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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
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1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ครรชิตเทพ ตัน่ เผ่าพงษ์
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิจ พัวประดิษฐ์
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(แทน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วฒ
ั นา นาวาเจริญ
5. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตเกษม สุวรรณรัฐ
(แทน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่ นเจริญ
7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชยั ธนาพงศธร
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
9. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
10. นายแพทย์ชยั วัน เจริญโชคทวี
11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์
13. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. เรือน สมณะ (ราชบัณฑิต)
14. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุ กร
17. พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้ องประสิทธิ์
18. แพทย์หญิงณัฏฐินี นันทาทอง
(แทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี
19. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556
(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556)
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:30-15:30 น.
ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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21. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์
22. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณฐั พงษ์ อัครผล
23. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
24. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ประฏิภาณวัตร
25. พันเอกต่างแดน พิศาลพงศ์
26. นายแพทย์อรุณชัย แสงพานิ ชย์
27. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
28. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน จินายน
29. นายแพทย์เพชร รอดอารีย ์
30. แพทย์หญิงสุชิลา ศรีทิพยวรรณ
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
32. นายแพทย์วฒ
ั นา พรรณพานิ ช
(แทน แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
33. นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
34. นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์
35. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
36. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์
37. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
38. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
39. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
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กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุ การ

รายนามผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พลตรีชุมพล เปี่ ยมสมบูรณ์
นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล
อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ ์ เพชรช่วย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุ ภาพ เลขะกุล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิ ต ศิลธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์

กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

รายนามผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวฒ
ั น์ สุประสงค์สิน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ เลขานุ การคณะกรรมการอานวยการ UHOSNET
3. แพทย์หญิงอัจฉรา นิ ธิอภิญญาสกุล
ผูอ้ านวยการสานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
4. นายแพทย์รายิน อโรร่า
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556
(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556)
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:30-15:30 น.
ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
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ศาสตราจารย์ค ลิ นิ ก นายแพทย์ค รรชิ ต เทพ ตัน่ เผ่ าพงษ์ รองคณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งการเป็ นประธานที่ประชุมฯ แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์
คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี กล่ า วต้อ นรั บ คณะกรรมการอ านวยการและ
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
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1.2 สรุปการประชุม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2555
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว ผูแ้ ทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีการรับรองร่างมติ เรื่องการปฏิรปู การศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับความ
จาเป็ นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย ใจความสาคัญคือ การสร้างความร่วมมือระหว่างผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้
บุคลากรในระบบบริบาลสุขภาพที่มีพลวัตและผลกระทบจากการเป็ นประชาคมอาเซียน การจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันระหว่างบุคลากรสุ ขภาพในสาขาต่างๆ การส่งเสริมนวัตกรรมในการจัดการศึ กษา การสร้างจิ ต

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 แนะนากรรมการใหม่
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ครรชิตเทพ ตัน่ เผ่าพงษ์ ได้แนะนากรรมการใหม่ ดังนี้
กรรมการอานวยการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วฒ
ั นา นาวาเจริญ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
กรรมการบริหาร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มติที่ประชุม : รับทราบ
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สาธารณะและการมีหวั ใจของความเป็ นมนุ ษย์ ความเสมอภาค และความเป็ นธรรมในการศึกษา และการ
