อไดท่ี้ 15 

-  เจา้หนา้ท่ีส านักงาน สมพ. : นายธรรมสาร  ประธรรมสาร  Email: contact@imeac.org  16 

-  เจา้หนา้ท่ีประสานงานการตรวจประเมิน: น.ส.ณฏัฐสุ์ดา ด าคง  E-mail: accredit@imeac.org 17 

-  ผูอ้ านวยการ สมพ. : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์   18 

E-mail: pongsak@imeac.org 19 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 20 

4.3 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 21 

เอกสารประกอบ :  22 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 23 

(แทน อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย ประธานคณะท างานฯ) 24 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท แจง้ท่ีประชุมทราบเร่ืองการทบทวนเกณฑ์25 

มาตรฐานผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  ส าหรับการพัฒนาอาจารย ์26 

คณะท างานฯยินดีจัดการประชุมวิชาการ advanced medical education ให ้โดยสถาบันสามารถแจง้ความ27 

ประสงค ์เพ่ือใหค้ณะท างานฯ พิจารณาด าเนินการ 28 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล เสนอใหม้ีการอบรมการสอนเร่ือง RDU + Patient safety 29 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ โดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท จะน าแจง้30 

คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กสพท  พิจารณาด าเนินการ 31 

4.4 คณะท างาน โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 32 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 33 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 34 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ท่ีประชุมทราบเร่ือง โครงการ: นักศึกษาแพทยป์ลอด1 

บุหร่ี ขอใหทุ้กสถาบนัด าเนินการในโครงการ “นักศึกษาแพทยไ์ทยปลอดบุหร่ี” ต่อเน่ือง โดยเน้นใน 4 ประเด็น 2 

คือ 3 

(1)  การออกประกาศของสถาบันเร่ืองใหนั้กศึกษาปลอดบุหร่ี เพ่ือสรา้งความตระหนักในเร่ือง4 

ดงักล่าว 5 

(2)  การออกประกาศใหโ้รงพยาบาลและสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหร่ี และแนวทางด าเนินการ6 

กรณีท่ีมีการสบูบุหร่ี (รวมทั้งบุหร่ีไฟฟ้า) ในบริเวณดงักล่าว 7 

(3)  การจดัตั้งคลินิกใหบ้ริการเลิกบุหร่ี และการสนับสนุนใหนั้กศึกษาท่ีสบูบุหร่ีอยู่ ไดเ้ขา้ร่วม 8 

(4) แนวทางการส่งเสริมใหนั้กศึกษามีส่วนร่วมในนโยบายปลอดบุหร่ี เพ่ือเป็นส่วนในการช้ีน าสงัคม 9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 10 

4.5  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ11 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570) 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 14 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ น าเสนอความคืบหน้าโครงการผลิตแพทย์15 

เพ่ิมแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 16 

2561-2570 รายละเอียดดงัน้ี 17 

วนั เดือน ปี  ความคืบหนา้ 

18 มกราคม 2564 กสพท เสนอเร่ือง “ขอเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ืออนุมติังบประมาณโครงการฯ (ระยะท่ี 2)” 
ไปยงั สกอ. เพ่ือพิจารณา 

9 เมษายน 2564 สกอ. ประชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยท่ีประชุมมีมติใหจ้ดัท าขอ้มลูเพ่ิมเติม 

7 พฤษภาคม 2564  กสพท เสนอเร่ือง “ขอเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ืออนุมติังบประมาณโครงการฯ (ระยะท่ี 2) 
ฉบบัปรบัปรุงขอ้มลู ตามมติท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564” ไปยงั สกอ. เพ่ือ
พิจารณา 

20 กรกฎาคม 2564 กสพท เขา้ร่วมน าเสนอและช้ีแจงโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย (ระยะท่ี 2) ต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ี กสพท 

เสนอ เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ 

15 กนัยายน 2564 กสพท เขา้ร่วมน าเสนอและช้ีแจงโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย (ระยะท่ี 2) 
ต่อท่ีประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

(สอวช.)  เรียบรอ้ยแลว้ 

พฤศจิกายน 2564 อยูร่ะหวา่งการเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ใหค้วามเห็นก่อนเสนอคณะรฐัมนตรี 
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ทั้งน้ีหากมีความคืบหนา้จะแจง้ท่ีประชุมทราบต่อไป 1 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 2 

4.6 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational Drug Use) 3 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 5 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล น าเสนอการด าเนินงานของคณะกรรมการ 2 เร่ือง 6 

ดงัน้ี 7 

1) เกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการศึกษาตัวอย่างดา้นการจัดการเรียนการสอนการใชย้าอย่างสม8 

เหตุผล ปีงบประมาณ 2565 (ตามมติคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 9 

11 พฤศจิกายน 2564) รายละเอียดพอสงัเขปดงัน้ี สถาบนัตวัอยา่งฯ หมายถึง องคก์รการศึกษาของ 5 วิชาชีพดา้น10 

