
การประชุมกรรมการบริหารหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น  1 
สาขาเวชศาสตรป้์องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร ์2 

ครั EงทีF !/2563 วนัทีF 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00-13.00 น.              3 
ณ สาํนักงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะแพทยศาสตร ์มข. 4 

ผูม้าประชุม        ตาํแหน่ง  5 

1. รศ.เนสนีิ  ไชยเอยี      ประธานคณะกรรมการฯ 6 
2. ศ.กติตศิกัดิ G  สวรรยาวสิทุธิ G     กรรมการ 7 
3. รศ.โกสนิทร ์ วริะษร      กรรมการ  8 
4. อ.วรษิา สนุทรวนิิต      กรรมการ 9 
5. นพ.คงฤทธิ G  ภญิโญววิฒัน์      กรรมการ 10 
6. นพ.ภาณุกติติ G  ทรพัยส์ขุอาํนวย (หวัหน้าแพทยป์ระจาํบา้น)  กรรมการ  11 
7. นพ.ฉตัรพงศ ์ งามโชควฒันา (แพทยป์ระจาํบา้น)   กรรมการ 12 
8. อ.ภาณุมาศ  ไกรสร      กรรมการและเลขานุการ 13 
9. นางสาวศนีินาถ  พลตร ี      กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 14 

ผูไ้มม่าประชุม        ตาํแหน่ง 15 

`. พญ.ภรณ์ทพิย ์ พมิดา      กรรมการ 16 
a. นพ.กานต ์กาญจนพชิญ์      กรรมการ 17 

 18 
เริFมประชุมเวลา 11.00 น. 19 

วาระทีb ` รบัรองรายงานการประชุมครั cงทีb d/af63 20 

 มตทิีbประชุม: รบัรองรายงานการประชุมครั cงทีb d/af63 21 

 22 

วาระทีb a เรืbองแจง้เพืbอทราบ 23 
2.1 คาํสั bงแต่งตั cงคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯทีbแกไ้ข 24 
อ.ภาณุมาศ  ไกรสร นําเสนอ คาํสั bงแต่งตั cงคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯทีbแกไ้ข 25 
มติทีbประชุม: รบัทราบและให้แก้ไขเพิbมเติมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ โดยมอบหมายให้ประธาน26 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ และเลขานุการ หารอืกบังานนิตธิรรม คณะแพทยศาสตร์ เพืbอแก้ไขคําสั bงเดมิใน27 
ประเดน็ แก้ไขตําแหน่งของทีbประชุมร่วมผู้บรหิารกบัหวัหน้าภาควชิา คณะแพทยศาสตร์ จากกรรมการ ไปเป็นทีb28 
ปรกึษา 29 

 30 
 2.2 ผลการประเมนิแพทยป์ระจาํบา้นทีbสาํเรจ็การศกึษา ตั cงแต่ปี พ.ศ. afl` 31 
 อ.ภาณุมาศ  ไกรสร นําเสนอ ผลการประเมนิผลสมัฤทธิ Gของแพทยผ์ูส้ําเรจ็การฝึกอบรมแพทยป์ระจําบ้าน 32 
สาขาเวชศาสตรป้์องกนัแขนงอาชวีเวชศาสตร ์ภาควชิาเวชศาสตรชุ์มชน คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 33 
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา และโรงพยาบาลอุดรธานี โดยพบวา่มผีลการประเมนิในระดบัดมีากทุกๆ ดา้น โดย34 
ด้านทีbได้คะแนนเฉลีbยน้อยทีbสุดคอื ผลสมัฤทธิ Gในการปฏิบตัิกิจกรรมทางวชิาชพี ด้านการออกแบบโปรแกรมการ35 
วางแผนเพืbอป้องกนัและตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในสถานทีbทํางาน และด้านการประเมนิการสูญเสยี36 
สมรรถภาพทางกายและจติรวมถึงประเมนิทุพพลภาพ ซึbงได้คะแนนเฉลีbย 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ผู้แทน37 
แพทยป์ระจาํบา้น ไดใ้หค้วามเหน็เพิbมเตมิวา่ การจดัประสบการณ์ของทั cงสองดา้นยงัไมเ่พยีงพอต่อจาํนวนนกัศกึษา  38 



