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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2557
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 09.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วฒ
ั นา นาวาเจริญ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณฐั พงษ์ อัครผล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตเกษม สุวรรณรัฐ
รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ
(แทน นายแพทย์อรุณชัย แสงพานิ ชย์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
10. แพทย์หญิงวรางคณา มัน่ สกุล
(แทน นายแพทย์เพชร รอดอารีย ์
11. แพทย์หญิงสุชิลา ศรีทิพยวรรณ
12. แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทลู ย์
(แทน แพทย์หญิงนพร อึ้ งอาภรณ์
13. นายแพทย์วฒ
ั นา พรรณพานิ ช
(แทน แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
14. นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
15. ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ ์ เพชรช่วย
16. แพทย์หญิงณัฏฐินี นันทาทอง
17. พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร
18. พลตารวจโท นายแพทย์เลี้ ยง หุยประเสริฐ
19. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์
21. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์

1

ประธานที่ประชุม
เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร)
กรรมการบริหาร)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุ การ
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รายนามผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พลากร สุรกุลประภา
3. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน จินายน
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิ ต ศิลธรรม
7. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
รายนามผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม
1. แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม
(แทน แพทย์หญิงอัจฉรา นิ ธิอภิญญาสกุล
ผูอ้ านวยการ
สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม)
2. ดร. รัตติยา ฤทธิรงค์
สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์
รองคณบดีดา้ นวิจยั
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ผูอ้ านวยการ MedResNet)
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2557
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 09.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
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คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วฒ
ั นา
นาวาเจริญ ) ทาหน้าที่ประธานในการประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมและเปิ ดการประชุม
แล้ว ได้ทาหน้าที่เป็ นประธานดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ดงั นี้
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1.1 ความก้าวหน้าของการประชาพิจารณ์ตวั บ่งชี้ ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 4
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รัพ ย์
ได้น าเสนอความคื บ หน้ า ของการ
ที่สถาบันสมาชิกจานวน 14 สถาบัน จาก 21 สถาบัน ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างตัวบ่งชี้
ที่เตรียมจะใช้ในการประเมินระดับอุดมศึกษารอบที่ 4 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการพิจารณาในเบื้ องต้นจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึ กษาของ สมศ. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปได้ว่าแบ่งตัวบ่งชี้ จานวน 20 ตัวบ่งชี้
ออกเป็ น 7 ด้าน และมีประเด็นปรับปรุงร่างตัวบ่งชี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ด้าน
คุณภาพศิษย์

ตัวบ่งชี้
1. ผูเ้ รียนเป็ นคนดี

ประเด็นปรับปรุง
ใช้คาว่า “ผูเ้ รียน”
แทนคาว่า “นิ สิต/นักศึกษา”.
ปรับลดจานวนชัว่ โมงทางานทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ (นอกหลักสูตร)
จาก “ไม่น้อยกว่า 80 ชัว่ โมง/ปี /คน”
เป็ น “ไม่น้อยกว่า 50 ชัว่ โมง/ปี /คน”
2.นิ สิต/นักศึกษามีความรู ้
ใช้คาว่า “ผูเ้ รียน”
ความสามารถตามหลักสูตร แทนคาว่า “นิ สิต/นักศึกษา”

3

ด้าน

คุณภาพศิษย์
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้
3. นิ สิต/นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่
4. ศิษย์เก่าทาประโยชน์ให้
สถาบัน

5. อาจารย์มีความรู ้
ความสามารถ

6. อาจารย์มีผลงานวิจยั /
สร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่

7.อาจารย์มีผลงานวิจยั /
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
8. อาจารย์ได้รบั การเพิ่มพูน
ความรู/้ ประสบการณ์

การบริหารและ
ธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา

ประเด็นปรับปรุง
ใช้คาว่า “ตีพิมพ์สื่อ online”
แทนคาว่า “ตีพิมพ์ online”
ประเด็นพิจารณาข้อที่ 4.
จาก “มีกองทุนศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุ นนิ สิต/
นักศึกษา”
เป็ น “จานวนทรัพยากรที่ศิษย์เก่าให้แก่นิสิต/
นักศึกษา/สถาบัน”
หมายเหตุขอ้ 4.
จาก “วุฒิปริญญาเอกนับเฉพาะที่ กพ. รับรอง”
เป็ น “วุฒิปริญญานับเฉพาะที่ ก.พ./กธ. รับรอง”
หมายเหตุขอ้ 5.
จาก “ปริญญาสูงสุดในสายวิชาชีพ ให้เทียบโดยใช้
เกณฑ์ของ สกอ. และ/หรือ กพ.”
เป็ น “ปริญญาสูงสุดในสายวิชาชีพ มอบหมายให้
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
พิจารณา”
ใช้คาว่า “ผลงานสร้างสรรค์/วิจยั ”
แทนคาว่า “ผลงานวิจยั /สร้างสรรค์”
ใช้คาว่า “ตีพิมพ์สื่อ online”
แทนคาว่า “ตีพิมพ์ online”
ใช้คาว่า “ผลงานสร้างสรรค์/วิจยั ”
แทนคาว่า “ผลงานวิจยั /สร้างสรรค์”
ใช้คาว่า “อาจารย์และหรือนักวิจยั ประจา”
แทนคาว่า “อาจารย์ประจาและนักวิจยั ”
เพิ่มชัว่ โมงที่อาจารย์ประจาศึกษา/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นาเสนอ
ผลงาน
จาก “อย่างน้อย 30 ชัว่ โมง/คน/ปี ”
เป็ น “อย่างน้อย 40 ชัว่ โมง/คน/ปี ”

9. การดาเนิ นงานของสภา
สถาบัน
/คณะกรรมการประจาคณะ
10. การดาเนิ นการของ
อธิการบดี / คณบดี
11. การบริหารความเสี่ยง

----
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ด้าน

ตัวบ่งชี้
12. การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุ น
ความสัมพันธ์กบั 13. การบริการวิชาการที่
ชุมชน/
ส่งผลต่อสถานศึกษา
สังคม

ความสัมพันธ์กบั 14. การบริการวิชาการที่
ชุมชน/สังคม
ส่งผลต่อชุมชน
(ต่อ)
การทานุ บารุง
15. การส่งเสริมสนับสนุ น
ศิลปะและ
ศิลปะ และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
16. การพัฒนาสุนทรียภาพ
อัตลักษณ์/
17. อัตลักษณ์ผูเ้ รียน
เอกลักษณ์

ประเด็นปรับปรุง
เห็นสมควรเพิ่มคาอธิบาย
คาว่า “บุคลากรสายสนับสนุ น”
ใช้ขอ้ ความว่า “การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่
ส่งผลต่อสถานศึกษา” แทนข้อความเดิม
เห็นสมควร
1. ปรับคาอธิบายประเด็นพิจารณา
2. ตัดเงื่อนไข
เห็นสมควรปรับ
1. ประเด็นพิจารณา
2. การประเมิน
คงเดิม