กระจายบุคลากรสุขภาพ โดยคณะทางานจะไปทาการวิจยั และดาเนิ นการปรับต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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1.3 การสนับสนุนการผลิตผูเ้ ชี่ยวชาญของโรงเรียนแพทย์
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการประชุมเรื่อง การ
สนับสนุ นการผลิตผูเ้ ชี่ยวชาญของโรงเรียนแพทย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
(รายละเอียดพิจารณาในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.3) ดังนี้
ได้เข้าร่วมประชุ มและเสนอ “โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิ ตแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561” เพื่อหาทางนาเงินมาสนับสนุ นในส่วนของการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
การแพทย์ ซึ่งผลักดันในลักษณะของยุทธศาสตร์ของประเทศในการผลิตแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ได้แจ้งความเป็ นมาและเหตุผล รวมถึงวัตถุประสงค์ของ “โครงการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561” ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่แนบมา
เสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผลั ก ดั น เรื่ อ ง การสนั บ สนุ นแพทย์ผู ้เ ชี่ ย วชาญให้เ ป็ นยุ ท ธศาสตร์
ระดับประเทศ โดยต้องจัดตั้งงบประมาณตามโครงการดังกล่าวให้ทนั ภายในปี นี้ (2556) ให้ ครม.รับรอง
ได้อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารด าเนิ น งานโดยการตั้ง โครงการเพื่ อ ให้ค ณะรัฐ มนตรี ล งมติ เ ห็ น ชอบ
โครงการนี้ สามารถดาเนิ นการได้โดยเริ่มต้นจากการผลิตแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากแพทยสภา
ดังนั้นสถาบันที่มีขอ้ มูลหรือข่าวสารฝึ กอบรมใดที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ ขอให้ส่งเข้าร่วมโครงการ
ด้วย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนแพทย์เท่านั้น แต่จะประกอบด้วยสถานฝึ กอบรมอื่นๆ ข้อมูลที่รวบรวมต้องเป็ น
ข้อมูลที่ยืนยันว่าได้รบั การอนุ มตั ิให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรมแล้ว ดังนั้นโครงการจึงต้องดาเนิ นไปโดยมีแพทย
สภาเป็ นฐาน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ตกลงกาหนดงบ
ลงทุนเป็ นร้อยละ 60 (ของต้นทุนการผลิต) ซึ่งในส่วนของตัวเลขที่กาหนดดังกล่าว เป็ นเงินส่วนที่จะพัฒนา
แพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ดีขึ้นกว่าปั จจุบนั การจัดทางบประมาณจะแบ่งเป็ นส่วนพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพ
และส่วนของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้นการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านผูเ้ ชี่ยวชาญ จะแบ่งเป็ น 2
ฐาน และแบ่งงบประมาณเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกเพื่อเพิ่มศักยภาพ เป็ นฐานที่ลดความเหลื่อมล้าของ Health
care เพื่อยกระดับของประเทศ ยื่นโดยกระทรวงสาธารณะสุข อีกหนึ่ งฐานคือการเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียน
เพื่อเป็ น Medical Hub งบประมาณจะเข้าไปสู่งบประมาณของ Medical Hub ในส่วนที่เป็ น Academic hub
ให้กบั ประเทศ คือคณะแพทย์ที่เป็ นสถาบันฝึ กอบรม แต่เนื่ องจากโครงการดังกล่าวกาหนดว่าให้ดาเนิ นการ
สาหรับสถาบันการแพทย์ที่มีผูฝ้ ึ กอบรม ณ ปั จจุบนั ดังนั้นหากสถาบันการแพทย์ใหม่ยงั ไม่ปรากฏรายชื่อ
อยู่ใน ครม. นั้ น อาจเป็ นเพราะยังไม่มีหนั งสืออนุ มัติจากแพทยสภาให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรม ก็ย ังจะไม่
ปรากฏตัวเลขงบประมาณ
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ที่ประชุมได้อภิปรายร่วมกัน และมีความเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประเด็น
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ความยัง่ ยืนของโครงการ
- โดยจะกาหนดส่วนดังกล่าวไว้เพื่อเป็ นมติให้ ครม. พิจารณาต่อไป
2. ค่าใช้จ่ายแพทย์ที่เข้า
- รัฐบาลจะสนับสนุ นงบประมาณส่วนนี้ สาหรับเงินเดือนของแพทย์
ฝึ กอบรม
ที่เข้าฝึ กอบรมต้นสังกัดจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
3. วัตถุประสงค์ขดั แย้ง
- ชื่อโครงการดังกล่าว สืบเนื่ องจากในอดีต ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อนา
กับโครงการ
เงินในโครงการมาพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานฝึ กอบรมแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จึงไม่สามารถกาหนดข้อมูลโดยพัฒนาอาจารย์ใหม่ได้
แต่โดยกระบวนการในอนาคตควรเสนอโครงการพัฒนาเพื่อการ
ยกระดับมาตรฐานแพทยศาสตรศึกษา (ตามรายละเอียดที่แนบ)
4. หน่ วยงานที่ทบั ซ้อนกัน
- ขณะนี้ ทาง มอ. เป็ นผูท้ าเอกสารชี้ แจงข้อมูล ถือเป็ นข้อมูลความ
ร่วมมือในการผลิตแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยตั้งงบประมาณเป็ น 3 ส่วน
คือ จัดการโดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดการโดยกระทรวงสาธารณสุข
และจัดการด้วยตัวเอง
5. การชดใช้ทุนของกลุ่มแพทย์ - ต้นทุนที่ให้สถาบันฝึ กอบรม หากต้นทุนนั้นมาจากโรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขก็จะสามารถชดใช้ได้เลย โดยพันธะการชดใช้
ทุนจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัด แต่หากมาจากโรงพยาบาล
เอกชน สถาบันฝึ กอบรมต้องจ่ายเงินคืน หรือคืนโดยการทางาน
เพื่อให้เงินกลับเข้ามาในระบบ ถ้ามองภาพรวมของโครงการก็จะเห็น
ว่าเงินงบประมาณจะไม่รวั ่ ไหล
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.4 สรุปการประชุม “สถาบันปฏิบตั งิ านเพิ่มพูนทักษะ แพทยสภา” วันที่ 24 ธันวาคม 2555
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล นาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมว่า ได้มี
การรวบรวมข้อ คิ ด เห็ นจากเครื อ ข่ายที่ รับแพทย์เ พิ่ ม พูน ทัก ษะ จากการเยี่ ย มสารวจและการออกแบบ
สอบถาม ได้เสนอปั ญหาเรื่องปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแพทย์เพิ่มพูนทักษะในโครงการแพทย์เพิ่มพู นทักษะ
ในปี ที่ 1 ซึ่งได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย โดยมีเนื้ อหาดังนี้