สุขภาพ ไดแ้ก่ แพทยศาสตร ์ ทนัตแพทยศาสตร ์ สตัวแพทยศาสตร ์ เภสชัศาสตร ์และพยาบาลศาสตร ์ท่ีเป็นไป11 

ตามเกณฑก์ารคดัเลือก ท่ีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผลก าหนด ทั้งน้ีไดก้ าหนดเกณฑก์าร12 

คดัเลือก 6 ขอ้ โดยจะขอความร่วมมือทุกสถาบนัเสนอเกณฑก์ารคดัเลือกใน 6 ขอ้ วา่ควรประกอบดว้ยอะไรบา้ง 13 

2) ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการใชอ้ย่างสมเหตุผลส าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 14 

6/2563 จ านวน 491 คน ทั้งน้ีจะส่งผลการส ารวจใหแ้ต่ละสถาบนัเพ่ือรบัทราบขอ้มลูและน าไปปรบัใชต่้อไป  15 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เสนอขอขอ้มลูแยกสถาบนั และเห็นดว้ยท่ี16 

เน้นแพทยป์ระจ าบา้นร่วมดว้ย ไม่เฉพาะแต่นักศึกษาแพทยเ์ท่าน้ัน ซ่ึง รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  17 

เลขะกุล  ไดช้ี้แจงวา่ การแยกขอ้มลูเป็นรายสถาบนัน้ันไมส่ามารถกระท าได ้เน่ืองจากการเก็บขอ้มลูท าในภาพรวม18 

เอกชนและรฐัไมไ่ดแ้ยกสถาบนั  19 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 20 

4.7 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) 21 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 23 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล น าเสนอการด าเนินงานของคณะท างาน ดงัน้ี 24 

1. คณะท างานฯ เห็นชอบกับ (ร่าง) กิจกรรมทางวิชาชีพดา้นความปลอดภัยของผู ้ป่วยท่ีบัณฑิต25 

สามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยไมม่ีการก ากบัดแูล (Entrustable Professional Activities: EPA) 26 

EPA 1  การจดัการความเส่ียงทางคลินิก ความปลอดภยัของบุคลากรดา้นสาธารณสุข และการวาง27 

แผนการบริบาลแบบองคร์วม (Management of clinical risk, personal safety and planning holistic care) 28 

EPA 2  การท าหตัถการท่ีรุกล ้าพ้ืนฐาน อิงตามเกณฑแ์พทยสภา ระดบั 1.1 29 

EPA 3  การสัง่ยา (Prescribing medications) 30 

ขณะน้ี ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุธิดา  31 

สมัฤทธ์ิ ก าลงัจดัท ารายละเอียดใหค้รบทั้ง 3 EPA เพ่ือใหก้รรมการพิจารณารบัรอง 32 

2. คณะท างานฯ เห็นชอบกบัการร่วมจดัท า self learning online course เร่ือง Patient and 33 

Personal Safety ส าหรบันักศึกษาแพทยท์ัว่ประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมเติมของแต่ละสถาบนั 34 

โดยจะมีการตกลงในรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564  น้ี 35 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 36 
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4.8 คณะท างานเพื ่อพิจารณาปร ับปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพื ่อร ับ1 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for 2 

National License 2012) 3 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ น าเสนอการด าเนินการทบทวนเกณฑก์ลุ่ม6 

โรคตามระบบ ดงัน้ี  7 

1. ปรบัค าจ ากดัความกลุ่มโรคใหม่ 8 

2. คณะท างานฯ ด าเนินการทบทวนเกณฑ ์(กลุ่มโรคตามระบบท่ีรบัผิดชอบ) 9 

3. น าเน้ือหาท่ีคณะท างานฯ ทบทวนมาน้ัน ใหค้ณะกรรมการทบทวนเกณฑฯ์ ใหค้วามเห็นมาก่อน 10 

(ผ่านเว็บไซตท่ี์สรา้งไวส้ าหรบัน าขอ้มลูไปประชาพิจารณ)์  https://md-voice.com/committee/ 11 

4. จากน้ันน าขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นจากคณะกรรมการทบทวนเกณฑฯ์ มาร่วมกนัพิจารณา 12 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการทบทวนเกณฑ ์ซ่ึงมีการประชุมกนัทั้งหมด 4 ครั้ง และน าผลจากการประชุม มาจดัท า13 

เป็น “ร่าง” ฉบับแรก เพ่ือน าไปท าประชาพิจารณ์ ให้แพทย์ท่ีสังกัดโรงเรียนแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์ฯ  14 

โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลเอกชน ร่วมแสดงความเห็น  และก าหนดการประชุมคณะกรรมการทบทวน15 

เกณฑฯ์ ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564  เพ่ือหารือ หมวดท่ี 3  หวัขอ้ท่ี 3.1 การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและการตรวจ16 