คงเดิม
เห็นสมควรเพิ่มเงื่อนไข 0 คะแนน
หากสุ่มพบว่านักศึกษาไม่มีอตั ลักษณ์ตามที่
กาหนด
18. เอกลักษณ์สถานศึกษา คงเดิม
มาตรการส่งเสริม 19. มาตรการส่งเสริมภายใน เห็นสมควรปรับการประเมิน
สถานศึกษา
20. มาตรการส่งเสริม
คงเดิม
ภายนอกสถานศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 สรุ ป การจัด ประชุ ม เพื่ อ วางแผนขั บ เคลื่ อ นการพัฒ นาหลัก สู ต รคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วย เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2557
เอกสารประกอบ : 4 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิ งนั นทนา ศิ ริทรัพย์ ได้นาเสนอต่อที่ ประชุ มว่าสืบเนื่ องจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้ขออนุ ญาต WHO แปลและขอทุนนา
หลักสูตร Patient safety ของ WHO มาใช้ในกระบวนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ น multi-professional ทราบว่า
ขณะนี้ ได้มีการดาเนิ นงานระดับหลังปริญญาไปบ้างแล้วในบางราชวิทยาลัย /สภาวิชาชีพ ในส่วนของ สรพ.
ได้แปลหลักสูตร และได้ดาเนิ นการ/มีแผนจะดาเนิ นการที่สาคัญดังนี้
 จัดประชุ มผู ้แ ทนจากสถาบันการศึ ก ษา องค์ก รวิช าชี พ และราชวิท ยาลัย เมื่ อวัน ที่ 23
ธันวาคม 2556 (เอกสารแจกในการประชุม) สรุปสาระสาคัญได้ว่าหลักสูตร Patient safety ของ WHO มี
ประโยชน์ต่อบัณฑิตแพทย์ ช่วยลดความเสี่ยงของผูป้ ่ วย และก่อให้เกิดความปลอดภัย แต่ยงั ขาดผูส้ อนที่มี
ทักษะเพียงพอ ควรใช้วิธีสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุ กรายวิชาในลักษณะ Inter5
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professional ที่เน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยแทนการเปิ ดหลักสูตรเพิ่ม ทั้งนี้ ในปั จจุบนั เริ่มมีบาง
องค์กรใช้แล้ว เช่น ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ร่วมมือกับราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์ และสมาคมพยาบาลห้อง
ผ่าตัด ที่ประกาศใช้ Surgical Safety Checklist เป็ นต้น เห็นสมควรเรียนเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงและผูด้ ูแล
ด้านการศึกษาของสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพที่สมัครใจร่วมกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วม
ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
 จัด ประชุ ม วางแผนขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาหลัก สู ต รเมื่ อ วัน ที่ 25–26 มกราคม 2557
(เอกสารแจกในการประชุม) สรุปประเด็นที่สาคัญได้ดงั นี้
- ทบทวนหลักสูตรฉบับแปล และวางแนวทางการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์สอดคล้อง
กันมากขึ้ น
- การบรรยายภาพรวมของ WHO Patient Safety Education โดย Dr. Agnè s Leotsakos
ผูเ้ ชี่ยวชาญจาก WHO (เอกสารแจกในการประชุม)
- สาระจากกิ จ กรรมอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ป ระสบการณ์ แ ละข้อ คิ ด เห็ น ต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในเอกสารที่แจกในการประชุ ม ยังไม่พบข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะจัดเป็ น
หลักสูตรเฉพาะหรือบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ
 แปล Patient Safety Curriculum Guide เพื่อใช้ในแต่ละสถาบัน
 กาหนดวางแนวทางในการบูรณาการ Patient safety ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใน
เดือนมิถุนายน 2557
 กาหนดจะประชุมพิจารณารูปแบบการจัดอบรมในเดือนมิถุนายน 2557 เพื่อเตรียมจะจัด
อบรมTraining for the trainers ในเดือนกรกฎาคม 2557
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชั ย รั ต น์ ฉายากุ ล ได้ แ จ้ ง ความคื บ หน้ า ของกระบวน
การแปลหลักสูตร Patient Safety ของ WHO ที่มีบริบทเป็ นของไทยว่า อยู่ในขั้นตอนของการเรียบเรียงให้
สมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2557 ส่วนการประชุมเมื่อวันที่ 25–26 มกราคม 2557 ที่
ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดเป็ นหลักสูตรเฉพาะหรือบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ปกติ หรือจัดเป็ นสหวิชาชีพ (multi-disciplinary) นั้น ที่ประชุมเห็นสมควรให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย เป็ นแกนหลักประสานสถาบันสมาชิกเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปให้ สรพ. ดาเนิ นการต่อไป ซึ่ง สรพ.
เตรียมจะจัดประชุมในเดือนเมษายน 2557 ในส่วนของการจัดอบรม Training for the trainers ในเดือน
กรกฎาคม 2557 สรพ. เตรียมจะเชิญ Dr. Agnè s Leotsakos มาเป็ นวิทยากร นอกจากนั้น ยังมีความ
ร่วมมือผลักดันกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เชื่อมโยงประเด็น Patient Safety กับ Rational Drug use ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีผูเ้ สนอให้พิจารณาบูรณาการหลักสูตร Patient Safety เข้ากับ
กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนในระดับ คลิ นิ ก เพื่ อ ให้นั ก ศึ ก ษาสามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้กับ การ
ปฏิบตั ิงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.3 สรุปการประชุม PMAC 2014 Transformative Learning for Health Equity เมื่อวันที่ 2930 มกราคม และวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2557
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์ ได้นาเสนอสาระสาคัญจากการประชุม
2 รายการ สรุปได้ดงั นี้
1. การประชุมวิชาการนานาชาติ Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2014
ณ จั ง หวัด ชลบุ รี เมื่ อ วัน ที่ 29–31 มกราคม 2557 ซึ่ ง ประเทศไทยเป็ นเจ้า ภาพมี ผู ้รั บ เชิ ญ จาก
สถาบันการศึกษาทัว่ โลกได้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน Theme หลักของการประชุม ว่าด้วยความเสมอ
ภาคทางการศึกษาของกลุ่มผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาสต่อการเข้าถึงการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Health
Education for Health Professional Equity) ผูเ้ ข้าร่วมประชุ มได้แลกเปลี่ยนเรียนรูห้ ลักคิดและ
ประสบการณ์การจัดการศึกษาที่เสมอภาค (Equity) ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกและรับเข้าศึกษา หลักคิด
ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ รวมถึงปั จจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อกระบวนการจัดการศึกษาในอนาคตและเป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร เช่น
generation ของผูเ้ รียน แนวโน้มปั ญหาสุขภาพ โครงสร้างของประชากรและความต้องการ/ความคาดหวัง
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น ขณะนี้ ทีมผูจ้ ดั การประชุมกาลังจัดทาสรุปประเด็นสาคัญฉบับภาษาไทย
เพื่อเผยแพร่ต่อไป โดยนัดหมายการประชุมต่อเนื่ องในวันที่ 19-20 เมษายน 2557 ทั้งนี้ ผูน้ าเสนอได้
แบ่งปั นจุดเด่นที่พบในกระบวนการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ว่า เพื่อให้ได้สาระสาคัญจากการประชุมอย่าง
ครบถ้วน ผูจ้ ดั การประชุมได้จดั ทีมเก็บประเด็นในการประชุม (Rapporteur) จานวนกว่า 60 คน
2. การประชุ ม คณะท างานพั ฒ นาการศึ ก ษาส าหรับ บุ ค ลากรด้า นการแพทย์แ ละ
สาธารณสุ ข ผู ้น าเสนอได้เ ล่ า ที่ ม าของโครงการนี้ ว่ า เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม คณาจารย์ใ น
สถาบัน การศึ ก ษาและกระทรวงสาธารณสุ ข นาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิ เศก ลุ มพิ ก านนท์ ที่
ตระหนักในความสาคัญของการผลักดันการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาในหลักคิดและทิศทาง
เดี ยวกัน ในอันที่จะทาให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมเพียง
พอที่ จ ะปฏิ บัติ ง านในบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองในที ม อย่ า งมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์แ ละความจาเป็ นด้านสุ ขภาพของประเทศ และความต้องการ/คาดหวังของประชาชน การ
ดาเนิ นงานในระยะที่ผ่านมา นอกจากจัดการประชุมร่วมในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพแล้ว ได้ส่งผูแ้ ทนนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งได้รบั ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนมาอีก
หลายประเด็น โครงการนี้ ได้รับการสนั บสนุ นงบประมาณจากสานั กงานกองทุ นสนับสนุ นการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และกองทุน China Medical Board of New York การประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22-24
กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา มีผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัด
สถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน
29 คน มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางปฏิรู ปการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านสุขภาพของสังคมในศตวรรษที่ 21 (To Reform Health Education for Social Health needs) แนว
ทางการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และทบทวนประเด็นจากการประชุม
PMAC 2014 หลังจากการบรรยายในหัวข้อ “Education of Health Professionals for the 21st Century: A
Global Independence Commission” “WHO Guideline 2013” “มติการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World
Health Assembly) ครั้งที่ 66” และ “ประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ ามหิดล 2557” ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุ ม ที่ ประชุ มได้พิจ ารณาแนวทางการผลักดันเรื่อง 21st Century Skills ที่
ตอบสนองต่อความต้องการ/ความจาเป็ นด้านสุขภาพในพื้ นที่ การกระจายกาลังคนด้านการแพทย์และ
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สาธารณสุขในแต่ละพื้ นที่ และประเด็นจากการประชุม PMAC 2014 โดยแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมประชุมออกเป็ น
4 กลุ่ม ดาเนิ นการทบทวนสภาพปั จจุบนั เป้าหมายที่ตอ้ งการ กาหนดวิธีการดาเนิ นงาน แผนปฏิบตั ิการ
แนวทางการติดตามและประเมิน โดยคาดหวังว่าจะมีการทาวิจยั ในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : กระบวนการพัฒนาคณาจารย์ ผลักดันให้ทุกสถาบันกาหนดเป็ นนโยบายพัฒนา
คณาจารย์อย่างเป็ นระบบ มุง่ สร้างเสริมให้อาจารย์มีทศั นคติที่ถูกต้องในการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มที่ 2 : กระบวนการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ (Inter-professional education)
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนสู่การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่ดีในทีมสหสาขาวิชาชีพและปฏิบตั ิตนอย่างมีคุณค่าต่อชุมชน
กลุ่มที่ 3 : กระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง(Collaboration) เช่น ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ปั ญหาสุขภาพของประเทศ เป็ นต้น
กลุ่มที่ 4 : การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่ใช้องค์ความรูจ้ ากการทาวิจัย
สถาบัน (Research and Development and Translation)
มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ มีผูใ้ ห้ขอ้ สังเกตว่า ในปั จจุบนั มีผูส้ นใจและขับเคลื่อนประเด็นที่
น่ าสนใจในเรื่องแพทยศาสตรศึกษา แต่ยงั กระจายในภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งโรงเรียนแพทย์ต่างมีภาระหนัก
ทั้งการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อรับการประเมินจากภายนอก ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
Patient Safety Curriculum เรื่องรางวัลเจ้าฟ้ ามหิดล (PMAC) และเรื่อง 21st Century Skills ซึ่งเป็ นเรื่อง
ใหญ่ จาเป็ นที่ตอ้ งตั้งหลักให้ชดั เจนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

