รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2550 วันพุธที่ 24 มกราคม 2550
ณ หองประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร
ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
รองศาสตราจารย นายแพทยกิตติ ลิม่ อภิชาต
พลตรีหญิง จิตถนอม สุวรรณเตมีย
(แทน พลตรีภานุวิชญ พุมหิรญ
ั
7. รองศาสตราจารย นายแพทยอรุณวงศ เทพชาตรี
8. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินดั ด หะวานนท
9. ศาสตราจารยคลินิก (พิเศษ) แพทยหญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล
10. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยมานิต ศรีประโมทย
11. ศาสตราจารย นายแพทย ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
12. ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
13. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
14. ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
15. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
16. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
17. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
18. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
19. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
20. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
21. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
22. ผูชวยศาสตราจารย พันเอกสุรพล สุรางคศรีรัฐ
23. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน จงบัญญัติเจริญ
24. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
25. นายแพทยประธาน จินายน
26. นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
27. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยศิรเิ กษม ศิริลักษณ

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

28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายแพทยปราโมทย สุจนิ พรัหม
นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล
2. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
3. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
4. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
5. รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
6. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน

กรรมการอํานวยการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง
ผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวินัย ตันติยาสวัสดิกุล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
นายแพทยปรีดา อิทธิธรรมบูรณ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
รองศาสตราจารย นายแพทยวัฒนา นาวาเจริญ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร. บุษบง จําเริญดารารัศมี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพรรณี ศิรวิ รรธนาภา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย นายแพทยสมศักดิ์ เชาววิศิษฐเสรี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยหองสิน ตระกูลทิวากร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2550 วันพุธที่ 24 มกราคม 2550
ณ หองประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 8.45 น.
รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร ประธานที่ประชุมกลาว
ต อนรั บ ผูเ ขา ร ว มประชุ ม แล วเรีย นเชิ ญ ศาสตราจารย นายแพทย อาวุธ ศรี ศุก รี เลขาธิ การกลุม สถาบั น
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย กลาวแนะนํากรรมการใหม จํานวน 3 ทาน คือ
1. ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตําแหนง
กรรมการอํานวยการ
2. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ตํ า แหน ง
กรรมการบริหาร
3. อาจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําแหนงกรรมการบริหาร
ภายหลังจากกลาวเปดการประชุม ประธานไดนําเสนอเรื่องตางๆ ใหที่ประชุมไดรับทราบและ
พิจารณาสรุปไดดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทยแหงประเทศไทย”
เอกสารประกอบ : โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทย
แหงประเทศไทย” รุนที่ 8
ผูนําเสนอระกอบ : ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
โครงการอบรมรุ น ที่ 8 นี้ จะจั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 23 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2550 รวม
4 สัปดาห หลักสูตรสวนมากจะเหมือนปที่ผานมา คาลงทะเบียนเทาเดิม คือ 25,000 บาท ไมรวมคาเดินทางไป
ตางประเทศ โดยในรุนนี้จะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียในสัปดาหที่ 3 ดูงาน 2 รัฐ คือ รัฐ New South
Wales ดูงานที่ Sydney University และ Affiliated Hospital สวนที่รัฐ Victoria ดูงานที่ Monash University
และศูนยที่ดูแลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ Melbourne การดูงานตางประเทศเสียคาใชจาย