พิเศษ  โดยขอให ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  17 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ และคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  เชิญผูแ้ทนแพทยส์าขา18 

อายุรกรรมจากโรงพยาบาลเพ่ิมพูนทักษะสถาบันละ 1 คน  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะ19 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เชิญผูแ้ทนแพทยส์าขารงัสีวิทยา สถาบนัละ 1 คน ร่วมพิจารณา 20 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 21 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 22 

5.1 เพ่ือทราบ 23 

5.1.1 เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 24 

(ศรว.) 25 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์27 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์น าเสนอและขอขอ้คิดเห็นท่ีประชุม28 

ตามเอกสารดงัน้ี 29 

1)  ประกาศศูนย์ประเมินรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 30 

แพทยสภา ท่ี 20/2564 เร่ืองการประเมินความรูค้วามสามารถดา้นทักษะทางคลินิก (Objective Structured 31 

Clinical Examination : OSCE) ประจ าปี พ.ศ. 2565  สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ32 

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนัยงัคงมีความรุนแรงอยู่ในทุกพ้ืนท่ีและสถานการณ์การระบาดยงัไม่33 

สามารถคาดการณ์ได ้คณะกรรมการบริหาร ศรว. จึงมีมติใหก้ าหนดแนวทางการบริหารจดัการสอบ โดยความ34 

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารแพทยสภา ในการประชุมครั้งท่ี 11/2564 วนัท่ี 14 ตุลาคม 2564  ดงัน้ี 35 
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กลุ่มท่ี 1  นิสิตนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 สถาบนัผลิตแพทยใ์นประเทศ ใหส้ถาบนัเป็นผู ้1 

ประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถของนิสิตนักศึกษาแพทยใ์นสงักดั จากขอ้มลูการปฏิบติังาน การสอบ หรือ2 

การประเมินในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ใหค้รอบคลุมทักษะ 7 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับการ3 

ประเมินโดยการสอบ OSCE ของ ศรว. โดยส่งผลการประเมินให ้ศรว. ตามแบบการประเมินฯ ท่ี ศรว. ก าหนด 4 

เช่นเดียวกบัท่ีเคยปฏิบติั/ประเมิน ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 5 

ในช่วงเดือนเมษายน 2564  ท่ีผ่านมา 6 

กลุ่มท่ี 2  แพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตจากสถาบนัผลิตแพทย์7 

ในประเทศ และก าลังปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.) อยู่ในโรงพยาบาลท่ีเป็นศูนย์8 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ใหส้ถาบันผลิตแพทย์ต้นสังกัด หรือศูนย์แพทย์ฯ น้ัน ด าเนินการประเมินตาม9 

กระบวนการและวิธีการเช่นเดียวกนักบัผูมี้สิทธ์ิสอบกลุ่มท่ี 1  หากไม่สามารถประเมินได ้หรือประเมินแลว้ไม่ผ่าน 10 

รวมถึงผูท่ี้เคยสอบกบั ศรว. แลว้แต่ยงัไมผ่่าน ใหส้มคัรสอบกบั ศรว. พรอ้มกบัผูมี้สิทธ์ิสอบกลุ่มท่ี 3 11 

ทั้งน้ี การประเมินรูปแบบน้ี ใหถื้อเป็นกรณีพิเศษส าหรับผูส้มคัรสอบจากสถาบันผลิต12 

แพทยใ์นประเทศ เฉพาะในสถานการณค์รั้งน้ีเท่าน้ัน 13 

กลุ่มท่ี 3  แพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตจากสถาบนัผลิตแพทย์14 

ในต่างประเทศ (Foreign Medical Graduate : FMG) ใหส้มคัรสอบกบั ศรว. โดยก าหนดการจดัสอบใหเ้ป็นไป15 

ตามประกาศฯ ฉบบัท่ี 6/2564 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2564 โดยจะจดัสนามสอบเฉพาะในกรุงเทพมหานครและ16 

ปริมณฑล 17 

การพิจารณารบัรองการสอบขั้นตอนท่ี 3  ยงัใชก้ฎเกณฑเ์ดิม คือ ตอ้งผ่าน OSCE หรือ18 

การประเมินท่ีเทียบเท่า OSCE  การสอบรายยาว  การสอบอตันัยประยุกต ์ และ 15 ทกัษะหตัถการ 19 

2)  สรุปการประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี  3  20 

(OSCE) จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ประจ าปี 2565 โดยสถาบนัเป็นกรณีพิเศษของกลุ่มท่ี 2 21 

แพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต รอบท่ี 1 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564  พบว่า มีจ านวนผูข้อรบัการ22 

ประเมิน 72 คน แต่พบว่ายงัคงเป็นนักศึกษากลุ่มล่าชา้ 7 คน ซ่ึงจะไดร้บัการประเมินพรอ้มกลุ่มท่ี 1  คงเหลือผู ้23 