1.4 Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement (The
2014 Revision)
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
นายแพทย์สมชาย ยงศิริ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมว่า World Federation for Medical Education
(WFME) ได้พัฒ นาเกณฑ์ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาแพทยศาสตร์ 3 ระดับ ได้แ ก่ Basic
Medical Education สาหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งขณะนี้ ใช้เกณฑ์ฉบับปี 2012 Postgraduate
Medical Education และ Continuing Professional Development of Medical Doctors ซึ่งขณะนี้ WFME
กาลังพัฒนาร่างเกณฑ์ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ 2014 โดยผูน้ าเสนอ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
นันทนา ศิริทรัพย์ ได้รบั การติดต่อจาก WFME ให้ร่วมศึกษาและวิพากษ์เกณฑ์ ภายในเดือนมีนาคม 2557
ในฐานะเป็ น broad international panel of experts ซึ่ งจะได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของแพทยสภาต่อไป ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า เกณฑ์แบ่งออกเป็ น 9 องค์ประกอบ (AREAS)
ดังนี้ Mission and outcomes, Training process, Assessment of trainees, Trainees, Trainers, Training
settings and educational resources, Evaluation of educational programmee, Governance and
administration และ Continuous renewal แบ่งมาตรฐานออกเป็ น Basic standard จานวน 123 รายการ,
Standard for quality development จานวน 101 รายการ และ Annotations จานวน 108 รายการ
ครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
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เมื่อเทียบสาระกับเกณฑ์ระดับ Basic Medical Education พบว่ามีความสอดคล้องกัน ส่วน
หลักสูตรของแพทยสภา ซึ่งได้นาแนวทาง 8 องค์ประกอบของ WFME ยกเว้นเรื่อง Continuous Renewal
ตั้งแต่ปี 2550 พบว่ามี Basic standard จานวน 20 รายการ ไปใช้, Quality development standard
จานวน 41 รายการ
ประเด็นที่เห็นสมควรพิจารณาใน Quality development standard เกณฑ์ใหม่ที่เห็นสมควรให้
เป็ นระดับ Basic standard เนื่ องจากเป็ นประเด็นที่อยูใ่ นกระบวนการเรียนการสอนปกติ เช่น
 The programme provider(s) should encourage improvement of patient care that is
appropriate, effective and compassionate in dealing with health problems and promotion of health.
(Q 1.1.2)
 The programme provider(s) should guide the trainee by means of supervision and
regular appraisal and feedback. (Q 2.1.1)
 The programme provider(s) should ensure exposure of the trainee to research
activities. (Q 2.2.2)
 The programme provider(s) should encourage trainees to engage in medical
research and quality development of health and the health care system. (Q 6.5.1)
มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ มีผสู้ อบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ดงั นี้
 การที่ WFME
จัด ให้มี ส่ ว นร่ ว มวิ พ ากษ์ เ กณฑ์ถื อ เป็ นโอกาสที่ ดี ที่ ไ ด้มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาเกณฑ์ต้งั แต่ก่อนประกาศใช้ หากให้ความร่วมมือดีจะได้รบั ความไว้วางใจให้ร่วมวิพากษ์
ในโอกาสต่อๆไปด้วย นอกจากนั้นยังถือเป็ นโอกาสอันดีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้ได้มาตรฐานระดับสากล เห็นสมควรที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยจะใช้โอกาสนี้ พัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อไป
 เนื่ องจากหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเป็ นของราชวิทยาลัยและแพทยสภา บทบาท
ของคณะแพทยศาสตร์ในฐานะสถาบันร่วมฝึ กอบรมแม้มิไ ด้เป็ นผู ้จัดการหลัก สูตรโดยตรงแต่ เป็ นผู ้จัด
ประสบการณ์ก ารเรีย นรูต้ ามหลัก สูตร ขณะนี้ จึ งเป็ นโอกาสที่ ดีที่ คณะกรรมการฯ ในฐานะผู ้แ ทนคณะ
แพทยศาสตร์จะได้ร่วมวิพากษ์เกณฑ์ และเชิญชวนคณะกรรมการฯ ส่งข้อวิพากษ์ให้ นายแพทย์สมชาย
ยงศิริ เพื่อรวบรวมเสนอ WFME ได้ทนั ตามกาหนดต่อไป
 เนื่ องจากโครงสร้างการบริหารหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านของราชวิทยาลัยและ
แพทยสภา เชื่ อ มโยงสู่ หัว หน้ า ภาควิ ช าโดยตรง ดัง นั้ น จึ ง เห็ น สมควรจ ากัด บทบาทของกลุ่ ม สถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการฯ เป็ นเพียงผูใ้ ห้คาปรึกษาแนะนาต่อเจ้าของกระบวนการ
เท่านั้น
 แม้ผลลัพธ์จากการได้รับการรับรองว่าหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Postgraduate
Medical Education ของ WFME อาจถือเป็ นโอกาสพัฒนามาตรฐานหลักสูตรได้ แต่ยงั ไม่ชดั เจนถึงการ
ยอมรับของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศว่าผูเ้ รียนที่สาเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึ กอบรมจากสถาบันที่
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์นี้จะสามารถเข้าศึกษาต่อได้โดยอัตโนมัติหรือไม่
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1.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)
ได้แจ้งขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เป็ นวันที่ 20 มิถุนายน
2557
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันศุกร์ที่
13 ธัน วาคม 2556 ณ ห้องประชุ มบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 ตึกสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารประกอบ : สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุ มบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2
ตึกสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูน้ าเสนอ
: คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วฒ
ั นา
นาวาเจริญ ) ได้นาเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม : รับรองการประชุมโดยมีขอ้ แก้ไขดังนี้
หน้า
1

3
3
10

บรรทัด
แก้ไขจาก
ที่
13 รองศาสตราจารย์นายแพทย์
สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
26
33
11

แพทย์ทวั ่ ไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยกาหนดวันที่ไว้เบื้ องต้น
คือวันที่ 31 มีนาคม 2557

แก้ไขเป็ น / (การแก้ไข)
อาจารย์แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์
แทนรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวฒ
ั น์ เบญจ
พลพิทกั ษ์
แพทย์ทวั ่ ไปและอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ตัดข้อความออก)
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3.1 การดาเนิ น การสอบเพื่อ ประเมิ น และรับ รองความรู ค้ วามสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2556
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ ได้นาเสนอผลการจัดสอบเพื่อ
ประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ศ.ร.ว.) ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) เมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2557 สรุปได้ว่ามีผูเ้ ข้าสอบทั้งสิ้ น 737 คน สอบผ่าน 684 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.81
รายละเอียดดังเอกสารที่แจกในการประชุม
อนึ่ ง ผูอ้ านวยการ ศ.ร.ว. (ศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์) ได้ฝากให้แจ้งต่อที่
ประชุมดังนี้
 กาหนดสอบขั้นตอนที่ 3 รอบสุดท้ายของปี การศึกษา2556 ในวันที่ 23 มีนาคม 2557
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กาหนดรับสมัครสอบถึงวันที่ 16 มีนาคม 2557
 กาหนดประกาศผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 รอบสอบวันที่ 8–9 มีนาคม 2557 ใน
วันที่ 14 มีนาคม 2557 ซึ่งผูท้ ี่สอบผ่านจะมีเวลาเพียง 2 วัน ในการสมัครสอบขัน้ ตอนที่ 3 ในปี การศึกษานี้
 ตามที่ ศ.ร.ว. ได้ประกาศกาหนดอายุของผลการสอบ MEQ และ Long case ที่สถาบันจัด
สอบไว้ 3 ปี นับจากวันที่สถาบันอนุ มตั ิผลสอบนั้น เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผูเ้ ข้าสอบจึงเห็นสมควรให้
สถาบันใช้วนั ที่นาเสนอผลการสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็ นวันอนุ มตั ิผลสอบ
 ศ.ร.ว. กาหนดจะพิจารณาประกาศผลการสอบ MEQ และ Long case ในวันที่ 28 มีนาคม
2557 และขอความร่วมมือจากคณะฯ ที่ยงั ไม่ได้ส่งผลการสอบ เร่งส่งให้เร็วที่สุดเพื่อ ศ.ร.ว. จะได้พิจารณา
รับรองตามเวลาที่กาหนด และผูเ้ ข้าสอบได้รบั ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนเริ่มปฏิบตั ิงานใช้ทุน
มติที่ประชุ ม : รับทราบ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ และผู ้ที่ได้รับเอกสาร
ประกอบการประชุมได้รกั ษาไว้เป็ นความลับ เจตนารมณ์เพื่อให้แต่ละสถาบันใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
คุ ณภาพกระบวนการจัดการศึ ก ษาภายในแต่ ละสถาบันเท่ านั้ น ไม่ใช้เพื่ อการเปรี ยบเที ย บแข่งขัน และ
เนื่ องจากมีการปรับช่วงเวลาการเปิ ดภาคการศึ กษา จึงขอความร่วมมือทุกสถาบันสื่อสารให้นักศึ กษาที่ มี
สิทธิสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 ได้เข้าใจ และเร่งสมัครสอบตามกาหนด เนื่ องจากวันที่ 23 มีนาคม 2557 จะ
เป็ นการจัดสอบรอบสุดท้ายของปี การศึกษานี้
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3.2 การสอบคัด เลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาหลัก สู ต รแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต และหลัก สู ต รทัน ต
แพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ปี การศึกษา 2557
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รันดร์
ประดิ ษฐสุ วรรณ ได้นาเสนอผลการจัดสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Direct Admissions) ปี การศึกษา 2557 ว่าได้จดั สอบวิชา
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เฉพาะเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 มีผูเ้ ข้าสอบกว่า 23,300 คน จากจานวนผูส้ มัครสอบ 26,645 คน
ขาดสอบคิดเป็ นร้อยละ 14.1 กสพท ได้แบ่งข้อสอบออกเป็ น 3 ฉบับ โดยมีกาหนดการดาเนิ นการขั้นตอน
ต่อไปดังนี้

วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2557
14 มีนาคม 2557
18-26 มีนาคม 2557
18-26 มีนาคม 2557
1 เมษายน 2557
เดือนเมษายน 2557
ภายใน 23 พฤษภาคม
2557