การหมุนเวียนที่กาหนดตามหลักสูตรฯ ส่วนใหญ่ไม่สามารถทาได้ จึงได้ขอ้ สรุปว่าจะไม่มี
ข้อจากัดกับเรื่องดังกล่าวมากนัก
กิ จกรรมวิ ช าการพื้ นฐานที่ กาหนดตามหลักสู ตรฯ ส่วนใหญ่ ไม่สามารถท าได้ จึ งอาจ
เปลี่ยนเป็ นระบบสนับสนุ นการสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศแทน
หัต ถการที่ป ฏิ บัติ ผู ้เกี่ ย วข้อ งควรทบทวนหัต ถการตามที่ ได้ก าหนดไว้ใ นเกณฑ์ความรู ้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ว่าเหมาะสม
หรือไม่
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การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ (การอยูเ่ วร) มีขอ้ กาหนดไม่เกิน 15 วัน/เดือน ซึ่งส่วน
ใหญ่ เ กิ นข้อ กาหนดอัน เนื่ องมาจากการปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ (การอยู่เวร) แทนกัน จึ งยังเป็ น
ประเด็นที่พิจารณาในแต่ละสถานที่ตามความเหมาะสมต่อไป
การประเมินการปฏิบตั ิงาน ในที่ประชุมสนับสนุ นให้มีการบันทึก log book ส่วนการใช้
portfolio อาจไม่ได้ผลและการประเมินยังต้องพยายามให้เป็ นมาตรฐานที่สุด
ระบบสวัสดิการและระบบแพทย์พี่เลี้ ยง-แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยูแ่ ล้ว
ในที่ประชุ มมี feedback ว่า มีปัญหาการตอบแบบสอบถามที่โรงพยาบาลตอบยังไม่ตรงกับ
ข้อมูลจริงของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และยังไม่มีหน่ วยงานใดที่เกี่ยวข้องที่จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ จึงออกมาเป็ น
ข้อเสนอแนะเพื่อดาเนิ นงานต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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1.5 สรุปการประชุม “ร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้าย
ของชีวิต” วันที่ 6-7 มกราคม 2556
เอกสารประกอบ : 1 ชุด
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ แจ้งที่ประชุมเรื่อง สรุปการประชุม
“ร่างแผนยุ ทธศาสตร์ระดับชาติ เรื่อง การสร้างเสริมสุ ขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต ” วันที่ 6-7 มกราคม
2556 ว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 1.5) โดยมี
การเสนอแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559
ซึ่งอธิบายถึงหลักการและเหตุผลของการร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติฯ นี้ ขึ้ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขอให้
สมัชชาสุขภาพเห็นชอบ และให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยใช้แผนผัง
ยุทธศาสตร์เป็ นกรอบแนวคิดในการดาเนิ นงานต่อไป รายละเอียดมีเพิ่มเติมในวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ข้อที่ 1.7
มติที่ประชุม : รับทราบ และนาเรื่องเข้ากรรมการบริหาร โดยขอให้ กสพท พิจารณาใน
ประเด็นของการรับเป็ นเจ้าภาพ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา ในการเตรียมการให้บณ
ั ฑิตไป
ปฏิบตั ิงานได้ในโรงพยาบาลเพิ่มพูนทักษะ และโรงพยาบาลชุมชน
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1.6 สรุ ปการประชุ ม “คณะอนุ กรรมการสนับสนุ นการนามติส มัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 63
ไปสู่การปฏิบตั ”ิ วันที่ 9 มกราคม 2556
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุ ล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เข้าร่วมประชุ ม
คณะอนุ ก รรมการสนั บสนุ นการนามติ สมัชชาอนามัย โลก ครั้ง 63 ไปสู่การปฏิ บัติ ” วันที่ 9 มกราคม
2556 นั้น จีงขอนาเสนอข้อสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้
- องค์การอนามัยโลกได้ออกประมวลหลักปฏิบตั ิว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้า
ทางานระหว่างประเทศ (The WHO Global Code of Practice on International Recruitment of Health
Personnel) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 โดยมีแนวคิดพื้ นฐานเพื่อส่งเสริมหลักการของความสมัครใจ
และหลักการปฏิบตั ิ อย่างมีจริยธรรมในการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพจากประเทศต่างๆ เข้ามาทางาน
ตามเจตนารมณ์ ที่ จ ะสร้า งความเข้ม แข็ ง ต่ อ ระบบสุ ข ภาพทั ่ว โลก ซึ่ ง ในส่ ว นของประเทศไทยนั้ น
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คณะกรรมการกาลังคนด้านสุ ขภาพแห่งชาติ ได้แต่ งตั้ง “คณะอนุ กรรมการสนั บสนุ น การนามติ สมัชชา
อนามัยโลกครั้งที่ 63 WHO Global Code of Practice on the Internaltional Recuitment of Health
Personnel ไปสู่การปฏิบตั ิ” ขึ้ น โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษา IHPP เป็ นประธาน และ
มีเลขานุ การ กสพท ร่วมเป็ นคณะกรรมการ โดยในขณะนี้ ได้ขอให้รบั ทราบเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน และจะขอให้
ช่วยเผยแพร่สาระสาคัญในเรื่องดังกล่าวแก่นักศึกษาทั้ง 7 สาขาวิชาชีพ ในโอกาสต่อไป รวมทั้งการสารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ download ดูประมวลหลักปฏิบตั ิฯ ข้างต้นนี้ ได้ที่
http://ihppthaigov.net/publication/attachbook/134/chapter1.pdf
มีมติให้โรงเรียนแพทย์ช่วยเผยแพร่สาระสาคัญของการออกเป็ น Code of Practice ให้
นักศึกษาทุ กสาขาที่เกี่ยวข้องทราบ และนาเสนอข้อมูลผ่านทางการปั จฉิมนิ เทศของนั กศึกษาทั้ง 7 สาขา
วิช าชี พ ซึ่ งที่ ประชุ มลงความเห็ นว่า การปั จฉิ มนิ เ ทศมีความซับซ้อนอยู่แ ล้ว อี ก ทั้ง ข้อมูลนาเสนอยังไม่
สมบูรณ์ จึงต้องมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม และควรมีการนาเสนอเป็ นสื่อในรูปแบบอื่นต่อไป
การร้องขอให้มีการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในรูปแบบ
ของแบบสารวจกลาง หรือแบบสารวจมาตรฐาน ซึ่งการจะดาเนิ นการและนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
มีขอ้ เสนอให้ทาการสารวจสถิติการย้ายเข้า -ย้ายออก ของบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศ
ไทย ซึ่งยังไม่มีสถิติอย่างชัดเจน และมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับแพทย์และพยาบาลของต่างประเทศจานวนมากที่
เข้ามาทางานในประเทศไทย แต่เป็ นการเข้ามาปฏิบตั ิงานที่ผิดตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด รวมไปถึงพิจารณา
