รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2549 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2549
ณ หองราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชัน้ 11
โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
รายนามผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารยคลินิก (พิเศษ) แพทยหญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล
2. รองศาสตราจารย แพทยหญิงปรียานุช แยมวงษ
(แทน ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร
3. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล
4. ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
5. ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
6. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยกิตติ ลิ่มอภิชาต
6. พลตรีหญิง จิตถนอม สุวรรณเตมีย
(แทน พลตรีภานุวิชญ พุมหิรญ
ั
7. รองศาสตราจารย นายแพทยอรุณวงศ เทพชาตรี
8. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินดั ด หะวานนท
9. นายแพทยโอกาส ไทยพิสุทธิกุล
10. ศาสตราจารย นายแพทย ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
11. นายแพทยปราโมทย สุจนิ พรัหม
(แทน ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
12. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
13. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
14. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
15. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
17. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
18. ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
19. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
20. รองศาสตราจารย พันเอกหญิงกนกพรรณ ประไพตระกูล
21. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน จงบัญญัติเจริญ
22. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
23. นายแพทยประธาน จินายน

ประธานที่ประชุม
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

24.
25.
26.
27.

นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยศริ ิเกษม ศิริลักษณ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยสุพจน วุฒิการณ
กรรมการอํานวยการ
2. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยทรงพล ศรีสุโข
กรรมการบริหาร
4. นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
กรรมการบริหาร
5. รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
กรรมการบริหาร
6. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
กรรมการบริหาร
7. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
กรรมการบริหาร
8. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุนทร ฮอเผาพันธุ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบันรวมผลิตแพทย
กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ศาสตราจารยคลินิก (พิเศษ) แพทยหญิงยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา
สถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2549 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2549
ณ หองราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี
________________________
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ศาสตราจารยคลินิก (พิเศษ) แพทยหญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต กลาวเปดประชุม ตอนรับผูเขารวมประชุม และเรียนเชิญศาสตราจารยนายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย กลาวตอนรับ ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร
โพธินาม คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตําแหนงกรรมการอํานวยการ และ
นายแพทยปราโมทย สุจินพรัหม รองคณบดีฝายคลินิก สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับตําแหนงกรรมการบริหาร
สําหรับกรรมการบริหารจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ นายแพทยเทพลักษ
ศิริธนะวุฒิชัย ยังไมไดเขารวมประชุมในครัง้ นี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สรุปผลการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทย ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมกับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เปน
เจาภาพจัดประชุมนานาชาติแพทยศาสตรศึกษา “International Meeting on Medical Education in The
Changing Health Systems” เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2549 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดมีดังตอไปนี้
1. ผูเขาประชุมประมาณ 500 คน ไดแก อาจารย และนิสิตเสนอผลงาน นิสิตปริญญาโท และ
ปริญญาเอก จากคณะแพทยศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร การนําเสนอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ผลการประเมินโดยวิธีสอบถามดวยวาจา พบวา ไดรับความพึงพอใจจากผูเขารวมประชุม
และวิทยากรจาก University of New England ประเทศออสเตรเลีย ชมเชยวาจัดไดมาตรฐานเทียบเทา
ประเทศออสเตรเลีย
3. ในสวนของรายรับและรายจายจากการประชุม มีรายรับประมาณ 4 แสนบาท เปน
งบประมาณจาก สกอ. จํานวน 200,000 บาท รายจายประมาณ 2,300,000 บาท คาใชจายสวนใหญเปนคา
เครื่องบิน
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ปญหาและอุปสรรค
1. สถานที่ลื่นทําใหผูเขาประชุมจากโรงพยาบาลขอนแกนประสบอุบัติเหตุลื่นหกลมกระดูกหัก
ซึ่งทําการผาตัดเรียบรอยแลว เปนอุบัติเหตุที่ตองหาทางแกไขตอไป
2. การจัดพิมพเอกสาร บทคัดยอ (abstract) ยังไมครอบคลุมจะพิจารณาทํา Proceedings
3. ประสบการณการจัดประชุมยังไมมาก ทําใหผูเขาประชุมคอยนานในการลงทะเบียน
1.2 รายงานผลการพิจารณาการจัดประชุม Refresher Course MSE ที่ จ. พิษณุโลก
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
การจัด Refresher Course MSE ของผูที่เขาอบรมทั้ง 7 รุน ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก ในครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 มีผูเขาประชุมครบทุกรุน ประมาณ 70 คน มีการประชุมวิชาการเปนภาค
ภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทย ผูเขาประชุมไดรับประโยชนดานวิชาการและสังสรรคดวย เปนแนวคิดวา
Refresher Course จัดผนวกไปกับการประชุมลักษณะนี้ไดจะเกิดประโยชนทั้งสองทาง คือ ผูจัดแพทยศาสตร
ศึกษาก็จะไดผูเขาประชุมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรวมตัวกันไดโดยไมตองลงทุนมาก สวนการจะ
จัดทุกปหรือไม คงตองพิจารณาความเหมาะสมของชวงเวลาที่จะจัดผนวกกับการประชุมใหญ MSE
วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทยครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2549 ณ หอง
ประชุม 5 A ชั้น 5 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ ม ารี คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ อํ า เภอองครั ก ษ จั ง หวั ด
นครนายก
มีขอแกไขดังนี้
หนา 1 รายนามผูเขารวมประชุม
ศาสตราจารยพิเศษคลินิก แพทยหญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล
ลําดับที่ 8 จาก
แกไขเปน ศาสตราจารยคลินิก (พิเศษ) แพทยหญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล
ศาสตราจารยนายแพทย ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
ลําดับที่ 10 จาก
แกไขเปน ศาสตราจารยนายแพทย ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
หนา 3 วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
โควตาเลื่อนอับดับ
ขอ 1. จาก
แกไขเปน โควตาเลื่อนอันดับ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
หนา 4 ยอหนาที่สอง จาก
แกไขเปน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
หนา 4 งบประมาณและคาใชจาย : รายจาย
จาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
แกไขเปน วันที่ 31 ธันวาคม 2548
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จาก