ขัน้ ตอนกาหนดการดาเนิ นการ
ประกาศผลการสอบฯ
ประกาศรายนามผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่านทาง website
แต่ละสถาบันจัดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ผูเ้ รียน/ผูป้ กครองลงนามยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่ได้รบั คัดเลือก
และยินยอมส่งชื่อไปให้ตดั สิทธิ์การสอบ Admissions ส่วนกลาง
กสพท ประกาศรายนามผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบที่ 2
(สาหรับบางสถาบันฯ)
ผูส้ มัครเข้าศึกษายื่นผลการสอบ O-Net และคะแนน GPAT ปี การศึกษา
2556 ให้แต่สถาบันการศึกษา(กรณีที่ผลการสอบตา่ กว่าร้อยละ 60 จะถูก
ตัดสิทธิ์)
กสพท เสนอรายนามผูส้ อบให้ต่อสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)
และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เพื่อพิจารณาใน
กระบวนการ Clearing-House และ Central Admission ต่อไป
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มติที่ประชุม
: รับทราบ โดยมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมกรณีการตัดสิทธิ์ผเู ้ ข้าสอบดังนี้
 ไม่มีการตัดสิทธิ์ในกระบวนการสอบ ทั้งนี้ หากพบข้อสงสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
ผูเ้ ข้าสอบ กสพท ได้มีแนวปฏิบตั ิให้กรรมการคุมสอบบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ผูเ้ ข้าสอบลง
นามรับทราบ คณะกรรมการฯ จาก กสพท จะเป็ นผูพ้ ิจารณาเรื่องการตัดสิทธิ์ภายหลังการสอบ
 การตัดสิทธิ์ในกระบวนการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เมื่อผูเ้ ข้าสอบได้รบั คัดเลือกให้
เข้าศึ กษาในสถาบันสมาชิกแล้ว เพื่อป้องกันปั ญหาการสละสิ ทธิ์ ของผูเ้ ข้าสอบที่ เลื อกสมัครหลายสถาบัน
นอกจากส่ ง ผลให้ผู ้เข้า สอบรายอื่ น ๆ เสี ย โอกาสแล้ว ยัง ส่ ง ผลให้ส ถาบัน ที่ ผู ้เข้า สอบสละสิ ท ธิ์ ต ้อ งเพิ่ ม
กระบวนการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อป้องกันการถูกฟ้ องร้องเรื่องการลิดรอนสิทธิส่ว นบุคคล
จึงเห็นสมควรสื่อสารให้ผูส้ มัครสอบและผูป้ กครองให้ชดั เจนตั้งแต่ข้นั ตอนการสมัครสอบ นอกจากนั้น หาก
เป็ นไปได้ ทุกสถาบันควรพิจารณาดาเนิ นกระบวนการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายพร้อมกัน เพื่อให้ผู ้
เข้าสอบเป็ นผูเ้ ลือกว่าจะศึกษาในสถาบันใด
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3.3 การด าเนิ น การของเครื อ ข่ า ยวิ จั ย กลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์แ ห่ ง ประเทศไทย
(MedResNet)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์
รองคณบดีดา้ นวิจยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ ได้นาเสนอการดาเนิ นงานที่สาคัญของเครือข่าย
วิจยั กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 3 ด้าน สรุปได้วา่
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 ด้านเครื่องมือสาหรับสนับสนุนการวิจยั ได้ดาเนิ นการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
งานวิจยั คลินิกเพื่อใช้ขอ้ มูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Development of Data Archival for Maximize
Utilization System for Clinical Research : DAMUS) โดยจัดกิจกรรม “Hands-on Manuscript Writing
Workshop An Assessment on Quality of Care among Patients Diagnosed with Type-2 Diabetes and
Hypertension Visiting Ministry of Public Health and Bangkok Metropolitan Administration Hospitals in
Thailand (Thailand DM/HT)” ให้นักวิจยั 7 ท่าน นาเสนอโครงร่างของ Manuscript และรับคาแนะนาแนว
ทางการปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้ นจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางชีวสถิติท้งั ชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวม
ทั้งสิ้ น 11 เรื่อง รายละเอียดได้เผยแพร่ทาง Website โครงการ http://www.damus.in.th/damus
 ด้านงานวิจยั ได้ดาเนิ นการ 2 โครงการ
- โครงการประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 และความดันโลหิตสูงของ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2554 –
2556 (DMHT) ดาเนิ นการต่อเนื่ องมาเป็ นปี ที่ 5 โดยในปี นี้ ขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลครอบคลุมทุก
โรงพยาบาล เพื่อพัฒนาให้เป็ นฐานข้อมูลของประเทศ ระยะเวลาดาเนิ นงานในปี พ.ศ. 2557 ได้รบั การ
สนับสนุ นจาก สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนจากผูป้ ่ วยประมาณ
70,000 ราย ใน 891 โรงพยาบาล รายละเอี ย ดได้เ ผยแพร่ ท าง
Website
โครงการ
http://dmht.thaimedresnet.org/
- โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการงานวิจยั คลินิกสหสถา
บันกลางของประเทศไทย ปี ที่ 2 ซึ่งได้รบั มอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สวรส.)
ให้ดาเนิ นการในฐานะผูจ้ ัดการโครงการ (Program manager) ช่วยเหลือนั กวิจัยตั้งแต่ข้นั ตอนจัดทา
โครงการวิจยั (Protocol) ดูแลและสนับสนุ นให้โครงการวิจยั จนบรรลุผลสาเร็จตามแผน รวมทั้งพัฒนาระบบ
ควบคุมคุณภาพงานวิจยั ทางคลินิกแบบสหสถาบันให้มีมาตรฐานตามหลักสากล ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนจัดทา
สัญญาดาเนิ นโครงการวิจยั ระหว่าง MedResNet กับนักวิจยั 8 โครงการ
 ด้านการฝึ กอบรมเตรียมได้ดาเนิ นการ 2 โครงการดังนี้
- โครงการ Clinical Research Associate Training Program (CRA) หลักสูตร 4 วัน ใน
วันที่ 19-20 เมษายน และ 26-27 เมษายน 2557 แบ่งสาระออกเป็ น 9 Modules ได้แก่
Module 1 Introduction to the CRA Training Program
Module 2 Introduction to development of medicinal product
Module 3 Quality Standard and Regulations in Clinical Trials
Module 4 Clinical project management
Module 5 Essential documents and document control and filing
Module 6 Data collection and data management
Module 7 Effective and Comprehensive Monitoring
Module 8 Safety reporting and related regulations
Module 9 Quality assurance
เปิ ดรับสมัครทางโทรศัพท์หมายเลข 02-9510352 ถึงสิ้ นเดือนมีนาคม 2557
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- โครงการฝึ กอบรม International Conference on Harmonization -Good Clinical Practice
(ICH-GCP) มุง่ เน้นการควบคุมคุณภาพกระบวนการดาเนิ นโครงการวิจยั ให้แก่นักวิจยั ในเครือข่ายและ
หน่ วยงานที่ตอ้ งการให้ได้ตามมาตรฐาน GCP แบ่งออกเป็ น 2 หลักสูตรได้แก่ Fundamental Course (2
วัน) และ Advance course (1 วัน) รายละเอียดได้เผยแพร่ทาง Website โครงการ
http://gcp.thaimedresnet.org/
 ด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมจะเข้าร่วมกิจกรรมที่สาคัญ 2 รายการดังนี้
- ร่วมจัดนิ ทรรศการในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 15 จัดโดย สรพ. ณ
Impact เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2557
- ร่วมจัดพื้ นที่ประชาสัมพันธ์ในงาน Research Expo จัดโดยสานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557
มติที่ประชุ ม : รับทราบ โดยมีผูส้ อบถามความคืบหน้าการวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษาที่
MedResNet การดาเนิ นการ รวมทั้งการดาเนิ นงานต่อเนื่ องจากการประชุ มแพทยศาสตรศึ กษาแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ผ่านมาในเรื่องนี้ ผูน้ าเสนอได้แจ้งว่าขณะนี้ อยู่ในกระบวนการค้นหาปั ญหา และสร้าง
กลุ่มวิจยั
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3.4 คณะทางานแนวทางการดาเนินการตาม WFME (International Accreditations and Social
Accountability)
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้นาเสนอการดาเนิ นงานที่สาคัญสรุปได้ว่า
คณะทางานแนวทางการดาเนิ นการตาม World Federation for Medical Education (WFME) ได้ดาเนิ นการ
2 เรื่องที่สาคัญ ดังนี้
 คณะทางานจัดทาเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ในระดับนานาชาติได้เรียบเรียงเกณฑ์
Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision เป็ น
ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วดัง CD-ROM ที่แจกในที่ประชุม ทั้งนี้ มีขอ้ แนะนาให้ศึกษาควบคู่กับเกณฑ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
 กลไกการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education
(WFME)
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยา
ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พิจารณาเห็นว่าแนวทางผลักดันให้โรงเรียนแพทย์ได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน
ของ WFME คือต้องมีองค์กรกลางที่ได้รบั การรับรองจาก WFME ทาหน้าที่เป็ นกลไกในการประเมินและ
รับรองมาตรฐานให้แก่ โรงเรีย นแพทย์ตามเกณฑ์ WFME โดยได้มอบหมายให้เลขาธิ ก ารกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ) เป็ นประธานคณะทางานเพื่อ
ศึกษารูปแบบและแนวทางการดาเนิ นงาน นั้น คณะทางานฯ ได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.
2557 สรุปได้วา่ เห็นสมควรกาหนดเป็ นโครงสร้างที่ประกอบด้วยสานักงาน และคณะกรรมการบริหารดังนี้
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โครงสร้างการดาเนินงานเพื่อรับรองโรงเรียนแพทย์โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล

Board Committee
สานักงานรับรองมาตรฐาน

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายอบรมพัฒนา

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายตรวจประเมิน
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โดยมีองค์ประกอบของ Board Committee ดังนี้
ผูแ้ ทนจากคณะแพทยศาสตร์
4 ท่าน
ผูแ้ ทนจากกระทรวงสาธารณสุข
1 ท่าน
ผูแ้ ทนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1 ท่าน
ผูแ้ ทนจากแพทยสภา
1 ท่าน
ผูแ้ ทนจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
1 ท่าน
ผูอ้ านวยการสานักงานฯ ทาหน้าที่เลขานุ การคณะกรรมการบริหาร
1 ท่าน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นสมควรให้ผูม้ ีรายนามดังต่อไปนี้ เป็ นกรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ เป็ นผูแ้ ทนจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย และทาหน้าที่เป็ นประธาน Board Committee
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็ นผูอ้ านวยการสานักงานฯและทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การของ Board Committee
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี )
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณฐั พงษ์ อัครผล (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
เป็ นผูแ้ ทนจากคณะแพทยศาสตร์

ทั้งนี้ ยังขาดรายนามผูแ้ ทนจากกระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา และแพทย
สภา
คณะทางานนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 10 มีนาคม 2557 เพื่อพิจารณากระบวนการตั้ง
สานักงาน เริ่มจากเร่งจัดทาโครงการเสนอต่อแพทยสภา รวมทั้งแนวทางดาเนิ นการเพื่อให้สานักงานได้รบั
การรับรองจากหน่ วยงานของรัฐ และจาก WFME ตั้งแต่กระบวนการเตรียมผูป้ ระเมิ น เตรียมโรงเรียนแพทย์
ตัวอย่างที่จะรับการประเมินภายใต้การกากับของผูแ้ ทนจาก WFME เมื่อได้รบั การรับรองกระบวนการและ
ผลการประเมิ น แล้ว ก้า วต่ อ ไปต้อ งเร่ ง สร้า งผู ้ป ระเมิ น พร้อ มๆ กับ พัฒ นาโรงเรี ย นแพทย์ใ ห้พ ร้อ มต่ อ
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กระบวนการรับการประเมิน และดาเนิ นการประเมินโรงเรียนแพทย์ในประเทศให้ครบทันตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า เมื่อโรงเรียนแพทย์ได้รบั การรับรองจาก
WFME จะทาให้บณ
ั ฑิตแพทย์ที่ผ่านการสอบ USMLE แล้วมีสิทธิ์ เข้าศึ กษาต่ อในสหรัฐอเมริกา โรงเรียน
แพทย์ได้รบั การยอมรับในมาตรฐานระดับสากล เอื้ อต่อการเปิ ดหลักสูตรระดับนานาชาติต่อไป และในระยะ
ยาวการดาเนิ นงานของสานักงานนี้ อาจยกระดับและขยายขอบเขตออกไปต่างประเทศได้ในอนาคต รวมทั้ง
เป็ นภาระงานที่หนักมาก หากสานักงานนี้ จะต้องประเมินให้ครบทุกโรงเรียนแพทย์ตามเป้าหมายในปี พ.ศ.
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3.5 คณะทางานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิ ศิษฐ วัฒ นเรื องโกวิท ได้นาเสนอความคืบหน้าในการ
ดาเนิ นงานของคณะทางานวิชาการว่าสืบเนื่ องจากคณะทางานได้นาเสนอแผนการดาเนิ นงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยคราวประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น คณะทางานฯ 7 ใน 9 คนได้ประชุมครั้งแรก ณ คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์มหาวิ ท ยาลัย เมื่ อ วัน ที่ 16 กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 ระหว่า งเวลา 17.00-20.00 น. สรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
 กาหนดนัดหมายการประชุมของคณะทางานฯ ปี ละ 6 ครั้ง ซึ่งในครั้งต่อๆ ไป กสพท จะ
เป็ นผูอ้ อกหนั งสือเชิญประชุ มอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้คณะทางานสามารถเข้าร่วมประชุ มและเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัดได้
 ทบทวนกระบวนการจัดอบรมแพทยศาสตรศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานให้สานั กวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17–20 กุมภาพันธ์ 2557 แม้จะยังไม่ได้รบั ผลการประเมิน แต่
เสียงตอบรับอย่างไม่เป็ นทางการจากผูเ้ ข้ารับการอบรมค่อนข้างดี และกาหนดจัดการอบรมรุ่นที่ 2 ในวันที่
19–21 มีนาคม 2557
 กระบวนการเตรี ย มจัดประชุ มวิช าการแพทยศาสตรศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 15
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกาหนดจะประชุมพิจารณาหัวข้อ และรายละเอียดของ
การประชุมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 18 มีนาคม 2557
 กาหนดบทบาทของคณะทางานต่อกระบวนการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึ กษา เนื่ องจาก
คณะทางานแต่ ละคนต่ างมีหน้าที่ รับผิ ดชอบกระบวนการหลักของคณะที่ สังกัด จึงไม่น่าจะมีเวลาเพีย ง
พอที่จะดาเนิ นการวิจยั ให้ กสพท ได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอ้ เสนอแนะว่าควรทาวิจยั แบบมุ่งเป้าหมายที่ชดั เจน
และผลักดันในทิศทางนั้น โดย กสพท อาจพิจารณามอบหมายให้องค์กรที่ทาวิจยั อยู่แล้วเป็ นผูด้ าเนิ นการ
และติ ด ตามผล โดยคณะท างานฯ จะสนั บ สนุ น ในฐานะผู ้ช่ ว ยคิ ด ช่ ว ยท า หรื อ กสพท อาจพิ จ ารณา
มอบหมายให้คณะใดคณะหนึ่ งเป็ นผูด้ าเนิ นการวิจัยในเรื่องที่ กาหนด โดยคณะทางานฯ จะสนั บสนุ นใน
ฐานะผูใ้ ห้คาปรึกษาแนะนา เท่านั้น
มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีผูใ้ ห้ขอ้ สังเกตประเด็นเร่งด่วนที่เห็นสมควรดาเนิ นการคือปั ญหา
การขาดแคลนคณาจารย์ที่มีความรูค้ วามสามารถด้านแพทยศาสตรศึกษาในสถาบันสมาชิก ด้วยเป็ น
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สาขาวิ ช าที่ มีแ รงจูง ใจน้อยเมื่อเที ย บกับ การฝึ ก อบรมในสาขาวิช าชี พ แม้มี ก ารเปิ ดเป็ นหลัก สูต รระดับ
ปริ ญ ญาโทที่ จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย หรื อ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร หรื อ จัด เป็ นหลัก สูต รฝึ กอบรมของ
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย จึ ง เห็ นสมควรที่ ค ณะท างานชุ ดนี้ จะเร่ง ผลัก ดัน เช่ น การจัด ประชุ ม วิช าการ
แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ผนวกการอบรมระยะสั้นไว้ดว้ ย เป็ นต้น นอกจากนั้ นที่ประชุมได้
เสนอให้ กสพท เป็ นแกนหลักสนับสนุ นให้โรงเรียนแพทย์จดั การอบรมให้คณาจารย์ในสังกัดสถาบันสมาชิก
ปี ละ 2 ครั้ง เช่น ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นต้น ส่วนการดาเนิ นการวิจยั ด้าน
แพทยศาสตรศึกษาที่กระจายในภาคส่วนต่างๆ นั้น เห็นสมควรจัดให้มีการประสานเชื่อมโยงระหว่างผูท้ ี่
รับผิดชอบเพื่อลดภาระงานที่ซ้าซ้อนกัน
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4.1 เพื่อทราบ
4.1.1 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
- การดาเนิ นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต
แบบโควตาพื้ นที่ CPIRD/ODOD
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มฯ
ดร. รัตติยา ฤทธิรงค์
สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์ ได้นาเสนอรายงานจากโครงการผลิตแพทย์
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งแบ่งเป็ นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการ
กระจายแพทย์หนึ่ งอาเภอหนึ่ งทุน (ODOD) สรุปได้วา่
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการ 2 รายการ ดังนี้
- ประชุมวิชาการ CPIRD for Sustainable Rural Health Service วันที่ 9-10 มิถุนายน
2557 ณ ศูนย์ประชุม impact เมืองทองธานี เนื่ องในโอกาสที่โครงการ CPIRD ได้ดาเนิ นการมาครบ 20 ปี
ซึ่งจะได้เรียนเชิญคณะกรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
- ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 13
วันที่17-19 กันยายน 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท(สบพช.) รับผิดชอบดูแลแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานทัว่ ประเทศเพื่อให้สามารถติดต่อและดู แลแพทย์ได้อย่าง
เป็ นระบบ จากเดิมที่กระจายการดูแลตามภาคส่วนต่างๆ และพบข้อจากัดในการติดต่อประสานงาน
 ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาแพทย์โครงการ CPIRD และโครงการ ODOD ได้ผ่านการเห็นชอบ
จากผูแ้ ทนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 37 แห่งและโรงเรียนแพทย์ที่ร่วมจัดการศึกษาแล้ว จะเริ่ม