เพิ่มเติมจากคาลงทะเบียนประมาณ 50,000 บาท ซึ่งไมเปนขอบังคับ ขึ้นอยูกับการอนุมัติของแตละสถาบัน
วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันศุกรที่ 20 ตุลาคม
2549 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการรวมกับคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้ง
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ที่ 4/2549 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
มติที่ประชุม
: ที่ประชุมรับรองสรุปผลการประชุมทัง้ 2 โดยไมมีขอแกไข
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การพิจารณาปญหาในการสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตรโดยวิธีการรับตรง
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบคําบรรยาย PowerPoint การสอบคัดเลือกเขาเรียน
แพทยศาสตร ของกลุมสถาบัน
ผูนําเสนอระกอบ : ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
ไดมีการจัดสอบไปแลวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2549 มีผูสมัครสอบสัมภาษณทั้งสิ้น 17,828 คน มี
11 คน ถูกตัดสิทธ คณะกรรมการไมพิจารณาคะแนนเนื่องจากนําโทรศัพทมือถือ หรือมีการบันทึกขอความลง
บัตรประจําตัวสอบเขาหองสอบ หลังการประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 จนถึงวันที่ 15 มกราคม
2550 มีผูรองเรียน 102 ราย (0.58%) สวนมากเปนการขอตรวจขอสอบฉบับที่ 3 ที่ไดคะแนนเปนศูนย ทั้งนี้
เนื่องจากวิธีการใหคะแนนมีติดลบดวย
การดําเนินงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ คือ จะมีการสอบ O-Net ซึ่ง
ดําเนินการโดย สทศ. ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2550 และสอบ A-Net ดําเนินการสอบโดย สกอ. วันที่ 4
เมษายน 2550 หลังจากนั้นผูสมัครสอบจะตองนําผล O-Net และ A-Net ไปยื่นใหแตละสถาบัน โดยผูที่สอบติด
สถาบันอื่นดวยตองลงนามยืนยันการเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตรตอไป
ประเด็นพิจารณา : 3.1.1 ที่ประชุมอธิการบดี มีหนังสือขอให กสพท ผอนผันเกณฑผูมีสิทธิ
เขาสมัคร/เขาศึกษาคณะแพทยศาสตร ที่ไดกําหนดเกณฑไววาผูสมัครตองไดคะแนน O-Net >60% และ
คะแนน GPAX > 3.00 เพื่อใหผูมีคะแนนต่ํากวาเกณฑสามารถสมัครเขาได
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม : ในปการศึกษา 2549 ผูที่สอบไดแพทยลําดับสุดทายได
คะแนน O-Net 63.60% ขณะนี้ไดตัดสิทธิผูที่ได GPAX < 3 แลว
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบใหคงหลักเกณฑการใชคะแนน O-Net และ GPAX ตามเดิม
ประเด็นพิจารณา : 3.1.2 เกณฑการตัดสิทธิ์ผูที่สอบไดในโควตารับตรงของมหาวิทยาลัย
ตางๆ วา ควรตัดสิทธิเฉพาะผูที่สอบไดคณะแพทยศาสตรหรือตัดสิทธิผูที่สอบไดคณะอื่นๆ ดวย
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติ ม : มหาวิท ยาลัยตางๆ เปด รับนักศึ กษาโควตารับตรง
(แพทย, ทันตแพทย, เภสัชกรรม) ซึ่งจะแลวเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม พบวา ใน พ.ศ.2549 ที่
ผานมามีการสละสิทธิจากการสอบไดของ กสพท ไปเขาคณะอื่น ๆ ดวย เชน ทันตแพทย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดตามมาในกรณีที่ตัดสิทธิผูที่สอบได
คณะอื่นๆ ดวย จึงลงมติใหตัดสิทธิเฉพาะผูที่สอบไดคณะแพทยศาสตรเทานั้น
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3.2 แนวทางการดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพ ระยะที่ 3
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบคําบรรยาย PowerPoint ศูนยประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูนําเสนอระกอบ : ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง
ประเด็นนําเสนอ :
1. การสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
โดยหลักการ ศูนยฯ จะเปนผูกําหนดระบบการบริหารจัดการและการดําเนินการทุกขั้นตอน
ตั้งแตการเตรียมการจนถึงการตรวจใหคะแนนโดยรับผิดชอบการออกขอสอบ โดยศูนยฯ จะจัดสอบในโรงเรียน
แพทยที่ไดรับการรับรองวามีความพรอมในการเปนสนามสอบขั้นตอนที่ 3
อาจารยที่เปนผูแทนศูนยฯ ประจําโรงเรียนแพทยควรมีความรูเรื่องการสอบ OSCE ในทุกๆ
ดานเปนอยางดี และไดรับประกาศนียบัตรจากการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ศูนยฯ จะจัดขึ้น ตลอดจนไม
ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารการศึกษาระดับคณะในขณะนั้น เปนคนซื่อสัตย ยุติธรรม เก็บรักษาความลับได
ศูนยฯ จะจัดการสอบครั้งที่ 1 ประมาณตนเดือนกุมภาพันธ หากมีความจําเปนอาจจัดสอบ
ครั้งที่ 2 สําหรับผูที่สอบครั้งที่ 1 ไมผาน (สอบแกตัว) ที่สนามสอบบางแหงในกรุงเทพฯ (ประมาณวันที่ 15 -30
มีนาคม เพื่อใหผูที่สอบผานครั้งที่ 2 สามารถเริ่มปฏิบัติงานชดใชทุนไดทัน) ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการที่
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (จบป 6) ที่ไมสามารถสอบผานขั้นตอนที่ 3 ไดนั้น ศูนยฯ จะเสนอให
แพทยสภาเตรียมหาทางออกไว เชน ออกใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพเวชกรรมชั่ วคราวใหใ นระหวางการ