การประกาศผลผลยืดเยื้อ
แกไขเปน การประกาศผลยืดเยื้อ
หนา 4 ขอ 1.3 คาบํารุงกลุมสถาบันฯ
31 ธันวาคม 2549
จาก
แกไขเปน 31 ธันวาคม 2548
หนา 6 ผูนําเสนอ : นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
ขอความในยอหนาแรก ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน จงบัญญัติเจริญ มีขอมูลจะ
แกไขเพิ่มเติม เลขาธิการฯ มอบให ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยไพโรจนฯ แกไขเพิ่มเติม โดยใหนายแพทย
สุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ชวยพิจารณาตรวจสอบขอความ เพื่อแจงในการประชุมครั้งตอไป
หนา 12 ขอ 5.3 พิจารณาผลการประเมินหลักสูตร MSE รุนที่ 7
ระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2548
จาก
แกไขเปน ระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2549
มติที่ประชุม : รับรองหลังจากแกไข
หนา 4 ชวงที่สอง

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและรายงานความคืบหนา
3.1 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม พ.ศ. 2549-2554
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
กระทรวงสาธารณสุขเชิญประชุมเพื่อขอกําหนดพื้นที่ในการรับนักเรียนโครงการแพทยชนบทพื้นที่
เนื่องจากโควตาพื้นที่ของป 2550 ยังไมไดกําหนด ทําใหรับนักเรียนในโครงการชนบทไมได โควตาที่กําหนด
แลวถึงป 2550 คือ โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ที่ยังไมไดกําหนดคือ โครงการลงทุนขนาด
ใหญภาครัฐดานสาธารณสุข (mega project) และโครงการกระจายแพทย 1 อําเภอ 1 ทุน (ODOD) 2
โครงการนี้ยังไมไดกําหนดพื้นที่วาใครจะลงที่ไหน การประชุมในวันนั้นเปนการตกลงในพื้นที่ mega project
และ ODOD ซึ่งไดพื้นที่ชัดเจนแลววาจะลงจังหวัดไหนบาง แตเปนการกําหนดเฉพาะป 2550 เทานั้น สวน
อําเภอไหนมีความตองการจํานวนเทาไร แตละเครือขายตองปรึกษาหารือทําความตกลงกันเอง
การชดใชทุน ไดแจงผานที่ประชุมกรรมการกลั่นกรองของ ครม. แลว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549
แตยังไมเขา ครม. ผลคือ นักเรียนโครงการชนบททั้งหลายที่เปน non ODOD ตองใชทุน 6 ป หรือใชเงิน 1 ลาน
8 แสนบาท สําหรับกลุม ODOD ใชทุน 12 ป หรือใชเงิน 2 ลาน 6 แสนบาท ซึ่งมีการโตแยงในที่ประชุมวา
กลุมแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทที่รับไปลวงหนาแลวกอนหนานี้ เดิมใชทุน 3 ป ไมควรเพิ่มเปน 6 ป ไดรับคําตอบ
วาการพิจารณาชดใชทุนไมไดเกิดขึ้นจากวาเปนโครงการ phase ไหน แตขึ้นอยูกับที่มาของนักเรียนเปนกลุม
ไหน เพราะฉะนั้นกลุมที่รูจักกันวา CPIRD (Collaborative Project to Increase Rural Doctor : โครงการรวม
ผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท) ถาเขาปการศึกษา 2550 ก็จะถูกปรับใหชดใชทุน 6 ป หรือใชเงิน 1 ลาน 8 แสน
บาท กลุม CPIRD ที่เขาศึกษากอนหนานั้นจนถึงป 2549 ใชทุน 3 ป สรุปวา CPIRD และ mega project ที่เขา
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ศึกษาตั้งแตป 2550 จะตองใชทุน 6 ป หรือใชเงิน 1 ลาน 8 แสนบาท เหมือนกันหมด สวนนักเรียนที่สอบเขา
คณะแพทยศาสตรตาง ๆ ในโครงการปกติยังใชทุน 3 ป หรือใชเงินเทาเดิม
งบประมาณสําหรับนักเรียน ODOD ที่รับเมื่อปที่แลว ไดรับเงินจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ประมาณ 50 ลานบาท และมูลนิธิไทยคม ประมาณ 50 ลานบาท จะตองจัดสรรทุนวา ODOD กลุมไหนจะรับ
จากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลหรือมูลนิธิไทยคม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรบั จากมูลนิธิไทยคม นัดใหไปรับวันที่ 7 กันยายน 2549
ทราบวานักเรียนที่รับทุน ODOD ทางกระทรวงสาธารณสุขไดใหเซ็นสัญญาไปกอนแลว ทั้ง ๆ ที่มติ
เพิ่งผานกรรมการกลั่นกรองของคณะรัฐมนตรี การใชทุน 12 ป จะสรางปญหาใหกับนักเรียนในอนาคต
ปนี้นักเรียน ODOD มีปญหามาก เนื่องจากเรียนมาหลายเดือนแลวยังไมไดรับเงินสนับสนุน
3.2 การจัดทําวารสารแพทยศาสตรศึกษาจากกลุมสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