มตทิีbประชุม: รบัทราบ และใหต้ดิตามแบบประเมนิฯ ใหค้รบ รวมทั cงมมีอบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการ1 
บริหารหลักสูตรวางแผนปรบัปรุงการจดัประสบการณ์ โดยอาจเสริมการทํา table top exercise ในกรณีทีbไม่มี2 
สถานการณ์จรงิใหฝึ้ก 3 

 4 
2.3 การปรบั rotation ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น 5 
หวัหน้าแพทยป์ระจาํบา้นแจง้ต่อทีbประชุมถงึขอ้คดิเหน็ขอพจิารณาเพิbมโรงพยาบาลฝึกประสบการณ์แหง่ใหม ่6 

ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีระยอง ซึbงเป็นโรงพยาบาล7 
ทั bวไปทีbมุ่งเน้นการให้บรกิารอาชวีเวชกรรมเป็นพนัธกิจหลกั เนืbองจากตั cงอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทาง8 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลได้แจ้งความประสงค์ทีbจะขอให้มีแพทย์ประจําบ้านขั cนปีทีb 3 ไปร่วมฝึกประสบการณ์9 
ปฏบิตังิานทางคลนิิกไดใ้นปีการศกึษาหน้าดว้ยความยนิด ีโดยไดแ้จง้ผา่นแพทยป์ระจาํบา้นขั cนปีทีb 3 มาอยา่งไมเ่ป็น10 
ทางการ 11 

มตทิีbประชุม: รบัทราบ และมอบหมายให ้อ.ภาณุมาศ พจิารณาถงึประโยชน์ของและความพรอ้มในการจดั12 
ประสบการณ์ของโรงพยาบาลดงักล่าว และประสานงานใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเปิดปีการศกึษาหน้า 13 

 14 
2.4 แนวทางการพฒันาอาจารย ์15 
ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดแ้จง้และขอพจิารณาถงึแนวทางการพฒันาอาจารย ์ประกอบดว้ย16 

การส่งเสรมิทกัษะทางวชิาชพี ซึbงจะสนับสนุนให้อาจารย์ได้ปฏิบตัิงานทีbตรงกบัวชิาชพีมากขึcน รวมถึงมกีิจกรรม 17 
coaching อาจารยใ์หม่เป็นระยะ และการพฒันาดา้นแพทยศาสตรศกึษา ทีbจะสนับสนุนใหอ้าจารยทุ์กท่านตอ้งไดเ้ขา้18 
รว่มการอบรมดา้นแพทยศาสตรศกึษาปีละ 1 ครั cงเป็นอยา่งน้อย 19 

มตทิีbประชุม: รบัทราบ 20 
 21 
2.5 แผนการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 22 
ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดแ้จง้และขอพจิารณาถงึแนวทางการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 23 

ทั cงสนับสนุนให้เขา้ร่วมการดูงานด้าน FCE การเขา้ร่วมกจิกรรมบรหิารองค์กรคุณภาพ และการอบรมหรอืประชุม24 
วชิาการตามวชิาชพี ซึbงมตีวัชีcวดัทีbชดัเจนตามแผน 25 

มตทิีbประชุม: รบัทราบ 26 
 27 

วาระทีb d เรืbองสบืเนืbอง 28 
   d.` การลาออกของแพทยป์ระจาํบา้น  29 
 รศ.เนสนีิ  ไชยเอีย แจ้งต่อทีbประชุมว่า นพ.ปฐมภทัร มลีาภ นักศึกษาชั cนปีทีb a ขอลาออกจากหลกัสูตร 30 
เนืbองจากตอ้งการใหเ้วลาในการทาํธุรกจิสว่นตวัใหเ้ตม็ทีb และไมไ่ดม้ปัีญหากบัการเรยีนก่อนหน้านีc วางแผนจะลาออก31 
จากการศกึษา และลาออกจากราชการดว้ย โดยจะคนืทุนการศกึษาทีbไดร้บัมาใหก้บัคณะฯ  32 