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
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บันทึกข้อมูลนั กศึกษาแพทย์ต้งั แต่ปีการศึกษา 2556 ทุกชั้นปี ต่อเนื่ องจากสาเร็จการศึกษาและออกไป
ปฏิบตั ิงาน
 การพัฒนาศักยภาพศูนย์แพทยศาสตรศึ กษาชั้นคลินิกให้สามารถฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้านในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้ น
 การพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวทั้งระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ซึ่งจะได้
ประสานกับราชวิทยาลัยต่อไป
 การพัฒนาคณาจารย์ดา้ นแพทยศาสตรศึกษา แบ่งหลักสูตรออกเป็ น 2 ระดับ
1. Essential course for medical educator :ECME) เป็ นหลักสูตรระดับประเทศระยะเวลา
1 ปี แบ่งการอบรมออกเป็ น 9 ครั้ง โดยบางครั้งมีวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาบรรยายด้วย
ผูผ้ ่านการอบรมจะได้รบั ใบประกาศนี ยบัตรรับรอง จัดอบรมรุ่นละ 40 คน รุ่นที่หนึ่ งอยู่ระหว่างดาเนิ นการ
และเตรียมจะเปิ ดรับรุ่นที่สองโดยรับสมัครจากอาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทัว่ ประเทศ
แห่งละ 1 คน และเปิ ดรับบุคคลภายนอก 5 คน
2. หลักสูตรระดับภูมิภาค มีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดอบรม
ให้แก่อาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และเปิ ดรับบุคคลภายนอกด้วย
 การจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะนอกสังกัดฝากฝึ กสาหรับคณะแพทยศาสตร์ในส่วนกลางที่
พบว่า ในปี นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จดั สรรให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการเนื่ องจากเปลี่ยนผูร้ บั ผิ ดชอบ
นั้น ขณะนี้ กระทรวงฯ ได้จดั สรรให้ครบตามจานวนแล้ว และในอนาคตจะได้สารวจความต้องการก่อน
กาหนดพื้ นที่ต่อไป ทั้งนี้ มีขอ้ กังวลเรื่องการขาดแคลนกาลังแพทย์เมื่อมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิ ดภาค
เรียนในปี การศึกษา 2558
มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีขอ้ คาถามเรื่องการจัดการให้บณ
ั ฑิตแพทย์ในโครงการ
CPIRD และโครงการ ODOD เรื่องการปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนและโอกาสได้รบั การฝึ กอบรมทั้งในสาขาที่ขาด
แคลนและสาขาอื่นๆ รวมทั้งโอกาสที่บณ
ั ฑิตกลุ่มนี้ จะก้าวหน้าในสายวิชาชีพอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยที่
จัดการเรียนการสอน ในส่วนของการจัดสรรที่เรียนโดยพิจารณามหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือเป็ นหลักและ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรบั รองการจัดสรรโควตาถึงปี 2560 แล้ว และผูน้ าเสนอรับจะนาประเด็นจากที่ประชุม
นี้ เสนอให้ สบพช.พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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4.1.2 โครงการดาเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิ งนั นทนา ศิริทรัพย์ ได้นาเสนอความคืบหน้าในการ
ดาเนิ นงานของเครือข่ายสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว แทน ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ สรุปได้ว่า คณะทางานเตรียมจะจัดทาโครงร่างวิจยั ด้วย
การถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบ transformative learning ในโรงเรียนแพทย์ ได้จดั
กิจกรรมรับฟั งประสบการณ์การจัดการเรียนรูข้ องคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2557 แ ล ะ ค รั้ ง ต่ อ ไ ป จ ะ จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า น อ ง นี้ ที่ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า
วิทยาลัย ในวันที่ 3 เมษายน 2557 โดยขอให้ผูไ้ ด้รบั เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก
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ต้น สัง กัด คณะท างานฯ เตรี ย มจะรวบรวมและสกัด สาระที่ ไ ด้ม าจัดท าร่ า งโครงร่ า งการวิ จัย เสนอให้
ผูท้ รงคุณวุฒิได้ให้ขอ้ คิดเห็นต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.1.3 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกาหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งเรื่องการประเมินตามแนวทาง
TQA:EdPEx ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท ) ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่าตามที่ กสพท
ได้ดาเนิ นการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันสมาชิกโดยใช้แนวทาง TQA:EdPEx นั้น
ขณะนี้ ได้มีคณะแพทยศาสตร์ 1 แห่ง ได้แสดงความจานงขอรับการประเมินรอบใหม่ โดยจะจัดส่งรายงานใน
เดือนสิงหาคม 2557 ซึ่ง กสพท ได้ตอบรับและกาหนดตรวจเยี่ยมในเดือนพฤศจิกายน 2557
อนึ่ ง ในส่วนของโครงการ EdPEx 200 ของ สกอ. ที่ กาหนดให้คณะวิชาที่เข้าร่วม
โครงการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เพื่อรับการตรวจประเมินฯ
กาหนดประกาศผลการประเมินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งคณะที่ได้รบั ผลการประเมินตั้งแต่
200 คะแนนขึ้ นไป จะได้รบั การยกเว้นการตรวจประเมินตามเกณฑ์ 9 องค์ประกอบคุณภาพ เป็ นเวลา 4 ปี
โดยในปี ที่ 4 ต้องได้รบั คะแนนตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้ นไปนั้น มีสถาบันสมาชิก 4 แห่ง ได้รบั คัดเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มติที่ประชุม : รับทราบโดยมีผูส้ อบถามความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการประเมิน
ตามแนวทาง TQA, EdPEx, WFME และ PMQA รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเรื่องกาลังคนและงบประมาณ
ของโรงเรียนแพทย์ใหม่ ผูน้ าเสนอ และศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมสรุปได้
ดังนี้
 EdPEx เป็ นเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเพื่อความเป็ น
เลิศและความยัง่ ยืนขององค์กร ถือเป็ นมูลค่าเพิ่มหรือโอกาสที่จะยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษาสู่
ระดับโลก เนื่ องจากสาระของเกณฑ์มีความสอดคล้องกับเกณฑ์เพื่อขอรับการสนับสนุ นการขับเคลื่อนสู่การ
เป็ นมหาวิทยาลัยโลกของ สกอ. ซึ่งเตรียมจะเปิ ดโครงการในเร็วๆนี้
 WFME เป็ นเกณฑ์การประเมินหลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตร อาจนับเป็ น
ส่วนหนึ่ งของการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ได้ ถื อเป็ นมูลค่าเพิ่มหรือโอกาสที่จะยกระดับหลักสูตรและ
องค์ประกอบของหลักสูตรสู่ระดับนานาชาติ
 PMQA (Public Sector Management Quality Award) เป็ นเกณฑ์การประเมินที่นา
เกณฑ์ TQA:EdPEx มาใช้ดว้ ยวิธีการของ 9 องค์ประกอบคุณภาพ กล่าวคือ มีการกาหนดตัวชี้ วัดและ
เป้าหมายชัดเจน ในขณะที่แนวทาง EdPEx เปิ ดให้องค์กรเป็ นผูก้ าหนด KPI และเป้าหมายตามบริบทของ
องค์กร นอกจากนั้น PMQA บังคับใช้เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น หากจะพิจารณานามาใช้จาเป็ นต้อง
เข้าใจหลักคิดดังกล่าว
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 TQA (Thailand Quality Award) เป็ นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งแปลจาก
Baldrige Criteria for Performance Excellence ซึ่งเป็ นเกณฑ์สาหรับภาคธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
นาเกณฑ์นี้มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสาหรับภาคธุรกิจของไทยให้พฒ
ั นาอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้
Malcolm Baldrige ยังมีเกณฑ์ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรได้แก่ องค์กรทางการศึ กษา
(Education Criteria for Performance Excellence) และองค์กรด้านสุขภาพ(Health care Criteria for