:ขอเลื่อนไปกอน
3.3 เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
:ขอเลื่อนไปกอน
3.4 ผลการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
:ไดนําเสนอในวาระที่ 1 แลว
3.5 แนวทางการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงปรียานุช แยมวงษ
มีผูเสนอหัวขอ 3-4 หัวขอ และมีเรื่องแจงวา คณะแพทยศาสตรกําลังจะทําความตกลงกันในการ
ทําใหหลักสูตรแพทยศาสตรเปน humanized medicine จึงคิดวาเรื่องนี้จะเปน theme ในการจัดประชุม
ขณะนี้กําลังรางรายชื่อคณะกรรมการชุดตาง ๆ แลวจะเสนอใหพิจารณาอีกครั้ง
3.6 การประเมินโรงเรียนแพทยดวยวิธีการจัดระดับเทียบเคียง
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
:จะนําไปรวมกับวาระที่ 4 ขอ 4.1
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3.7 การดําเนินงานของกลุมวิจัย CRCN
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
CRCN ไดรับการสนับสนุนจาก สวรส. ทั้งสถานที่และงบประมาณ ทําโครงการรวมกันอยูหลาย
โครงการ สวรส. ใหเงินสนับสนุน ประมาณ 10 ลานบาท กําลังหาทุนปตอ ๆ ไป ศาสตราจารยนายแพทยปยทัศน
ทัศนาวิวัฒน แจงวา โครงการวิจัยรวมสหสถาบันอยูในวงจํากัดคอนขางมาก โรงเรียนแพทยรวมดวยไมมาก
เครือขายที่เพิ่มขึ้นมาจากโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ CRCN มีคณะกรรมการอํานวยการ ชวยคิด
และใหขอคิดเห็นในการดําเนินการประชุม 2-3 เดือน / ครั้ง ครั้งตอไปตนเดือนกันยายน 2549 กําลังทําโครงการ
เพื่อจะขอรับทุนใหมเพื่อความตอเนื่อง
3.8 การดํ า เนิ น การสอบเพื่ อ ประเมิ น และรั บ รองความรู ค วามสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
การสอบของ ศรว. ครั้งที่ 2 ในวันเสารที่ 14 ตุลาคม 2549 เปนการสอบ Basic Medical Sciences
สํ า หรั บ ผู ที่ ยั ง สอบไม ผ า นเมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2549 ศรว. กํ า ลั ง พิ จ ารณาเรื่ อ งเตรี ย มการสอบขั้ น ตอนที่ 2
หมวด Clinical Sciences วาจะดําเนินการอยางไร พรอมทั้งเตรียมการสําหรับขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเปนการสอบ
ทางดาน practical จะใช OSCE รวมกับวิธีอื่น ๆ ไดจัดตั้งคณะทํางานวาจะดําเนินการสอบอยางไร สถาบันที่
จัดสอบคงตองรับผิดชอบการจัดสอบดวย โดยมีกรรมการกลางเขาไปดูแล ซึ่งยังไมมีขอยุติ
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ ชี้แจงวา ขั้นตอนที่ 3 เปนภาคปฏิบัติ OSCE จะ
เนน skill เปนหลัก โดยขอสอบออกจาก ศรว. เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน
- การสอบขั้นตอนที่ 1 ในวันเสาร สัปดาหที่ 2 ของเดือนตุลาคม สนามสอบอาจจะลดลงเพราะผู
เขาสอบไมมาก ในเดือนมีนาคม 2550 ควรพิจารณาสอบขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ตอกันดวย (สําหรับนักศึกษา
ที่ไมผาน Part I ในปที่ผานมา และไมไดสมัครสอบในเดือนตุลาคม 2549))
3.9 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ 3
(1 กุมภาพันธ 2549 - 28 กุมภาพันธ 2551)
เอกสารประกอบ : 1. หนังสือโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ
2. จดหมายขาว กสพท. / สสส. ปที่ 2 ฉบับที่ 4 สิงหาคม – กันยายน 2549
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
ไดจัดพิมพหนังสือเรื่องโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ รายละเอียดเปนการนําเสนอสภาพและ
ทิศทางของการสรางเสริมสุขภาพจากการบรรยายของคณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 ของคณะกรรมการกํากับทิศทางของโครงการที่ไดรับอนุมัติเปน
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คณะกรรมการในนามของ สสส. คราวตอไปจะจัดที่คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี รายละเอียด
กิจกรรมตาง ๆ มีในจดหมายขาวที่แจก
สําหรับเกณฑ TQA ขณะนี้อยูในขั้นตอนพิจารณานํามาประเมินคณะแพทยศาสตรที่ไดผนวก
ตัวชี้วัดของ กสพท.และ สสส. เขาดวยกัน หากทุกคณะแพทยศาสตรเห็นชอบสามารถของบประมาณจาก สสส.