มตทิีbประชุม: รบัทราบ 33 
 34 
วาระทีb ! เรืbองเสนอเพืbอพจิารณา 35 
      !.` นโยบายการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรป้์องกนั แขนงอาชวีเวชศาสตร ์36 

รศ.เนสนีิ  ไชยเอยี นําเสนอ นโยบายการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรป้์องกนั แขนงอาชวีเวช37 
ศาสตร ์  38 

มตทิีbประชุม: รบัทราบ และมกีารแกไ้ขเพิbมเตมิ ดงันีc 39 
 นโยบายขอ้ a  40 



- การประชาสมัพนัธใ์นการคดัเลอืกใหร้ะบุคุณสมบตัขิองผูส้มคัรทีbจะไดร้บัคะแนนเพิbมในกรณีพเิศษ 1 
เชน่ ไดร้บัทุนทีbเป็นอาจารย ์ 2 
 - ระบุคณุสมบตัผิูส้มคัรในกรณีทีbมคีวามพกิารทางหลกัสตูรจะดาํเนินการอยา่งไร 3 
 นโยบายขอ้ !  4 
 - คณุสมบตัอิาจารยป์ระจาํหลกัสตูรฯ โดยพจิารณาจากคณุสมบตัจิากมหาวทิยาลยัขอนแก่น  5 
 นโยบายขอ้ f 6 
 - ใหพ้จิาณา TOR ของสายสนบัสนุนใหช้ดัเจน 7 
 8 

 !.a แผนการจดัฝึกอบรมตาม WFME ฉบบัปรบัปรงุ 9 
 อ.ภาณุมาศ ไกรสร นําเสนอแผนการฝึกอบรมฯ ต่อทีbประชุมเพืbอพจิารณารายละเอยีดของแผนการฝึกอบรมฯ 10 
ฉบบัปรบัปรุง ทั cงประเดน็เรืbองพนัธกจิของแผนการฝึกอบรม รูปแบบของการฝึกอบรม เงืbอนไขการปฏบิตังิานของ11 
แพทยป์ระจําบ้าน ผลสมัฤทธิ Gของการฝึกอบรม รูปแบบของการวดัผลและประเมนิผล และระเบยีบขอ้ปฏบิตัใินการ12 
บรหิารจดัการแผนการฝึกอบรม 13 

มตทิีbประชุม: รบัทราบและเหน็ชอบ 14 
  15 

4.3 ผลการทวนสอบขอ้สอบ 16 
 อ.ภาณุมาศ ไกรสร นําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้สอบรวบยอดในปีทีbผา่นมา พบวา่มขีอ้สอบปรนยับางขอ้ทีbอาจ17 
นําไปวดัผลไมไ่ด ้เพราะมอีาํนาจจาํแนกตํbา  18 

มตทิีbประชุม: รบัทราบ และแนะนําใหแ้กไ้ขขอ้สอบขอ้ดงักล่าวก่อนทีbจะนํากลบัไปเขา้สูค่ลงัขอ้สอบอกีครั cง 19 
 20 

 4.4 (ร่าง) แนวทางการคดัเลอืกคุณสมบตัิพิเศษเฉพาะของผู้สมคัรทีbมแีนวโน้มจะเป็นอาจารย์เมืbอสําเรจ็21 
การศกึษา 22 

รศ.เนสนีิ  ไชยเอยี นําเสนอ (ร่าง) แนวทางการคดัเลอืกคุณสมบตัพิเิศษเฉาะของผูส้มคัรทีbมแีนวโน้มจะเป็น23 
อาจารยเ์มืbอสาํเรจ็การศกึษา  24 