การดูแลแพทย์อย่างไรให้เหมาะสม
นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าว เข้าเป็ นวาระพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ และนาวาระเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
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1.7 สรุ ปการประชุ ม “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการ
สร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต” วันที่ 21 มกราคม 2556
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่ องจากวาระที่
1.5 ตามที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ฯ ว่าด้วยการสร้างเสริมสุ ขภาพใน
ระยะสุ ด ท้า ยของชี วิต นั้ น เพื่ อให้ก ระบวนการเป็ นไปตาม มติ ครม. สานั ก งานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่งชาติ ได้กาหนดเป็ นสมัช ชาเฉพาะประเด็นขึ้ น เพื่อนาไปสู่การประชาพิจารณ์ ทั้งนี้ มีประเด็นที่ขอหารือ
กสพท 3 ประเด็นด้วยกันคือ
1. ต้อ งการข้อ เสนอแนะจากกลุ่ ม สถาบัน แพทยศาสตร์แ ห่ ง ประเทศไทย (กสพท) ว่ า
ยุทธศาสตร์ครอบคลุมถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2. ต้องการแนวคิดว่าจะขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างไร และ กสพท จะเข้ามาช่วย
อย่างไร ซึ่งยังไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหน่ วยงานใดจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
3. การกาหนดให้เรื่องของการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายของชีวิตอยู่ในหลักสูตร และเข้าไปใน
ระบบบริการของรัฐ
ประธานฯ สรุ ป ในที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ค ณะกรรมการฝ่ ายบริ ห ารน าเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ประสานงานต่อ และนาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
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มติที่ประชุม : รับทราบ และนาวาระเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป
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1.8 คณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการจัดทา
ทาแผนการควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ได้เชิญเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็ น
กรรมการในหนึ่ งชุดของการจัดทาแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งมีแนวคิดว่าประเทศ
ไทยต้องการสร้างแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติที่เหมาะสมและสอดคล้อง ครอบคลุมกับ
ปั ญหาโรคมะเร็งต่อไป จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้ น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสารสนเทศโรคมะเร็ง ด้าน
การป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ด้านการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก ด้านการรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง ด้าน
การดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง ด้านการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ด้านการสร้างเสริมสมรรถนะ
องค์ก รการป้องกันและควบคุ ม โรคมะเร็ ง ซึ่ งทั้งหมดอยู่ภ ายใต้ก ารจัด ท าแผนการป้ องกันและ ควบคุ ม
โรคมะเร็งแห่งชาติ สาหรับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) อยู่ในด้านการรักษาผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ง ซึ่งนโยบายหลักคือ ต้องการให้ผูป้ ่ วยสามารถเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งในระยะเวลาที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ เพิ่มศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็ง เพิ่มบุคคลากร เพิ่มอัตราการรอดชีวิต รวมถึงการ
สนับสนุ นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ท้งั นี้
อยูใ่ นขัน้ ตอนของระดับนโยบาย ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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1.9 คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุ ฒิ ในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี แจ้งว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้
เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชยั ธนาพงศธร เป็ นคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการบริ ห ารสถาบันรับ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล ตามระเบี ย บ
กระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม : รับทราบ
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1.10 ระบบสารสนเทศสุขภาพระดับสากล Web Portal : www.thailandmedicalhub.net ของ
ประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
ขอเข้ามาชี้ แจง “โครงการระบบสารสนเทศสุขภาพ ระดับสากล” ที่ได้ยกร่างขึ้ นในฐานะเป็ นเจ้าภาพ ที่ตอ้ ง
หาวิธีการเพื่อทาให้นโยบาย Medical hub เกิดขึ้ นอย่างมีคุณภาพที่จะเป็ นตัวรวบรวมความต้องการแก่
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ผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการ ซึ่งเป็ นโปรแกรมกลางทั้งโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ กับโรงพยาบาลของรัฐ
รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า Medical hub แบ่ง
ผูร้ บั ผิดชอบเป็ น 3 ส่วน คือ service hub โรงพยาบาลเอกชนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ academic hub กสพท เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ และ health care product จะเป็ นส่วนย่อยๆ โดยที่ประชุมลงความเห็นว่าให้นาเรื่องดังกล่าว
เข้าที่ประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) และให้รบั เรื่อง
ประสานงานต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ
ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องราชวิถี อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิ ถี และรับทราบสรุ ปผลการ
ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