Performance Excellence) ตัวอย่างข้อแตกต่างระหว่างสองเกณฑ์ เช่น TQA ใช้คาว่า “Product and service”
และ “Customer” ส่วน EdPEx ใช้คาว่า “Educational Program and Service” และ “student” เป็ นต้น ซึ่ง
กสพท ได้นา Education Criteria มาใช้ในกระบวนการประเมินสถาบันสมาชิกมาอย่างต่อเนื่ อง ต่อมาเมื่อ
สกอ. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ร่วมมือกันนาเกณฑ์สาหรับภาคการศึ กษามาทดลองใช้ เพื่อ
ป้องกันความสับสนกับ TQA จึงใช้ชื่อย่อว่า EdPEx โดยได้จดั โครงการขึ้ น 2 โครงการคือ “โครงการพัฒนา
คุ ณภาพการศึ กษาสู่ความเป็ นเลิศ ” (หรือโครงการนาร่อง EdPEx) และ “โครงการต่อยอดคุ ณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ” (หรือโครงการ Fast Track) ซึ่งโครงการสิ้ นสุดแล้ว (Fast tract Cohort 1)
ขณะนี้ สกอ. ได้ประกาศกาหนดแนวทางการนา EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพภายในและดาเนิ น
โครงการ EdPEx 200
 แนวทางการพัฒ นาก าลัง คนและการใช้ง บประมาณในส่ ว นของ EdPEx จึ ง ไม่
จาเป็ นต้องรับการอบรมหลักสูตร TQA ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ แต่เห็นสมควรศึกษาทาความเข้าใจ
เกณฑ์และใช้ประโยชน์จากการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มสถาบันสมาชิก กสพท ที่ดาเนิ นการ
มาก่อน ซึ่งอาจช่วยเป็ นพี่เลี้ ยง หรือวิทยากรจัดอบรมให้ได้ และเชิญชวนให้โรงเรียนแพทย์ใหม่ศึกษาและ
ขอรับการประเมินจาก กสพท แม้ขณะนี้ ยังมีผ ลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ ไม่เข้าเงื่ อนไขตาม
ประกาศของ สกอ.
 คณะกรรมการได้แบ่งปั นและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมว่าหลักสาคัญในการทา EdPEx
มิ ใ ช่ ก ารเขี ย นรายงาน แต่ ผู ้น าและที ม ผู ้บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้อ งเข้า ใจและแสดงบทบาทส าคัญ ในการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการที่ระบบ นอกจากนั้นทีมผูบ้ ริหารระดับสูงต้องลงมือเขียนรายงานซึ่งจะแสดง
ถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงในหมวดต่างๆจนถึงผลลัพธ์ที่ครบถ้วน
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4.1.4 มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังไม่
มีความคืบหน้าในการดาเนิ นงานเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.1.5 แนวทางการผลิตแพทย์เพิ่ม และการจัดทาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังไม่
มีความคื บหน้าในการดาเนิ นงานเรื่ องแนวทางและการจัดท าโครงการผลิ ตแพทย์เพิ่ มของกลุ่ มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ มีผสู้ อบถามความชัดเจนเรื่องงบประมาณโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทปี งบประมาณ 2556 ถึ ง 2560 ซึ่ งขณะนี้ อยู่ในช่วงการบริหารของรัฐบาล
รักษาการได้ขอ้ สรุปว่างบประมาณนี้ เป็ นงบประมาณผูกพันที่ได้รบั อนุ มตั ิไว้ก่อนแล้วตามจานวนผูเ้ รียนและ
ตั้งเบิกรายปี
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4.1.6 การประชุ ม เครื อข่ ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แ ห่งประเทศไทย
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(UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังไม่มีความ
คืบหน้าในการดาเนิ นงานเรื่องเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
มติที่ประชุ ม : รับทราบ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล ได้แจ้ง
เพิ่มเติมซึ่งได้ทราบจากประธาน UHOSNET ว่าจะมีการประชุมเรื่อง Rational Use of Drug ที่คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 21 มีนาคม 2557
4.2 เรื่องที่กาลังอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ
4.2.1 การติดตามผลการดาเนิ นการตามแนวปฏิ บัติจากข้อเสนอแนะจากการประชุ ม
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8
- การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็ นมนุ ษย์
- ระบบสาธารณสุขและการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของโรงพยาบาลชุมชน
- การสร้างเสริมสุขภาพ
- การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา
- การปรับปรุงระบบใช้ทุน และเพิ่มพูนทักษะของแพทย์
- หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางและเวชศาสตร์ครอบครัว
- การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
เอกสารประกอบ : 3 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล ได้นาเสนอความคืบหน้าการดาเนิ นงาน
ตามข้อปฏิบตั ิจากข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 People-Centered
Health Care สรุปได้วา่ ได้มีกระบวนการติดตามการดาเนิ นงานตามข้อเสนอแนะ 24 ข้อ ในความรับผิดชอบ
ของคณะทางาน 7 กลุ่ม มาอย่างต่อเนื่ อง โดยล่าสุดได้จดั การประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ที่
จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นสาคัญและเสนอประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นดังนี้
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1. แม้ผลสารวจพบว่าทุกสถาบันเห็นความสาคัญของ People-Centered Health Care
แต่ยงั ไม่สามารถประเมินผลสาเร็จได้เนื่ องจากไม่มีตวั ชี้ วัดที่ชดั เจน เห็นสมควรพิจารณากาหนดตัวชี้ วัดทั้ง
ด้านการบริการการศึกษาและการติดตามบัณฑิตแพทย์ที่ชดั เจน และกาหนดผูร้ บั ผิดชอบดาเนิ นการติดตาม
ประเมินผลที่สอดคล้องกัน
2. ความกังวลเรื่องครูแพทย์ท้งั จานวนและศักยภาพที่เพียงพอ เห็นสมควรพิจารณา
กาหนดคุณสมบัติกลางสาหรับครูแพทย์และแนวทางการพัฒนาให้ครูแพทย์เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้ รียน
3. กระบวนการเสริมสร้างความเป็ น People-Centered Health Care ให้แก่ผูเ้ รียน
โดยเฉพาะวิธีคิดและทัศนคติในเรื่องเวชจริยศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
และความเป็ นสากล (Internationalization) เห็นสมควรพิจารณากาหนดเป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อให้แต่ละสถาบันนาไปปรับใช้ตาม
บริบทโดยคงไว้ซึ่งจุดเน้นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การเลือกใช้ยา การคานึ งถึงความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น
4. การนานโยบายเรื่อง Rational Drug Use Hospital ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้
ดาเนิ นการภายใต้การสนับสนุ นของสถาบันวิจยั ระบบสุขภาพ (สวรส.) มาระยะหนึ่ งแล้ว ได้มีขอ้ เสนอให้
พิจารณานามาใช้ในโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ ซึ่งในเบื้ องต้นได้ประสานกับคณาจารย์ที่ดูแลเรื่องการ
ใช้ย าบางโรงเรี ย นแพทย์ และประธาน UHOSNET ซึ่ งจะได้ประชุ มที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ในวันที่ 21 มีนาคม 2557
5. การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และการนาเกณฑ์ของ WFME มา
ใช้ และการติดตามประเมินผลซึ่งได้กล่าวในวาระที่ 4.1.3
อนึ่ ง เนื่ องจากขณะนี้ ใกล้ถึงกาหนดจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
9 แล้ว จึงเห็นสมควรที่ประธานและคณะทางานแต่ละกลุ่มจะเร่งพิจารณาจัดทาแผนดาเนิ นการในระยะ
ต่ อไปที่ มี impact สูง พร้อ มทั้งตัวชี้ วัด เพื่ อ เป็ นกรอบในการดาเนิ น งานและรายงานผลต่ อที่ ประชุ ม
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งถัดไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและได้มีขอ้ คิดเห็น/ข้อเสนอแนะสรุปได้ดงั นี้
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้ วัดทั้งด้านการบริการ
การศึกษาและการติดตาม
บัณฑิตแพทย์ที่ชดั เจน เรื่อง
People-Centered Health
Care และผูท้ ี่เห็นสมควร
รับผิดชอบดาเนิ นการติดตาม