ขอรบัการประเมิน 65 คน ผ่าน 63  คน ไมผ่่าน 2 คน   24 

3)  ประกาศศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 25 

แพทยสภา ท่ี 19/2564 เร่ือง เพ่ิมรอบการจดัสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ประจ าปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565)  26 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหนั้กศึกษา จึงเพ่ิมรอบการสอบโดยก าหนดการจดัสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ประจ าปีการศึกษา 27 

2564 (พ.ศ. 2565) เป็นดงัน้ี 28 

- 4 ธนัวาคม 2564  สอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ครั้งท่ี 1 (เพ่ิมรอบ) 29 

- 16 มกราคม 2565 สอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ครั้งท่ี 2 (ครั้งท่ี 1   ตามประกาศ 30 

6/2564) 31 

- 20 มีนาคม 2565  สอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ครั้งท่ี 3 (ครั้งท่ี 2   ตามประกาศ 32 

6/2564) 33 

  34 
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3) แจง้การจดัสอบ ปี 2565–2566   1 

ส าหรบัรอบสอบ MEQ  วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2564  ใหส้ถาบนัส่งผลคะแนนภายใน วนัท่ี 20 2 

ธนัวาคม 2564  ส่งรายช่ือผูเ้ขา้สอบรอบท่ี 2 ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564  เพ่ือจะเขา้สอบในวนัท่ี 16  มกราคม 3 

2565  4 

วนัท่ี 10-24 มกราคม 2565  ใหนั้กศึกษาชั้นปีท่ี 6 สมคัรสอบ (OSCE equivalent by each 5 

faculty) ส่งผลการประเมินภายในวนัท่ี 21 มีนาคม 2565  ส่วนการสอบ Long-case & 15 skills ใหส้่งผลการ6 

ประเมินภายในวนัท่ี 4 เมษายน 2565 7 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ไดห้ารือท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาปรบั8 

วนัสอบ NL 1, 2  ครั้งท่ี 2 ปี 2565  ใหป้ระกาศผลสอบไดก้่อนวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ของทุกปี เพ่ือใหนั้กศึกษา9 

สามารถน าผลไปสมคัรทนัรอบแรก 10 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบและเห็นชอบใหก้ าหนดวนัสอบ NL1-2 ครั้งท่ี 2/2565 เป็นวนัท่ี 8-11 

9 ตุลาคม 2565 12 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์ ผอก. สบพช. 15 

แพทยห์ญิงพิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบูลย ์ ผอก. สบพช. แจง้ท่ีประชุมทราบขอ้มูลการจัดสรร16 

แพทยผ์ูท้ าสญัญาชดใชทุ้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565  17 

การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการในต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 18 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รบัสมัครรอบที่ 1  ผ่านระบบออนไลน์ www.http://bit.ly/Med_moph65  19 

รบัสมคัรวนัท่ี  5-15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือกวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 20 

ประกาศรายช่ือผูไ้ดร้บัการคดัเลือกฯ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 21 

แจง้แนวทางการรบัแพทยน์อกสงักดัและแพทยท่ี์ไม่ใช่ทุนรฐับาลเขา้โครงการเพ่ิมพูนทักษะ 22 

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  23 

- แพทยน์อกสงักดัฝากฝึก ดงัน้ี 24 

เดือนมกราคม : สบพช. จัดสรรจ านวนใหค้ณะกรรมการอนุมัติจ านวนตามรายเขต25 

สุขภาพ และแจง้เขตเพ่ือขอรบัรองช่ือโรงพยาบาลท่ีตอ้งการรบัจดัสรร 26 

เดือนกุมภาพนัธ ์: สบพช. ประกาศรายช่ือโรงพยาบาลท่ีตอ้งการรบัจดัสรรทางเว็บไซต ์27 

21 มีนาคม : สบพช. ประกาศรบัสมคัร  28 

เดือนมีนาคม-เมษายน : ด าเนินการรบัสมคัรจนเสร็จส้ินขัน้ตอน 29 

เดือนเมษายน : ด าเนินการรบัสมคัรอีกรอบ กรณีโรงพยาบาลยงัเหลือท่ีวา่ง 30 

1 มิถุนายน : ส่งตวัแพทยไ์ปปฏิบติังานเพ่ิมพนูทกัษะ 31 

- แพทยท์ี่ไม่ใช่ทุนรฐับาล ดงัน้ี 32 

ปลายเดือนเมษายน : สบพช. ด าเนินการส ารวจจ านวนโรงพยาบาลท่ีตอ้งการรบั 33 

เดือนพฤษภาคม : สบพช. ประกาศรายช่ือโรงพยาบาลท่ีตอ้งการรบัทางเว็บไซต์ และ34 

แพทยด์ าเนินการตามขั้นตอนการรับสมคัรของแต่ละโรงพยาบาล ตลอดจนแต่ละโรงพยาบาลด าเนินการตาม35 