ณ ห้อ งประชุ ม ชั้ น 6 อาคารสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เอกสารประกอบ : 1. ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า น ว ย ก า ร ร่ ว ม กั บ
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
5/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องราชวิถี
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้ น 11
โรงพยาบาลราชวิถี
2. สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุ มชั้น 6 อาคารสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุ ดา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ครรชิตเทพ ตัน่ เผ่าพงษ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่ม
สถาบันฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 15 บรรทัดที่ 18 จาก “Quotient” เป็ น “Competency”
บรรทัดที่ 27 จาก “วันที่ 17” เป็ น “วันที่ 23”
มติที่ประชุม : รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 หลังจากทาการแก้ไข และรับทราบ
สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555

วาระที่ 3 ความก้าวหน้าของงานต่อเนื่อง
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3.1 การดาเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ปี การศึกษา 2556
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ ได้รายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นการ
สอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี การศึกษา 2556 โดย
มีขอ้ เสนอเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการประชุมหัวข้อสรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรูค้ วามสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ได้ดาเนิ นการจัดสอบไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ได้แสดงแนวข้อสอบ
ที่นักศึกษาแพทย์สอบตกเกิน 200 คนขึ้ นไป รวมถึงแจ้งวันที่เปิ ดสอบอีกครั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2556 รับ
สมัครต้นเดือนมีนาคม – 17 มีนาคม 2556 สาหรับผูท้ ี่สอบไม่ผ่านในครั้งนี้ และสาหรับผูท้ ี่สอบผ่านใน
วันที่ 10 มีนาคม 2556 โดยขอความร่วมมือในการประกาศวัน /เวลา/สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์
ทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.2 การด าเนิ น การของเครื อ ข่ า ยวิ จั ย กลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์แ ห่ ง ประเทศไทย
(MedResNet)
เอกสารประกอบ : ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวฒ
ั น์ สุประสงค์สิน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติ วฒ
ั น์ สุ ประสงค์สิน เป็ นตัวแทนของ MedResNet ได้
รายงานความก้า วหน้ า การด าเนิ นการเครื อ ข่ า ยวิ จั ย กลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(MedResNet) ดังนี้
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งานวิจยั ที่ MedResNet รับผิดชอบการตามแผนยุทธศาสตร์
3.2.1 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั สาขาสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ปี 56 ซึ่ง MedResNet
ได้รบั โครงการจาก สวรส. และ วช. จานวน 75 โครงการ ได้มีการคัดเลือกเฉพาะโครงการที่จาเป็ นเพื่อ
เรียงลาดับความสาคัญ จานวน 36 โครงการ รวมงบประมาณวิจยั เฉพาะปี ที่ 1 เป็ นเงิน 88,447,076
บาท มีผูเ้ ข้าร่วมจัดลาดับฯ 29 สถาบัน รวม 33 ท่าน มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์กาหนดการพิจารณา
และการให้คะแนนร่วมถึงการจัดกระบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3.2.2 แนวทางการสนั บ สนุ น งบประมาณร่ ว มวิ จัย ส าหรับ โครงการปี 2556 ซึ่ ง จ านวน
โครงการที่นาเสนอในปี 2556 จานวน 9 โครงการ โดยมีงบประมาณ 39,176,855 ล้านบาท
หารือแนวทางการสนับสนุ นงบประมาณจากที่ประชุ มโดยมีส่วนต่างที่ตอ้ งสรรหา
เพิ่ม จานวน 3.64 ล้านบาท
ขอทีมนักวิจยั ในแต่ละโครงการ โดยขอให้ PI สนับสนุ นงบประมาณในอัตราส่วนที่
มากกว่านักวิจยั ร่วมในแต่ละสถาบัน เพื่อสนับสนุ นการสร้าง CRC
ในวัน ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 จะเสนอของบประมาณ 4 โครงการ จ านวน
15,530,810 ล้านบาท (จากส่วนกลาง 45 ล้านบาท)
3.2.3 ความคื บหน้าเรื่ องการบริ ห ารจัดการองค์ก ร ซึ่ งในปี 2556 MedResNet พัฒ นา
ข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คลินิกแบบสหสถาบันของประเทศไทย โดยยื่นข้อเสนอต่อ วช.
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(กาลังพิจารณา) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวฒ
ั น์ สุประสงค์สิน เป็ นหัวหน้าโครงการ และ
นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร เป็ นที่ปรึกษาโครงการ
3.2.4 แผนยุทธศาสตร์หลักของ MedResNet ประจาปี 56-57 ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์
สาคัญ คื อ แผนงานยุ ทธศาสตร์เร่งรัด 4 แผน และแผนงานเพื่ อการพัฒนาต่อเนื่ อง 5 แผน และมีการ
กาหนดผูจ้ ดั การแผนเพื่อรับผิดชอบ KPI (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
3.2.5 ช่วยประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการ คือวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556 โดยอยู่
ระหว่างการประสานของบประมาณสนับสนุ นจาก วช. ซึ่งจัดร่วมกับ HITAP
มติที่ประชุม : รับทราบและมีขอ้ สังเกตเรื่องงบประมาณส่วนต่างที่ตอ้ งขอเพิ่ม
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3.3 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกาหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้งว่ายังไม่มีความก้าวหน้าใดๆ อย่างไรก็
ตาม สานั กวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แจ้งว่า จะส่งรายงานเพื่อขอรับการตรวจ
ประเมินมาเป็ นคณะฯ ที่ 8
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.4 การด าเนิ น การตามแนวปฏิ บัติจ ากข้อเสนอแนะจากการประชุ มแพทยศาสตรศึก ษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัย รัตน์ ฉายากุ ล เสนอความคื บหน้าของการดาเนิ นงานตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชุ มแพทยศาสตรศึ กษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ว่า เรื่องที่ดาเนิ นการอยู่มีท้งั หมด 6