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เห็นสมควร
- ขอความอนุ เคราะห์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็ นแกนนาใน
การขับเคลื่อน
- ขอความอนุ เคราะห์ สรพ. ให้ดาเนิ นการนาร่อง
- จัดกิจกรรมพิจารณาตัวชี้ วัดในการประเมิน
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ประเด็นพิจารณา
- คุณสมบัติกลางของครู
แพทย์
- แนวทางการพัฒนาให้ครู
แพทย์
เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้ รียน
- จานวนครูแพทย์ที่เพียงพอ
กระบวนการเสริมสร้างความ
เป็ น People-Centered
Health Care ให้แก่ผูเ้ รียน
โดยเฉพาะวิธีคิดและทัศนคติ
ในเรื่องเวชจริยศาสตร์ การใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วย และ
ความเป็ นสากล
(Internationalization) ซึ่ง
เห็นสมควรพิจารณากาหนด
เป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เห็นสมควรที่คณะทางานวิชาการของ กสพท จะประสานความร่วมมือ
กับคณะทางานชุดนี้ เพื่อลดความซ้าซ้อนและให้ดาเนิ นการไปในทิศทาง
เดียวกัน

- เห็นชอบต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีสาระประโยชน์มากขึ้ น
นอกเหนื อจากความสนุ กสนานเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ในทางปฏิบตั ิบาง
เรื่องอาจประเมินได้ยาก และคาดหวังต่อความสาเร็จได้นอ้ ย
เห็นสมควร
- บรรจุท้งั สี่เรื่องซึ่งสาคัญและจาเป็ นไว้ในหลักสูตร เพื่อให้สามารถ
ดาเนิ นการได้อย่างครบถ้วนถึงกระบวนการประเมินโดยพิจารณาใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็ นเครื่องมือสนับสนุ น
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรียนรูแ้ ละหล่อหลอมแก่ผเู้ รียน
โดยเฉพาะแบบอย่างที่ผูเ้ รียนจะได้ท้งั จากคณาจารย์ และแพทย์ประจา
บ้าน
- พัฒนาคณาจารย์ และแพทย์ประจาบ้านให้ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
แก่ผูเ้ รียน ทั้งนี้ แพทยสภาจัดการอบรมเรื่องเวชจริยศาสตร์เป็ นประจา
ทุกปี รวมทั้งมีทีมวิทยากรที่พร้อมสนับสนุ นการฝึ กอบรมตามความ
ต้องการของแต่ละสถาบัน
ในส่วนของสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และความปลอดภัยของผูป้ ่ วย สรพ. ได้รบั ไว้เป็ นส่วนหนึ่ งของการ
ประเมินโรงพยาบาลแล้ว
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ทั้งนี้ เนื่ องจากประเด็นดังกล่าวเป็ นเรื่องใหญ่ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมแต่ละเรื่องอย่างเป็ นทางการเพื่อ
พิจารณาแนวทางการดาเนิ นงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่ อง ต่อไป
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4.2.2 คณะทางานปรับปรุงภาระงานแพทย์และค่าตอบแทนให้เหมาะสม
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ไม่มี
เนื่ องจากไม่มีผนู้ าเสนอในวาระนี้ ประธานจึงขอข้ามไปวาระถัดไป
มติที่ประชุม
: รับทราบ
4.2.3 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
การเตรียมจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในเดือนกันยายน 2558 เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
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ประชุ ม แพทยศาสตรศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ครั้ง ที่ 9 มี โ ครงสร้า งประกอบด้ว ยคณะกรรมการและคณะ
อนุ กรรมการรวมทั้งสิ้ น 7 ชุด โดยมีรองเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ หรือผูท้ รงคุณวุฒิของ กสพท ทาหน้าที่
เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างคณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการแต่ละชุด ดังต่อไปนี้
1 คณะกรรมการอานวยการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9
มีคณบดีจากทุกโรงเรียนแพทย์เป็ นกรรมการ ขณะนี้ รอคณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
2 คณะกรรมการดาเนิ นการกลาง
มี เ ลขาธิ ก าร กสพท (ศาสตราจารย์น ายแพทย์อ าวุ ธ ศรี ศุ ก รี ) เป็ นประธาน มี ค ณบดี แ ละ
รองคณบดีจากทุกโรงเรียนแพทย์เป็ นกรรมการ
3 คณะอนุ กรรมการฝ่ ายวิชาการ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ชุด ทุ กชุดมีคณะทางานวิชาการของ กสพท เป็ น
องค์ประกอบเพื่ อท าหน้าที่ เก็ บประเด็ นสาคัญ และมีรองเลขาธิ ก ารหรื อผู ้ท รงคุ ณวุ ฒิ ของ กสพท
ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน
3.1 คณะอนุ กรรมการวิเคราะห์ความหลากหลายของระบบสุขภาพ
3.2 คณะอนุ กรรมการวิเคราะห์ความหลากหลายของสถาบันผลิตแพทย์
3.3 คณะอนุ กรรมการเรื่อง Physician for Community
3.4 คณะอนุ กรรมการเรื่อง Academic Physician or Researcher
3.5 คณะอนุ กรรมการเรื่อง Physician for Advanced Care
4 คณะกรรมการสรุปผลการดาเนิ นงาน
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อนึ่ ง เนื่ องจากสถานการณ์บา้ นเมืองยังไม่เรียบร้อยในระยะแรกเลขาธิการ กสพท จะ
เป็ นผูล้ งนามแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการก่อน 5 ชุด เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ซึ่งมี
เวลาทางาน 1 ปี 9 เดือนก่อนเริ่มการประชุ ม ส่วนอีก 3 ชุดที่ยงั ไม่แต่งตั้งคือ คณะกรรมการอานวย
การจัดประชุมฯ ซึ่งรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุ กรรมการวิชาการชุดที่ 1 ซึ่งจะได้เรียน
ปรึกษาหารือปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขในลาดับต่อไปก่ อนเสนอแต่งตั้ง และคณะกรรมการสรุ ปผลการ
ดาเนิ นงานซึ่งจะแต่งตั้งเมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาการสรุ ปผลการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯต้องการ
เพิ่มรายนามคณะกรรมการฯ ขอความกรุณาแจ้งโดยเร็ว
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.2.4 โครงการอบรมผูบ้ ริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 15(MSE15)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้นาเสนอโครงการอบรมผูบ้ ริหาร
สถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 15 (Medical School Executives :MSE15) ซึ่งจัดขึ้ นต่อเนื่ องเป็ น
รุ่นที่ 15 ว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กาหนดจะจัดการอบรมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ระหว่างวันที่ 2-27 มิถุนายน 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม สรุปได้ว่ากระบวนการ
อบรมประกอบด้วยการบรรยาย 4 หัวข้อ ได้แก่ Vision Mission Stakeholder Analysis, Strategic
Formulation, Strategic Tools และ Strategic Control กิจกรรมดูงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และดูงานต่างประเทศ ที่ National Taiwan University ซึ่งได้รบั การจัด
อันดับที่ 43 โดย QS Ranking ในปี 2014 , Taipei Medical University ซึ่งได้รบั การจัดอันดับที่ 51 ถึง
100 โดย QS Ranking และ China Medical University at Taichung ซึ่งมีชื่อเสียงในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ PBL อัตราค่าใช้จ่ายรวมกิจกรรมดูงานในประเทศสาหรับผูเ้ ข้าอบรมจากสถาบันสมาชิก
24
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คนละ 32,000.-บาท สาหรับผูส้ งั กัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คนละ 37,000.-บาท กิจกรรม
ศึกษาดูงานต่างประเทศ คนละ 45,000.-บาท ทั้งนี้ มีเงื่อนไขกาหนดว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นผูบ้ ริหาร
ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าฝ่ ายขึ้ นไป โดยผูส้ มัครก่อนได้สิทธิเข้ารับการอบรมก่อน จากัดจานวนผู ้
เข้าอบรมในสังกัดโรงเรียนแพทย์ 30 คน และสังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 10 คน โดยผูด้ ูงาน
ต้องส่งเอกสารประกอบการเดินทางภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ไม่รบั ผูต้ ิดตาม แต่เรียนเชิญรอง
คณบดีทุกคณะแพทยศาสตร์ร่วมดูงานด้วยโดยไม่ตอ้ งเข้ารับการอบรม
มติที่ประชุม : รับทราบ

8
9
10
11
12
13
14

4.3 เรื่องที่ยงั ไม่มีความคืบหน้า
4.3.1 การจัดการดูงานต่างประเทศสาหรับคณบดี/ผูอ้ านวยการ สถาบันผลิตแพทย์
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังไม่มีความ
คืบหน้าในประเด็นนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
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5.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: แพทย์หญิงณัฏฐินี นันทาทอง
แพทย์หญิ งณัฏฐิ นี นั นทาทอง ได้นาเสนอความคืบหน้าของการเตรียมจัด ประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึ กษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สรุ ปได้ว่า
กาหนดจะจัดการประชุมระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 ในประเด็นนโยบายผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยต่อในวันที่ 19
ธันวาคม 2557 โดยจะมี Pre workshop ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ส่วนหัวข้อและรายละเอียดของการ
จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาร่วมกับคณะทางานวิชาการของกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาส
ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.2 การปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อเทียบคุณวุฒิปริญญาโท
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รันดร์ ประดิ ษ ฐสุ วรรณ ได้นาเสนอความคื บหน้าใน
การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ของการยกระดับหลัก สูตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลัก สูตรระยะ 6 ปี ให้เป็ น
หลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งปั จจุบันแม้จะจัดเป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรีแต่อัตราเงินเดื อนเทียบเท่า
ระดับปริญญาโท นั้ น จากการศึ กษาประกาศ/ระเบีย บที่ เกี่ ยวข้องเช่ น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
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บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้พิจารณา
ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ โดยได้เสนอแนวทางการปรับหลักสูตร
ด้วยการแบ่งออกเป็ น 2 หลักสูตรต่อเนื่ องกันดังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี โดยแบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก. ที่เน้นการ
วิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ และแผน ข. ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ตอ้ งทาวิทยานิ พนธ์แต่ตอ้ งมี
การค้นคว้าอิสระ มีโครงสร้างหน่ วยกิต ดังนี้
ปริญญาโทแผน ก ผูเ้ รียนทาเฉพาะวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต
แบบ ก 1
โดยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้ น
ได้โดยไม่นับหน่ วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันกาหนด
ปริญญาโทแผน ก ผูเ้ รียนศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่ วยกิต
แบบ ก 2
และทาวิทยานิ พนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่ วยกิต
ปริญญาโทแผน ข ผูเ้ รียนไม่ตอ้ งทาวิทยานิ พนธ์
แต่ตอ้ งมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต และไม่เกิน 6 หน่ วยกิต
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มติที่ประชุ ม : เห็นชอบต่อแนวทางการปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เป็ นหลักสูตร
ระดับปริญญาโทแผน ก. ที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ และไม่เห็นด้วยกับ แผน ข. ที่ไม่ตอ้ งทา
วิท ยานิ พ นธ์เ นื่ อ งจากหากผู ้เ รี ย นต้อ งการศึ ก ษาต่ อในระดับปริ ญ ญาเอกจะถูก จ าแนกเป็ นกลุ่ม ที่ เ รี ย น
ปริญญาเอกฐานตรีที่ตอ้ งเพิ่มภาระการศึกษาและเวลาการศึกษา และได้เสนอแนะให้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ นาเสนอร่างคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานศึกษาข้อมูลต่อที่ประชุมใน
คราวต่อไป
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6.1 โครงการค่ายสัมมนาปลายปี สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 22-23
มีนาคม 2557
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณฐั พงษ์ อัครผล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์ อัครผล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่ องจากการที่กลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เห็นชอบให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกิจการนิ สิตและนักศึกษา
แพทย์น้ัน คณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (สพท.) กาหนดจะจัดสัมมนาเพื่อสรุปผล
การดาเนิ นงานประจาปี การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 22–23 มีนาคม 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด
นครนายก โดยจะเชิญนายกสโมสรนิ สิตนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันเข้าร่วมการสัมมนานี้ ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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6.2 รายงานโครงการจริยธรรมสัญจรครั้งที่ 12
เอกสารประกอบ : หนังสือธรรมสัญจร ครั้งที่ 12
ผูน้ าเสนอ
: แพทย์หญิงวรางคณา มัน่ สกุล
แพทย์หญิงวรางคณา มัน่ สกุล ได้นาเสนอผลการจัดกิจกรรมจริยธรรมสัญจรครั้งที่ 12 เมื่อ
วันที่ 21–23 กรกฎาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่จดั ต่อเนื่ องทุกปี ภายใต้การสนับสนุ นของคณะอนุ กรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิ สิตนักศึกษาของ
แพทยสภา ซึ่ ง มี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป รี ด า ทัศ นประดิ ษ ฐ์ เป็ นประธาน และรองคณบดี ที่
รับ ผิ ด ชอบด้า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาจากทุ ก โรงเรี ย นแพทย์เ ป็ นอนุ ก รรมการ มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
จริ ย ธรรมส าหรับ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาแพทย์ อาจารย์แ พทย์ แพทย์ใ ช้ทุ น และแพทย์ป ระจ าบ้า น กิ จ กรรม
ประกอบด้วยกิจกรรมฐานกลุ่มที่เน้นเรื่องจริยธรรมและการทางานในทีมสหวิชาชีพ และได้จดั ให้ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่ องในวันอาสาฬหบูชาด้วย รายละเอียดดังหนังสือสรุปงานโครงการจริยธรรมสัญจรที่
แจกในการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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6.3 ความหมายและเจตนารมณ์ของคาว่า “People-Centered Health Care”
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่ องจากความเข้าใจ
เรื่อง People-Centered Health Care ในปั จจุบนั เริ่มคลาดเคลื่อนจากเจตนารมณ์ที่ นามาใช้ก่อนการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 8 จึงเห็นสมควรจัดโอกาสให้ได้สื่อสารให้ผูเ้ กี่ยวข้องได้รบั ทราบและ
เข้าใจตรงกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็ นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามเจตนารมณ์
มติที่ประชุม : รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณฐั พงษ์ อัครผล)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจแก้ไขสรุปผลการประชุม
\\2557\Meet22014
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