ขัน้ตอนท่ีก าหนด 36 

1 มิถุนายน : แพทยไ์ปปฏิบติังานเพ่ิมพนูทกัษะ 37 

about:blank
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- แพทยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรค์รอบครัวของส านักงานปลัดกระทรวง1 

สาธารณสุข ภายใตโ้ครงการปฏิบติังานเพ่ือการสอบวุฒิบตัรแสดงความรู ้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช2 

กรรม สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั ประจ าปีการฝึกอบรม 2565 (Fam Med) จ านวนโควตาท่ีรบัสมคัรรวมทั้ง 3  3 

รอบ จ านวน 200 ต าแหน่ง รบัสมคัรในรอบท่ี 2 จ านวน 143 ต าแหน่ง ฝึกอบรมในโรงพยาบาลสงักดักระทรวง4 

สาธารณสุข 133 โรงพยาบาล จึงขอประชาสมัพนัธใ์หทุ้กสถาบนัผลิตแพทยท์ราบ คุณสมบติัคือแพทยท่ี์สอบผ่าน 5 

NL1, 2 แลว้ 6 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 7 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 8 

5.2.1 Health Education England, Global Engagement Offer  ขอเขา้ zoom 11.00 น 9 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 11 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ น าเสนอรายช่ืออาจารยจ์ากสถาบนัต่างๆ เพ่ือ12 

สมคัรเขา้โครงการ Health Education England (HEE)  ขอ้มลูเพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564  ใหท่ี้ประชุม13 

ทราบ 14 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 15 

5.2.2   การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 16 

เอกสารประกอบ : - 17 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 18 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(แทน) 19 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  แจ้งเร่ือง การจัดประชุมวิชาการ20 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21  โดย คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ส านักวิชา21 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์เป็นเจา้ภาพ 22 

ก าหนดจดัระหว่างวนัท่ี 26-28 มกราคม 2565  ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด ์รีสอรท์ แอนด์ สปา จงัหวดัภูเก็ต 23 

หวัขอ้เร่ือง “Job Roles of the 2030 Medical Educator: Imagineering the Education Futurists”  วนัท่ี 24 24 

ธนัวาคม 2564  เป็นวนัสุดทา้ยของการช าระค่าลงทะเบียน ในอตัรา Early Bird  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ 25 

ประชาสมัพนัธ ์และเขา้ร่วมประชุมภายในก าหนดเวลา  อีกทั้งท่านใดสนใจส่งผลงานวิชาการ(วิจยั) สามารถส่งได้26 

ภายในเดือนธนัวาคม 2564 ขณะน้ีมีผูส้่งผลงานแลว้กวา่ 100 เร่ืองแลว้ 27 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 28 

5.2.3   การประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทยค์รั้งที่ 2 (2nd IMRC) 29 

และการมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาต ิประจ  าปี พ.ศ. 2564 ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 30 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ศาสตราจารย ์ราม  รงัสินธุ ์32 

พลตรี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดุสิต  สถาวร 33 



19 

 

พลตรี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดุสิต  สถาวร น าเสนอจ านวนผูส้่งบทคดัย่อทั้งส้ิน 88 เร่ือง เป็น1 

แบบ oral 48 เร่ือง แบบ poster 40 เร่ือง โดยมี บทคดัย่อ จากต่างประเทศ จ านวน 6 เร่ือง จาก 4 สถาบนั ใน 3  2 

ประเทศ ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส ์ อินโดนีเซีย  และอินเดีย 3 

โดยไดร้บัเกียรติ อาจารยค์ณะกรรมการผูต้ัดสิน ยืนยนัล่าสุดจากทั้ง 5 ประเภทของงานวิจยั 4 

(Basic science, Medical education, Systematic/Meta-analysis, Community based และ Hospital based 5 

research) จ านวน 28 ท่าน จาก 17 สถาบนั 6 

และในวันเสาร์ท่ี 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30–09.00 น. จะมีพิธีมอบรางวัลครูแพทย์7 

แห่งชาติ ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่  ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยอุ์ดม  คชินทร  ณ หอ้งประชุมมงกุฎเวช 8 

ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวิทยา วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ซ่ึงจะจดัขึ้ นหลงัพิธีเปิดงาน IMRC 9 

เวลา 08.00–08.30 น. โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ปรีดา  ทศันประดิษฐ์ ครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 10 

2559 ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดใ้หเ้กียรติเป็นผูม้อบรางวลัแทน ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 11 

นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ และขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ เขา้ร่วมงาน (ไม่เก็บ12 

ค่าลงทะเบียน) เพ่ือเป็นเกียรติต่อผูจ้ดั และผูร้บัรางวลั 13 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 14 

5.2.4   การอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE ครั้งที่ 21 15 

เอกสารประกอบ :  16 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กันัน  มะโนทยั 17 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์ักนัน  มะโนทัย  แจง้ท่ีประชุมทราบ การฝึกอบรมหลกัสูตร18 

การพฒันาผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย (MSE) ครั้งท่ี 21 (วนัท่ี 30 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 19 

2565) ท่ีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั รบัสมคัรสถาบนัละ 2 คน (รวมสถาบนัหลกัและสถาบนัร่วม20 

ผลิต) ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท (สถาบนัสมาชิก กสพท) หรือ 50,000 (สถาบนัร่วมผลิต) 21 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 22 

5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้   23 

5.3.1    การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา 24 

ขอเล่ือนการน าเสนอ 25 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 26 

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 1/2565  27 

วนัศุกรท์ี่ 21 มกราคม 2565  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์28 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้เพ่ือทราบ ก าหนดประชุมคณะกรรมการ30 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้ง 1/2565 วนัศุกรท่ี์ 21 มกราคม 31 

2565 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  และเน้นย ้าการประชุมกรรมการบริหารฯ วาระพิเศษ วนั32 

ศุกรท่ี์ 17 ธนัวาคม 2564 33 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 34 
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คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  แสดงความขอบคุณ  รองศาสตราจารย ์1 

นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ ท่ีช่วยก่อตั้งโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ขณะน้ีโรงพยาบาล2 

อายุครบ 3 ปีแลว้ และขอความกรุณาผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรอกแบบประเมินการประชุมครั้งน้ี เพ่ือส านักวิชา3 

แพทยศาสตร ์จกัไดด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามล าดบัต่อไป 4 

เลิกประชุมเวลา  12.15  น. 5 

 6 

 7 

 8 

 (รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ) 9 

 สรุปผลการประชุม 10 

 11 

 12 

 13 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 14 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งวิสามญัที่ 2/2564 2 

(ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถ 3 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  [ศรว.]) 4 

วนัศุกรท์ี่ 17 ธนัวาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 5 

ณ หอ้งประชุม 635 ตกึอดุลยเดชวิกรมชั้น 6 (ผ่านแอพพลิเคชนัซูม) 6 

      7 

 8 

รายนามผูเ้ขา้ประชุม (ประชุม online) 9 

 1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ/ประธานการประชุม 10 

 2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการอ านวยการ 11 

 3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 12 

 4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) แพทยห์ญิงกมลวรรณ  จุติวรกุล  13 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กันัน  มะโนทยั กรรมการบริหาร) 14 

 5. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร 15 

 6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต์  โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 16 

 7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 17 

 8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 18 

 9. พลตรี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดุสิต  สถาวร  19 

(แทน พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ราม  รงัสินธุ ์ กรรมการบริหาร) 20 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 21 

11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ์  คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 22 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร 23 

13. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาพรรณ  ตนัตราชีวธร กรรมการบริหาร 24 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ ์ กรรมการบริหาร 25 

15. อาจารย ์แพทยห์ญิงอชัฌา  พงศพิ์ทกัษ์ด ารง กรรมการบริหาร 26 

16. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยร์ฐั  สอนสุภาพ กรรมการบริหาร 27 

17. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ ์ กรรมการอ านวยการ 28 

(แทน อาจารย ์แพทยห์ญิงปิยะรตัน์  ธญันิพทัธ ์ กรรมการบริหาร) 29 

18. อาจารย ์นายแพทยป์ราการ  ทตัติยกุล กรรมการบริหาร 30 

19. รองศาสตราจารย ์ดร. ชชูาติ  พนัธส์วสัด์ิ กรรมการบริหาร 31 

20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลตรีปิยพนัธุ ์ ชีรานนท ์ กรรมการบริหาร 32 

21. อาจารย ์นายแพทยส์รวิศ  บุญญฐี กรรมการบริหาร 33 

22. อาจารย ์นายแพทยศุ์ภกิจ  คธูารทอง  34 

(แทน รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร) 35 
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23. รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) นายแพทยเ์อกชยั  โควาวิสารชั กรรมการบริหาร 1 

24. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 2 

25. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิสุทธ์ิ  ล ้าเลิศธน  3 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธี์รภทัร  อ้ึงตระกลู กรรมการบริหาร) 4 

26. ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงธนวรรณ  กุมมาลือ กรรมการบริหาร 5 

27. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร 6 

28. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการบริหาร 7 

29. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 8 

30. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 9 

31. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 10 

32. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการและเลขานุการ 11 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม (ประชุม online) 12 

 1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กสพท 13 

 2. พลอากาศตรี นายแพทยอิ์ทธพร  คณะเจริญ กรรมการบริหาร ศรว. 14 

 3. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวลัลี  สตัยาศยั กรรมการบริหาร ศรว. 15 

 4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุปรียา  วงษ์ตระหง่าน กรรมการบริหาร ศรว. 16 

 5. ผูช้่วยศาสตราจารยน์ภา  หลิมรตัน์ กรรมการบริหาร ศรว. 17 

 6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  ประคุณหงัสิต กรรมการบริหาร ศรว. 18 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม ระบบประชุม online 19 