ประเด็น โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) รับไปดาเนิ นการ 2 เรื่อง ดังนี้
1. การเพิ่มพูนทักษะและการใช้ทุนของแพทย์ ได้ประชุมกับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ ในการประชุมเมื่อเดื อนที่ผ่านมา มีประเด็นหลายประเด็น โดยขอความร่วมมือจากโรงเรียนแพทย์
เป็ นประเด็ นที่ ยงั ไม่ได้สรุ ปว่า กสพท จะดาเนิ นการเรื่องนี้ เอง หรือจะให้การดาเนิ นงานเป็ นไปในระดับ
อาจารย์แต่ละคนช่วยกันกับแพทย์ผูใ้ ช้ทุน ซึ่งยังไม่ได้ขอ้ สรุปที่ชดั เจน ขอคาปรึกษาในที่ประชุมต่อไป
2. การใช้ยาอย่างเหมาะสม สาหรับสถาบันผลิตแพทย์โ ดยมี 2 เรื่ อง ขอความเห็ นจากที่
ประชุม ดังนี้
2.1 คณะอนุ ก รรมการพัฒ นาบัญ ชี ย าหลัก แห่ ง ชาติ ศาสตราจารย์น ายแพทย์วิ ษ ณุ
ธรรมลิขิตกุล ได้ติดต่อมาเพื่อขอประสานความร่วมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ ยา
และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2.2 แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง กสพท กับ HITAPP ได้มีความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของการ
ใช้ย าและเทคโนโลยี อ ย่างเหมาะสม คื อ มีอ าจารย์จ ากโรงเรี ย นแพทย์ 6 ท่ า น ได้รับการคัด เลื อ กท า
โครงการวิจยั ในเรื่องดังกล่าว ขณะนี้ การดาเนิ นการวิจยั เสร็จสิ้ นแล้ว จะมีการนาเสนอในวันพฤหัสบดี ที่ 7
มีนาคม 2556 ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยจะเชิญแพทย์ท้งั 6 ท่าน เสนอผลงานวิจยั ในช่วงเช้า ส่วนช่วง
บ่ายจะปรึกษาในเรื่องของการจัดทา competency ของนักศึกษาแพทย์ ว่าควรมีสมรรถนะและความรูค้ วาม
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เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานรวมทั้งการออกข้อสอบในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องต่อไป และจะทาหนังสือจาก กสพท ให้ทางทุกคณะฯ ทราบอีกครั้ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์ เสนอแนะให้ดาเนิ นการให้กระทรวง
สาธารณสุ ขเห็ นความสาคัญ ในเรื่ องนี้ ด้วย และได้สอบถามความคื บหน้าเรื่ องการแก้ไขการขาดแคลน
อาจารย์แพทย์ที่เคยเสนอให้ทาง กสพท ช่วยสนั บสนุ น โดยเฉพาะโครงการสนับสนุ นอาจารย์แพทย์ ซึ่ ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เคยรับไปดาเนิ นการ และจะนาเสนอความก้าวหน้าในการ
ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบให้ติดตามเรื่องที่ได้มอบหมายให้สถาบันไปดาเนิ นการ
เพื่อนาแจ้งความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป
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3.5 มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ นาเสนอความคืบหน้าว่า มคอ.1
ได้เสนอไปที่ สกอ. แล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 และอยูใ่ นระหว่างการแต่งตั้งอนุ กรรมการพิจารณา
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 เพื่อทราบ
4.1.1 การดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2556
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ นาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การสอบ 7 วิชาไปแล้ว ผลสอบที่ออกมารวมทั้งประเทศค่าเฉลี่ยน้อยมาก
2. ได้รบั รายชื่อที่คณะฯ รับ/โควตาพื้ นที่ และที่ยืนยันสิทธิ ได้ทาการประกาศชื่อขึ้ น
เว็ บ ไซต์เ รี ย บร้อ ยแล้ว เมื่ อ วัน ที่ 4 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 โดยรายชื่ อ เหล่ า นี้ กสพท จะไม่น าคะแนนมา
ประมวลผลการคัดเลือกในระบบรับตรง และได้ส่งรายชื่อ รายชื่อซ้าไปที่คณะฯ เพื่อให้แก้ไขแล้ว
3. เลื่อนประชุมโดยเปลี่ยนการทา Ranking เป็ น วันจันทร์ ที่ 11 กุมพาพันธ์ 2556
4. แสดงตารางปฏิทินรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่ าน กสพท ปี การศึ กษา 2556 (รายละเอียดตามเอกสารที่ แนบ) ซึ่ งมีการ
เปลี่ยนแปลงการประกาศผลสอบเร็วขึ้ นกว่าที่คาดหมายไว้ เพื่อให้โอกาสคณะฯ ที่รบั นักเรียนจานวนมาก
ได้มีโ อกาสในการตรวจสอบเอกสาร เพราะปี นี้ จะเป็ นปี แรกที่ จ ะให้แต่ ล ะคณะฯ ตรวจสอบเอกสารของ
นักเรียนด้วยตนเอง
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มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.1.2 การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์
รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ เสนอแทน ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ โดยรายงานสรุปความคืบหน้าของ UHOSNET ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการประชุ ม ครั้งที่ 48 จากช่วงปลายเดื อนมีนาคม เป็ น
วันที่ 4-5 เมษายน 2556 เนื่ องจากมีปัญหาเรื่องสถานที่ จัดที่คลาสสิค คามิโอ ระยอง เนื้ อหาเกี่ยวกับ
Medical hub ด้าน academic ซึ่งไม่ได้เป็ นเรื่องของ undergraduate
2. การดูแลผูป้ ่ วยสิทธิประกันสังคม เกณฑ์ของปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ
การเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ ทั้ง 52 โรงพยาบาล
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.1.3 โครงการดาเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย์ ประชาสั ม พัน ธ์ แ ทน ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ ในการประชุมเครือข่ายอาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์
ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง การสัมมนาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน ตามแนว Transformative learning วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทักษ์ แจ้งเพิ่มเติ มต่อที่ ประชุ มว่า
ที่มาของการประชุมครั้งนี้ มาจากเรื่อง การเพิ่มภาคผนวก ค การสร้างเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
แพทยสภาใหม่ ทาให้กลุ่มอาจารย์ที่เกี่ยวข้องตระหนักว่า ทั้งประเทศจะมีการสอนที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด รวมจนถึงการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่ านแพทยสภาด้วย จึงมีการ