เพื่อนํามาใชและพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัด TQA ได
3.10 งานสารสนเทศของกลุมสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงปรียานุช แยมวงษ
ขอผูแทนจากแตละคณะ เพื่อประชุมหาขอยุติเรื่องสัดสวนคาใชจายในการบอกรับ E-book, Ejournal ซึ่งจะขยายฐานผูใชออกไป ตองการผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อจะไปตอรองกับทางบริษัทผูขาย
รวมทั้งรายละเอียดการใชขอ มูลแตละแหง ถาใชคราวเดียวกันไมมากราคาอาจจะถูกลง
3.11 การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร ป พ.ศ. 2550 โดยวิธีการรับตรง
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงปรียานุช แยมวงษ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
การสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข า ศึ ก ษาแพทยศาสตร โดยวิ ธี รั บ ตรงของกลุ ม สถาบั น ฯ ได
ประชาสัมพันธและเปดรับสมัครแลว สถาบันที่รับตรงของกลุมสถาบันฯ จากเดิม 9 สถาบัน เพิ่มอีก 3 สถาบัน
เปน 12 สถาบัน สถาบันที่เพิ่ม คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยรังสิต
ขณะนี้มีสถาบันยื่นขอรับนักศึกษาแพทยโดยวิธีรับตรง จํานวน 1,148 คน ไดรับการเห็นชอบจาก ทปอ. และ
สกอ. เรียบรอยแลว
การดําเนินการยึดหลักเกณฑเดิมและใหทันกําหนดเวลาของ สกอ. ซึ่งกําหนดสอบวิชาเฉพาะใน
เดือนตุลาคม 2549 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม คือ
• GPAX ตองไมต่ํากวา 3.00 (ณ วันสมัคร กําหนด 4 ภาคการศึกษาตองไมต่ํากวา 2.75)
ซึ่งแตกตางจากปที่แลว คาดวาจํานวนผูสมัครสอบจะเพิ่มขึ้น
• ตองไมเปนผูที่กําลังศึกษาเกินชั้นปที่ 1 ในสถาบันการศึกษาของรัฐที่เขาเรียนระบบการ
คัดเลือกนักศึกษาของ สกอ. ยกเวนกรณีลาออกจากการศึกษากอนวันยื่นใบสมัคร
• เลือกได 3 อันดับ เมื่อสอบผานแลว จะสงชื่อไปตามสถาบันที่ติดใน 3 อันดับนี้ จะไมมี
สํารอง
ดังนั้น หากคณะกรรมการเห็นชอบจะขอมติจากที่ประชุมเพื่อดําเนินการ และขอให กสพท. แตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธรี ับตรงจากผูแทนของ 12 สถาบันที่เขารวม
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ขณะนี้ มี ผู ม าสมั ค รแล ว จํ า นวน 19,700 คน จะส ง รายชื่ อ ให แ ต ล ะสถาบั น ทราบทาง E-mail
หลังจากผานขั้นตอนการชําระเงินเรียบรอยแลว เพื่อใหแตละสถาบันเตรียมสถานที่สอบไดอยางเหมาะสม
จํานวนผูสมัครสอบที่สถาบัน มีดังนี้
มหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวน 4,114 คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จํานวน 1,674 คน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํานวน 2,162 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวน 1,135 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํานวน 1,942 คน
เขตพญาไท (รามาธิบดี, วพม., วพบ.) จํานวน 1,720 คน
ศิริราช
จํานวน 2,040 คน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จํานวน 650 คน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จํานวน 4,263 คน
คาดวาเมื่อสิ้นสุดวันสมัคร จํานวนจะเพิ่มขึ้นอีก
• มีนักเรียน 5 คน ยื่นเอกสารคํารองตอศาลปกครอง ขอใหเลิกใชเกณฑขั้นต่ําของ GPA 2.75
และยกเลิกเกณฑขั้นต่ํา O-NET 60% รวมทั้งยกเลิกเกณฑการสมัครของผูที่เปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกินชั้นปที่ 1 แตยังไมมีคําพิพากษาจากศาลปกครอง
• ขอใหพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนกรรมการคุมสอบ จาก 700 บาท/คน/วัน เปน 1,000 บาท/คน/วัน
เนื่องจากมีภาระงานมาก
• ปญหาที่เกิดในการสมัคร