 1.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยอิ์นทนนท ์ อ่ิมสุวรรณ  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์20 

 2. นางนภสัสร  รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 21 

 3. นางสาวปุณยนุช  พินช ู คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 22 

 4. นางสาวณิสา  แจง้บุญ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 23 

 5. นางสาววรรณลดา  มงคลธง คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 24 

  25 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งวิสามญัที่ 2/2564 2 

(ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถ 3 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  [ศรว.]) 4 

วนัศุกรท์ี่ 17 ธนัวาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 5 

ณ หอ้งประชุม 635 ตกึอดุลยเดชวิกรมชั้น 6 (ผ่านแอพพลิเคชนัซูม) 6 

      7 

 8 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 9 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 10 

มหาวิทยาลยัมหิดล ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 11 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

ไมม่ ี13 

วาระที่ 2 ประเด็นปัญหา 14 

สืบเน่ืองจากมติ ครม. เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2564  ใจความว่า “นักศึกษาทุกคนจะตอ้งท าสญัญา15 

เป็นขอ้ผูกพนัว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต และไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึง16 

จดัสรรใหไ้ปปฏิบติังานชดใชทุ้น และตอ้งท างานใหแ้ก่ราชการเป็นเวลา 3 ปี” 17 

จากมติ ครม. น้ี ท าใหนั้กศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน NL1 และ/หรือ NL2  ไม่สามารถปฏิบติังานชดใช้18 

ทุนใหแ้ก่ราชการได ้ จึงเป็นท่ีมาของการประชุมน้ีเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางในการช่วยเหลือผูท่ี้ยงัสอบไม่ผ่าน 19 

NL1 และ/หรือ NL2  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564  20 

ส าหรบัผูจ้ะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564  มีจ านวนท่ียงัสอบไม่ผ่านประมาณ 225 คน ซ่ึงท่ี21 

ประชุมไดพิ้จารณาประเด็นปัญหาและสาเหตุท่ีท าใหนั้กศึกษาสอบไม่ผ่าน NL1 และ/หรือ NL2  โดยอา้งอิงจาก22 

ขอ้มลูของ ศรว. ท่ีน าเสนอในท่ีประชุม สรุปไดด้งัน้ี  23 

1. ดา้นนิสิต/นกัศึกษา   24 

  พ้ืนฐานของผู ้เ รียนในแต่ละโครงการท่ีรับเข ้ามาน้ันอาจมีความรู ้ความสามารถไม่เท่ากัน 25 

โดยเฉพาะโครงการท่ีกระจายความเหล่ือมล ้าใหนั้กศึกษาต่างจังหวดั จากผลสอบพบว่านักศึกษากลุ่มน้ีได้26 

คะแนนสอบน้อยกว่าผูเ้รียนท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีนักเรียนศักยภาพสูง ซ่ึงเกณฑก์ารผ่านน้ันเป็นแบบอิงกลุ่ม 27 

(MPL-1.96 SEM)  ท าใหนั้กศึกษากลุ่มน้ีเป็นฐานของผูส้อบผ่าน 28 

2. ดา้นการบริหารหลกัสูตร ของแตล่ะสถาบนั 29 

     เวลาการเรียนของนักศึกษาในชั้นคลินิก โดยเฉพาะชั้นปีท่ี 6 มีการเรียนการสอนท่ีหนักมาก จึง30 

เป็นสาเหตุท่ีท าใหนั้กศึกษามีเวลาเตรียมตวัน้อย รวมถึงใน 2 ปีท่ีผ่านมา เกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ31 

โรค COVID-19  ท าใหแ้ต่ละสถาบนัตอ้งปรบัการเรียนการสอน จึงอาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงของความไม่พรอ้มใน32 

การสอบของนักศึกษาได ้33 
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3. ความยาก-ง่าย/เกณฑก์ารผ่านของขอ้สอบ 1 

เกณฑผ่์านน้ันเป็นเกณฑผ่์านท่ีถูกก าหนดโดยอาจารยท่ี์พิจารณาขอ้สอบท่ีท าหน้าท่ีน้ีมาแลว้หลาย2 

ปี ซ่ึงอาจจะพิจารณาก าหนดเกณฑ์ผ่านสูงกว่าค่ามาตรฐานท่ีนักศึกษาท าได ้รวมถึงอาจารยท่ี์เป็นผูก้ าหนด3 

เกณฑน้ั์นมีประสบการณใ์นการออกขอ้สอบมาหลายปี หรือทราบเฉลยของขอ้สอบซ่ึงอาจท าใหอ้าจารย์ผูอ้อก4 

ขอ้สอบมองวา่ขอ้สอบท่ีออกน้ันง่าย  5 

4. ปัญหาทางกายภาพ  6 

สถานท่ีสอบไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางและการเตรียมตัวไปสอบของนักศึกษา หรืออ่ืนๆ ท่ี7 