มตทิีbประชุม: รบัทราบ โดยในรา่งแนวทางดงักล่าว ระบุคณุสมบตัดิงันีc 25 
1. มคีวามสามารถดา้นวชิาการเป็นเลศิ 26 
a. มคีวามสามารถในการทาํวจิยั 27 
d. มเีจตคตทิีbดต่ีอวชิาชพีคร ู28 
!. อาจารยป์ระจาํแผนงานฝึกอบรมตอ้งพรอ้มทีbจะใหค้าํแนะนําทางวชิาชพีครเูป็นประจาํ  29 
 30 
4.5 ความกา้วหน้าของแพทยป์ระจาํบา้น 31 
 32 
!.l ทบทวนจาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมโดยมกีารปรกึษาหารอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 33 
หวัหน้าแพทยป์ระจาํบา้น เสนอความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรฯ ดงันีc 34 
`. ในบางสมรรถนะองคร์วม (EPA) มเีกณฑก์ารเลืbอนขั cนปีและเกณฑก์ารมสีทิธยิืbนสอบเพืbอวุฒบิตัร ทีbตอ้งใช้35 

ประสบการณ์การเรยีนรูค้อ่นขา้งมาก ทาํใหบ้างครั cงมจีาํนวนผูป่้วยหรอืจาํนวนประสบการณ์การเรยีนรูไ้มเ่พยีงพอทีbจะ36 
ฝึกปฏบิตัจินทาํเองได ้จงึเสนอวา่ หากมคีวามเป็นไปไดค้วรปรบัลดเกณฑจ์าํนวนประสบการณ์การเรยีนรูบ้างอยา่งลง 37 
อ.ภาณุมาศ ไกรสร สอบถามยงัทีbประชุมว่า เป็นไปไดห้รอืไม่ทีbจะรบัจํานวนแพทยป์ระจําบา้นไม่เตม็ศกัยภาพหาก38 
พจิารณาแลว้การจดัประสบการณ์ไมเ่พยีงพอ 39 

 40 
มตทิีbประชุม: รบัทราบ 41 



รศ.โกสนิทร ์ วริะษร แนะนําว่าควรรบันักศกึษา l คนเท่าเดมิ แลว้ในกระบวนการคดัเลอืกพจิารณาผูท้ีbคาด1 
ว่าจะจบจรงิๆ และในเรืbองของจํานวนผู้ป่วยหรอืประสบการณ์การเรยีนรู้ทีbไม่เพียงพอ อาจจะต้องหาสถาบนัฝึก2 
ประสบการณ์เสรมิใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ไปเรยีนรู ้ 3 

 4 
!.� กลไกในการอุทธรณ์ผลการคดัเลอืกและกระบวนการทีbเกีbยวขอ้ง 5 
รศ.เนสนีิ  ไชยเอยี นําเสนอ นโยบายการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรป้์องกนั แขนงอาชวีเวช6 

ศาสตร ์นําเสนอ กลไกในการอุทธรณ์ผลการคดัเลอืกและกระบวนการทีbเกีbยวขอ้ง  7 
มตทิีbประชุม: รบัทราบ รศ.โกสนิทร ์วริะษร แนะนําว่า อาจใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ ทีbไม่ไดเ้ป็น8 

คณะกรรมการสอบคดัเลอืกฯ มาเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์ผลการคดัเลอืกได ้9 
 10 
4.8 ขอ้คดิเหน็จากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 11 
หวัหน้าแพทยป์ระจาํบา้น เสนอความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรฯ ดงันีc 12 
ขอตารางเวลานดัพบอาจารยท์ีbปรกึษาทีbแน่นอนขึcน โดยเฉพาะอาจารยท์ีbปรกึษางานวจิยั 13 
มตทิีbประชุม: รบัทราบ และใหห้วัหน้าแพทยป์ระจําบา้น นําเสนอตารางเวลาทีbตอ้งการพบอาจารยท์ีbปรกึษา14 

งานวจิยัอกีครั cง 15 
 16 
 4.9 แผนงบประมาณ จดัสมัมนา 17 
 18 
วาระทีb f เรืbองอืbนๆ  19 

 20 
ปิดประชุมเวลา `f.0� น. 21 

 22 

    อ.ภาณุมาศ  ไกรสร                          นางสาวศนีินาถ  พลตร ี23 

      ผูต้รวจสอบและเลขานุการประชุม      ผูบ้นัทกึและสรปุรายงานการประชุม 24 

 25 