- มีนักเรียน 1 คน ใชเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของเพื่อนไปสมัครใหเพื่อน 6 คน โดย
เพื่อนไมรูเรื่อง เมื่อเจาของบัตรเขามาสมัครก็ไมสามารถสมัครได เนื่องจากเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนถูกใช
ไปแลว ซึ่งสอบสวนไปแลว สวนการที่จะรูตัวผูกระทําผิด ทางโรงเรียนตองไปแจงจับเอง กสพท. ไมใชผูเสียหาย
- อาจารยจากโรงเรียนหนึ่งไดทําหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนอันดับของนักเรียนที่สอบเขาได
สงเรื่องมาที่ศิริราช เพิ่งไดรับเมื่อเชาวันที่ 30 สิงหาคม 2549
- มีผูขอเงินคาสมัครคืน 1 ราย เมื่อทราบวาขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเกรดไมถึงตามที่กําหนด ได
แจงใหทราบแลววา ไมสามารถคืนได
มติที่ประชุม : รับทราบ และอนุมัติการเพิ่มคาตอบแทน โดยใหพิจารณาตามภาระงาน แตไมเกิน
รายรับ
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เกณฑการประเมินสถาบันสมาชิก ในระบบ TQA
เอกสารประกอบ : KPI คณะแพทยศาสตร
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
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กสพท. จะนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อองคกรที่เปนเลิศ มาใชเปนเกณฑประเมินโรงเรียน
แพทย รอบที่ 3 เกณฑนี้แปลมาจากภาษาอังกฤษ คือ educational criteria ซึ่งไดแปลออกมาเปนภาษาไทย
หมวดที่ 1 ถึง หมวดที่ 6 ไมไดแปลหมวดที่ 7 ซึ่งเปนผลลัพธ เพราะอานคอนขางงาย หมวดที่ 7 ประกอบดวย 6
subsets หลักสําคัญของการนําเสนอผลลัพธ คือ
- ตองมีเปาหมาย และระดับ (level)
- มี trend ที่เห็นการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง อยางนอย 3 ปติดตอกัน
- มี comparison คือ ตองมีการเปรียบเทียบกับองคกรที่มีการปฏิบัติงานที่ใกลเคียงและคูคี่กัน
- เปน best in class
ดัชนีรวมในหมวดที่ 7 คือ หมวดผลลัพธ จะรายงานเปน 6 เรื่อง คือ
- ผลลัพธดานการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา
- ผลลัพธดานการใหความสําคัญกับนิสิตนักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย
- ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
- ผลลัพธดานคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
- ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคกร
- ผลลัพธดานการนําองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม
ตัวบงชี้ที่นาจะเปรียบเทียบกันไดเพราะเปนขอมูลที่ตองรายงานตอ สมศ. สําหรับตัวบงชี้ขอทาย ๆ
เปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ การใชขอมูลเปรียบเทียบ ซึ่งจะเปนประโยชนสองประการ คือ เพื่อการ
พัฒนา และเพื่อชิงรางวัล ตัวบงชี้อื่น ๆ แตละสถาบันสามารถเพิ่มเติมได โดยไมตองใชการเปรียบเทียบ ได
มอบหมายให working group แตละสถาบันไปทําคําอธิบายแลว
มติที่ประชุม : รับทราบความกาวหนา
4.2 การพิจารณากําหนดภาระหนาที่ของสถาบันพี่เลี้ยง
เอกสารประกอบ : (รา ง)
บัน ทึกขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันพี่เลี้ยง โดยคณะ
แพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สํ า นั ก วิ ช าแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ไดนํ า (ร าง)
บั นทึกข อตกลงความร วมมือระหวางสถาบั น พี่ เลี้ยง โดยคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งไดลงนาม
เรียบรอยแลว เสนอตอที่ประชุม
จุดเนนอยูที่ยอหนาแรก เปนขอตกลงระหวาง 2 สถาบัน ยอหนาที่ 2 เปนรายละเอียดขอตกลงเพื่อ
รวมกันพัฒนาโดยพี่เลี้ยงจะทําหนาที่ใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุนเทานั้น และยึดคุณภาพการศึกษาของ