เก่ียวขอ้ง 8 

มตทิี่ประชุม :  ใหด้ าเนินการแกปั้ญหาในระยะสั้นร่วมกนัในทุกโรงเรียนแพทย ์เพ่ือใหนั้กศึกษาท่ี9 

จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564  สามารถสมคัรสอบและสอบผ่านใหม้ากท่ีสุด ดงัน้ี 10 

1. ส าหรับนักศึกษาท่ียงัสอบ NL1 และ/หรือ NL2 ไม่ผ่าน  ท าใหไ้ม่สามารถสมัครสอบ NL3 11 

และ Long case ไดน้ั้น และไดร้บัการรบัรองจากสถาบนัการศึกษาว่าเมื่อนับถึงวนัก าหนดการสอบฯ นักศึกษา12 

ไดศึ้กษาวิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก (ระดบัคลินิก) มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หา้ภาคการศึกษาในระบบทวิภาคหรือ13 

เทียบเท่า  โดยไดศึ้กษารายวิชาระดบัคลินิกในชั้นปีท่ี 6  มาแลว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตในชั้น14 

ปีท่ี 6  และมีคุณสมบติัสามารถสมคัรสอบและส่งรายช่ือนักศึกษากลุ่มน้ีมายงั ศรว. แลว้  สถาบนัอาจพิจารณา15 

ประเมิน clinical competence  เช่น  การสอบรายยาว, 15 ทกัษะหตัถการ  และเตรียมการรบัรองไวก้่อน แต่ 16 

ศรว. จะรบัรองผลการประเมินหลงัจากท่ีนักศึกษาสอบ NL1 และ/หรือ NL2  ผ่านแลว้ 17 

2. ใหแ้ต่ละสถาบนัตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ียงัไมผ่่าน เพ่ือวิเคราะหห์วัขอ้การประเมินท่ียงัไม่18 

ผ่านจากผลการสอบของนักศึกษา และมอบหมายใหอ้าจารยท่ี์เก่ียวขอ้งเป็นพ่ีเล้ียง (coach) คอยใหค้วาม19 

ช่วยเหลือ ติดตามและใหค้ าแนะน าเพ่ิมเติมแบบรายบุคคล 20 

3. มอบหมายให้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ คณะท างานวิชาการ21 

(แพทยศาสตรศึกษา) กสพท  เป็นหวัหน้าทีมคณะท างาน (องคป์ระกอบใหพิ้จารณาจากหลากหลายสถาบนั 22 

และไมเ่ป็นกรรมการ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรบัผิดชอบออก/พฒันาขอ้สอบของ ศรว.)  พิจารณาส่ือการเรียนการสอน23 

ท่ีมีอยู่ในระบบแพลตฟอรม์เพ่ือการบริหารจดัการชั้นเรียนและการเรียนการสอนออนไลน์ ท่ีไดจ้ดัท าร่วมกบั24 

บริษัท True  เพ่ือใหนั้กศึกษาท่ียงัสอบไม่ผ่านจ านวนประมาณ 225 คน รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบนัเอกชนท่ี25 

ยงัสอบไม่ผ่านไดศึ้กษาเพ่ิมเติมความรู ้ ทั้งน้ี กสพท จะขอความอนุเคราะหอ์าจารยจ์ากทุกสถาบนัท่ีมีความ26 

เช่ียวชาญ และเน้ือหาบทเรียนท่ีครอบคลุมในหวัขอ้การสอบ และเน้นหวัขอ้ท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่านซ ้าๆ โดยให้27 

นักศึกษาเหล่าน้ีไดเ้รียนรูเ้พ่ิมเติมจากอาจารยผ์ูส้อน ควบคู่กบัศึกษาจาก VDO ดว้ยตนเอง  28 

  29 
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ส าหรบัการแกปั้ญหาระยะยาว จะพิจารณาอีกครั้ง ส่วนการแนวทางการก าหนดเกณฑผ่์านของ1 

ชุดขอ้สอบควรคงไวต้ามวิธีการเดิม 2 

 3 

ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 4 

 5 

 6 

 7 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ) 8 

 สรุปผลการประชุม 9 

 10 

 11 

 12 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 13 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

\\2564\Meetex22021-Siriraj, Dec.17(รศ.พญ.นันทนา) 34 

about:blank

	Minute 6400 Extra 1 (5 Jan; SI)
	Minute 6401 (15 Jan; SWU)
	Minute 6402 (19 Feb; CMU)
	Minute 6403 (2 Apr; PCM)
	Minute 6404 (28 May; SUT)
	Minute 6405 (16 Jul; Siam)
	Minute 6406 (27 Aug; WU)
	Minute 6407 (15 Oct; KMITL)
	Minute 6408 (3 Dec; MFU)
	Minute 6408 Extra (17 Dec; SI)