สัมมนาดังกล่าว
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.1.4 แนวทางการผลิตแพทย์เพิ่ม และการจัดทาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
13
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ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า โครงการผลิตแพทย์
เพิ่ม คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็ นโครงการต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2556–2560 และความคืบหน้าของแนวทางการผลิต
แพทย์เพิ่ม ซึ่งการประชุมโดยคณบดีของคณะแพทยศาสตร์ใหม่ต่างๆ ในที่ประชุมสรุปได้ 3 ข้อ ดังนี้
1. มีความจาเป็ นต้องผลิตแพทย์เพิ่มให้มีคุณภาพ ซึ่งสถาบันผลิตแพทย์จาเป็ นต้องมี
โรงพยาบาลที่ตอ้ งกากับดูแลโรงพยาบาลเหล่านั้นได้ โดยกระบวนการที่จะได้โรงพยาบาลคณะแพทย์มา มี
2 ทางเลือก คือ 1. สร้างโรงพยาบาลใหม่ และ 2. การ Take Over โรงพยาบาลเอกชน
2. การมีแพทย์เพิ่มยังมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเร่งผลิต
3. ต้องไม่ดาเนิ นการอย่างรีบด่วน เพราะมีขอ้ มูลว่าเริ่มมีอาจารย์บางส่วนลาออก
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.1.5 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: แพทย์หญิงอัจฉรา นิ ธิอภิญญาสกุล
ผูอ้ านวยการสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
แพทย์หญิงอัจฉรา นิ ธิอภิญญาสกุล ได้นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า
1. เรื่องพื้ นที่ของการรับนักศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
พื้ นที่ ของการรับนักศึกษานั้ น มีความสอดคล้องกับการขาดแคลนจริงหรือไม่
เนื่ องจากว่าการจัดสรรสถานบริการของกระทรวงฯ มีการเปลี่ยนแปลง จึงให้มีทีมวิเคราะห์การขาดแคลน
แพทย์ในสถานพยาบาลตามระดับสถานพยาบาลตั้งแต่โรงพยาบาลชุ มชนขนาดเล็ก จนถึ งโรงพยาบาล
ขนาดสูง ว่าพื้ นที่ขาดแคลนของทั้งประเทศนั้น ขาดแคลนอย่างไร แต่ละระดับสถานพยาบาลเป็ นอย่างไร
พื้ นที่ทบั ซ้อนในการรับนักศึกษา เนื่ องจากบางจังหวัดมีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ซึ่ง
จะรับนักศึกษาในจังหวัดนั้นๆ แต่ในขณะเดียวกันบางจังหวัดมีมหาวิทยาลัย เพียง 1 แห่ง ทางกระทรวงฯ
จึงมอบหมายให้ไปพบท่านคณบดีท้งั 4 ภาค ซึ่งจะเสร็จสิ้ นการพบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และจะ
นามาเป็ นข้อสรุปสาหรับการประชุมครั้งต่อไป
2. เรื่องโครงการ ODOD ทางกระทรวงสาธารณสุขกาลังดาเนิ นงานยกร่างการขอ
ขยายโครงการ ODOD เนื่ องจากยังมีความจาเป็ น อาจมีการปรับเรื่องเกณฑ์ เช่น พื้ นที่ที่เป็ นทุรกันดาร
พื้ นที่ที่เป็ นพื้ นที่พิเศษ (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือรอยตะเข็บชายแดนต่างๆ) ซึ่งจะนาเสนอในที่ประชุม
ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.1.6 ข้อสรุปจากการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ประฏิภาณวัตร
14
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ประฏิภาณวัตร แจ้งข้อสรุ ปการประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย ครั้ง ที่ 13 จัด ระหว่ า งวัน ที่ 8-9 ตุ ล าคม 2555 โดยคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นเจ้าภาพ ว่า ผลการประเมินการประชุมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมี
ข้อเสนอแนะตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.2 เรื่องที่กาลังอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ
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4.2.1 การปรับปรุงแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Education for
Health Professional in the 21st Century)
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์)
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว แจ้งในที่ประชุมว่า
1. จากการประชุ มสมัช ชาสุ ขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 มีมติ ให้ดาเนิ นงานเรื่ อง การ
ปฏิรปู การศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย ต่อจากนี้ ไป
เป็ นระยะเวลา 1 ปี และมีการแต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิ จ เพื่ อ ศึ ก ษากาลังคนด้านสุ ข ภาพ โดยมี
องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
2. ผลการดาเนิ นการการปรับปรุงแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่
21 การดาเนิ นการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
2.1 ทาการวิจยั วิเคราะห์สถานการณ์
2.2 การวางแผนการดาเนิ นการมีแนวทางปฏิบตั ิให้มีการ Innovation ในแต่ละ
สถาบันและทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งในการทาร่วมกัน มี 5 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม จีน อินเดีย บังกลาเทศ
ได้ตกลงร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการผลิตแพทย์เพื่อชนบท
3. แจ้งที่ ประชุ มเพื่อทราบว่า เรื่อง Institution survey สถาบันที่ ย ังไม่ส่งเรื่อง
โครงการเพื่อขอผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของสถาบัน ขอให้ช่วยดาเนิ นการส่งเรื่องให้แล้วเสร็จ
ซึ่งการวิเคราะห์ท้งั หมดจะส่งผลกลับไปให้สถาบันต่างๆ
4. การดาเนิ นงาน Implementation จะมีในวันที่ 23-24 เมษายน 2556 ที่จงั หวัด
กระบี่ จึงขอเชิญชวนสถาบันต่างๆ เสนอ proposal ในเรื่อง Innovation ด้านการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าร่วม
ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.1 คณะทางานฝ่ ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
ไทย
15
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เลื่อนไปในการประชุมครั้งต่อไป
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5.2 คณะทางาน แนวทางการดาเนินการตาม WFME (International Accreditation and Social
Accountability)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พ งษ์ ศั ก ดิ์ วรรณไกรโรจน์ ได้ร ายงานสรุ ป ความคื บ หน้ า ของ
คณะทางาน แนวทางการดาเนิ นการตาม WFME ซึ่งได้เชิญผูแ้ ทนจากคณะแพทยศาสตร์ทวั ่ ประเทศเข้าร่วม