นิสิต/นักศึกษา ของทั้งสองสถาบันเปนประเด็นหลักในการพิจารณา หากสถาบันใดจะนําไปเปนแนวทางการทํา
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สัญญาจะตองพิจารณาตามศักยภาพของสถาบันพี่เลี้ยงดวย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อนุญาตใหใชแบบบันทึกขอตกลงนี้ได หรืออาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบันทึกนี้
มติที่ประชุม : ขอใหแจงและสงแบบบันทึกขอตกลงฉบับที่มีการปรับเปลี่ยนมายัง กสพท. ดวย
เพื่อใหสถาบันอื่นไดรับทราบและอาจพิจารณานําไปใชตอ ไป
4.3 การเตรี ย มการของโรงพยาบาลสังกั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อรองรั บ การร ว มผลิ ต
แพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
:เลื่อนไปกอน
4.4 ขั้นตอนการเปดโรงเรียนแพทยใหม หรือขยายการรับนักศึกษาแพทยเพิ่มขึ้นของโรงเรียน
แพทยเดิม
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ในป 2549 มีโรงเรียนแพทยเปดใหมและไดรับการรับรองหลักสูตรแลว 3 แหง สวนที่กําลังรอการ
รับรองหลักสูตร คือ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สวนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ยังไมมีขอยุติ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร แจงวา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ไดเปดสอนโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มาแลว 2 รุน รุนละ 30 คน รุนที่ 3
กําลังเปดรับสมัคร การผลิตแพทยใหกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 40 คน/ป ใน mega project นั้น
ไดตอบไปแลววาไมพรอม
มติประชุม : รับทราบ
4.5 การชดใชทุนในการศึกษาแพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
:แจงในวาระที่ 3 ขอ 3.1
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
และ 5.2 รายงานจากโครงการความรวมมือผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
เลื่อนไปกอน
5.3 การเชิญโรงเรียนแพทยเปนสมาชิก กสพท.
เลขาธิการฯ แจงวา แพทยสภาไดรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปนทางการแลว จึงขอความเห็นที่ประชุมในการเชิญเปนสมาชิก กสพท.
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ และขอใหเลขาธิการฯ ทําหนังสือเชิญเปนสมาชิก
5.4 สโมสรนิ สิ ต คณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ทํ า หนั ง สื อ แจ ง มายั ง
กสพท. กรณีภาพยนตรเรื่อง “อาจารยใหญ” ที่ฉายตามโรงภาพยนตร อาจมีผลตอการ
รับรูของประชาชนที่มีตออาจารย ใหญผิดไป และในอนาคตจะเกิ ดปญหาการบริ จาค
รางกายเพื่อการศึกษา
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.5 ประชาสัมพันธการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ : จดหมายจากแพทยหญิงลลิตยา กองคํา
ผูนําเสนอ
: นายแพทยปราโมทย สุจินพรัหม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จะประชุมการจัดการเรียนการสอนในชุมชน เนื่องจาก
ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขดานปฐมภูมิ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ชุมชนเปนฐานอยางเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพของประเทศที่กําลังปรับเปลี่ยน โดย
เชิญ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี และวิทยากรจากออสเตรเลียมาบรรยาย จึงขอประชาสัมพันธเขา
รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันที่ 4-6 ตุลาคม 2549 ณ สักภูเดือนรีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา
ปดประชุมเวลา 15.45 น.

(นายแพทยประธาน จินายน)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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