ประชุ ม มีผูเ้ ข้าร่วมประชุ มประมาณ 19 คน ข้อสรุ ปเบื้ องต้นให้คณะท างานช่วยกันพิ จ ารณาเกณฑ์ให้
ครบถ้วน และแปลความหมายเกณฑ์แต่ละข้อออกมาเป็ นคาอธิบายที่ชดั เจน เทียบกับเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่
แล้ว เช่น เกณฑ์ของ สกอ., สมศ., แพทยสภา เป็ นต้น
มติที่ประชุม : รับทราบ และนาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
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5.3 คณะทางาน การปรับปรุงภาระงานแพทย์และค่าตอบแทนให้เหมาะสม
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้นาเสนอการปรับปรุ งภาระงานแพทย์และ
ค่าตอบแทน ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : เนื่ องจากรายละเอียดเรื่องนี้ ค่อนข้างมาก ให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมคานวณพิจารณา
ตามสูตรที่ได้นาเสนอนี้ ในสถาบันของตนเองก่อน และนามาเข้าพิจารณาในการประชุมในครั้งต่อไป
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5.4 คณะท างาน ผลกระทบของการเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และการศึ ก ษา
แพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒ น์ เบญจพลพิ ทัก ษ์ เสนอให้ที่ ประชุ มพิ จารณาทบทวน
กาหนดการเปิ ด – ปิ ดภาคเรียน ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2557 ซึ่งนั กศึ กษาควรจะจบก่อน 31 พฤษภาคม
2563 และเริ่มใช้ทุน 1 มิถุนายน ซึ่งหลักสูตรที่มีหน่ วยกิตมาก ประมาณ 260 หน่ วยกิต ใน 6 ปี ตั้งแต่ปี
ที่ 1 เดื อนสิงหาคม ถึ งปี 6 อาจจบไม่ทัน 31 พฤษภาคม ดังนั้ นเสนอว่าชั้นปี ที่ 4-6 ไม่ควรเปิ ดเดื อน
สิงหาคม อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกินเดือนพฤษภาคม และจะต่อเนื่ องกับการเปิ ดเทอมของปี ที่ 1-3 ที่จะเปิ ด
เดือนสิงหาคม ซึ่งคาดว่าจะปิ ดเทอมประมาณ 1 เดือนก่อนขึ้ นปี ที่ 4 จึงกาหนดการเปิ ด – ปิ ดภาคเรียน ดัง
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.5 การดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แบบโควตาพื้ นที่ของโรงเรียนแพทย์ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร
พิจารณาแล้วในวาระที่ 4.1.1

35

5.6 โครงสร้างของ UHOSNET
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1
2
3
4
5
6
7

เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์
รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ แจ้งในที่ประชุมว่าจากที่ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการ UHOSNET เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีวาระการทางาน 2 ปี มีการประชุมประมาณ
3 เดื อน ต่ อ 1 ครั้ง ประมาณเดื อนครึ่งก็จ ะประชุ มนอกรอบ โดยจะผลัดกันเป็ นเจ้าภาพ และเรื่ องการ
ทางานของทีม UHOSNET ขณะนี้ ยังไม่มีประเด็นและปั ญหาในการทางาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
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13
14
15
16

5.7 ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ปี การศึกษา 2557
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตารางกาหนดกรอบ
เวลาการคัด เลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในสถาบัน อุ ดมศึ ก ษา ประจ าปี การศึ ก ษา 2557 ซึ่ ง ในกลุ่ม ที่ เ ป็ น
คณะอนุ กรรมการควรจะพิจารณา ทาการตกลงกันอีกครั้งได้ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.8 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ได้แจ้งในที่ ประชุ มว่า ผูอ้ านวยการศูนย์การศึ กษา
ต่ อ เนื่ อ งของแพทย์ ส่ ง หนั ง สื อ ขอค าแนะน าเรื่ อ งการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ดัง
รายละเอี ย ดเอกสารประกอบการประชุ ม ซึ่ ง ก่ อนส่งคาตอบจะส่ งให้คณะกรรมการอานวยการ กสพท
พิจารณาก่อนว่า ให้ความเห็นชอบหรือไม่อย่างไร
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.9 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
เอกสารประกอบ :
ผูน้ าเสนอ
: นายแพทย์เพชร รอดอารีย ์
นายแพทย์เพชร รอดอารีย ์ ได้รายงานสรุปความคืบหน้าการประชุมวิชาการแพทยศาสตร
ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. เสนอในที่ ประชุ มพิ จ ารณาเลื อกกาหนดการประชุ ม วันที่ 2-4 ตุ ลาคม 2556 หรื อ
วันที่ 30 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2556
2. การประชุ มครั้งนี้ ผูจ้ ดั ต้องการให้เป็ นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนั กศึ กษา
เช่น ความเห็นของบัณฑิตแพทย์ในเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ฯ และสโมสรนักศึกษาแพทย์ ศิลปะในโรงเรียน
แพทย์ สื่อการสอนใหม่ๆ เป็ นต้น ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
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1
2
3

มติที่ประชุ ม :
ได้พิจารณากาหนดการประชุ มทั้ง 2 ช่วงแล้ว ไม่สะดวกในกาหนดการ
ดังกล่าว จึงให้ นายแพทย์เพชร รอดอารีย ์ เลือกพิจารณากาหนดการประชุมใหม่อีกครั้ง แล้วส่งให้ กสพท
พิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
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5.10 การอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารสถาบันผลิตแพทย์ รุ่นที่ 14
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผูน้ าเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ แจ้งความคืบหน้าการอบรมฯ ซึ่ งได้
ดาเนิ นการออกหนังสือเรียนถึงคณบดี คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ แล้ว และการอบรมฯ ครั้งนี้ จะไปดูงานที่
ประเทศจีน
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรือ่ งจากการประชุมอนุกรรมการกลั ่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูน้ าเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รัพ ย์ แจ้ง ในที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งผลสรุ ป ของการ
ดาเนิ นงานอนุ กรรมการกลัน่ กรองวิชาการแพทยสภา ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 15.15 น.

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจและแก้ไขสรุปผลการประชุม
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