ปฏิบัติงานชดใชทุน รวมทั้งตองพิจารณาวาชวงเวลาดังกลาวจะนับเปนการปฏิบัติงานชดใชทุนดวยหรือไม
ศูนยฯ จะเตรียมความพรอมใหสถาบันการศึกษา คือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติใหอาจารยที่ทํา
หนาที่ประเมิน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเขาประชุมมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ OSCE และสามารถใชเครื่องมือ
ประเมินได
2. การสอบ Long Case Examination และ Modified Essay Question
ศูนยฯ จะไมดําเนินการจัดสอบเอง แตจะขอใหโรงเรียนแพทยทุกแหงจัดสอบนักศึกษาชั้นปที่
6 ตามแนวทางของศูนยฯ โดยกําหนดเปนเงื่อนไขวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรจะมีสิทธิ์ขอรับ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมจากแพทยสภาก็ ต อ เมื่ อ สอบผ า นการประเมิ น และรั บ รองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ศูนยฯ จัดสอบทั้ง 3 ขั้นตอน รวมทั้งตองสอบผาน Long Case
Examination และ Modified Essay Question ที่โรงเรียนแพทยทุกแหงจัดสอบนักศึกษาชั้นปที่ 6 ตามแนวทาง
ของศูนยฯ ที่กําหนดไวในเรื่องจํานวนผูปวย โรค/ปญหาผูปวย รูปแบบการสอบ Clinical competencies และ
แบบประเมิน Competencies ตามแบบประเมินที่ศูนยฯ กําหนดไว โดยศูนยฯ จะสงกรรมการกลางจากศูนยฯ
ไปสุมสังเกตการณและประเมินกระบวนการจัดสอบและการประเมินผลนักศึกษาที่โรงเรียนแพทยตางๆ
นักศึกษาที่สอบผาน Long Case Examination จะตองขอสําเนาใบประเมินของโรงเรียน
แพทยที่มรี ายละเอียดของผลการประเมินตามแบบประเมินของศูนยฯ และมีผูบริหารของโรงเรียนแพทยลงนาม
รับรองวาสอบผานเรียบรอยแลว เพื่อใชประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
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สวนการสอบ Modified Essay Question ศูนยไดกําหนดแนวทางในเรื่อง จํานวนขอสอบ
เนื้อหาขอสอบ ลักษณะของโจทยปญหา ระดับความรูความสามารถ และ Competencies ที่จะประเมินไวแลว
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :
1. คาสมัครสอบในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 5,000 บาท นั้น เกรงวาจะถูกนักศึกษาแพทยซึ่งยังไมได
รับเงินเดือนรองเรียนได เพราะการสอบของแพทยประจําบานซึ่งไดรับเงินเดือนแลวนั้น คาสมัครสอบเพียง
2,000 บาท
2. นักศึกษาแพทยที่จบจากตางประเทศจะไมสามารถสมัครสอบไดทันหากเปดโอกาสสอบครั้ง
เดียว
3. สถานีสอบ OSCE จํานวน 40 สถานีนั้น นอกจากจะสรางความลําบากใหนักศึกษาแพทยแลว
ยังตองใชเวลาสอบรวมทั้งสิ้นเกือบ 4 ชั่วโมง นาจะมีความเปนไปไดยาก
4. การสอบ MEQ ควรเปนขอสอบกลาง
5. ความเหมาะสมในการตัดเรื่อง interpretation ออกจากขอสอบ OSCE โดยใหไปสอบเรื่องนี้ใน
การสอบอื่น เพื่อลดจํานวน station
6. ความนาเชื่อถือของผลการสอบเรื่อง Communication ในการสอบ OSCE ที่มีเวลาจํากัด
7. ที่ ป ระชุม นี้ ค วรเป น ผู ใ ห แ นวทางการแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งนัก ศึ กษาที่ ส อบไมผ า นขั้ น ตอนที่ 2
มากกวาสงไปใหแพทยสภาแกไข
3.3 การมีสวนรวมในโครงการวิจัย CRCN
เอกสารประกอบ : เอกสารรายงานการดําเนินการของเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 2543 2549
ผูนําเสนอระกอบ : ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
การดําเนินการของโครงการวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) จนถึงปนี้นับเปนปที่ 7 แลว ผลการ
ดําเนินงานในชวงป พ.ศ.2543 - 2549 ซึ่งมีรวม 13 เครือขาย มีผลงานโดยสรุป คือ
1. โครงการวิจัยคลินิกสหสถาบันที่ดําเนินการเสร็จ มีขอมูลและผลงานวิจัย การวินิจฉัยการรักษา
มี 20 โครงการที่กําลังดําเนินการ โครงการตอเนื่อง 2 โครงการ และอยูในระหวางการขอทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551) รวม 10 โครงการ
2. การใชประโยชนจากขอมูลที่ได : มีการตีพิมพในวารสาร กสพท Thai Anesthasia Incidents
Study (THAI Study) Diabetes Registry Project 2003 : JMAT , November 2005, vol 88 (suppl.7): 19
articles JMAT Sugust 2006, Vol 89 (suppl. 89) : 11 articles ,etc. อยูในระหวางการเตรียมตนฉบับ รวม
16 manuscripts นอกจากนั้นทุกโครงการที่ดําเนินการเสร็จมีการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ตลอดจน สปสช. คณะแพทยศาสตร กรมการแพทย ราชวิทยาลัย สมาคม ชมรมวิชาชีพแพทย
ไดนําผลงานไปใชประโยชนในระดับประเทศแลว ทั้งนี้งบประมาณหลักที่ไดรับตั้งแต ป 2543 - 2549 นั้น ไดรับ
จาก Rockefeller สวรส. และ สสส. รวม 24 ลานบาท และไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 20
ลานบาท
3. งานที่ดําเนินการในป 2549 คือ
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 การเขารวมดําเนินการประสานงานในระยะแรกของการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย Joint Ethics Research Committee (JERC)
 จัดตั้งสํานักงานเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบันขึ้น ณ ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี บําราศนราดูร จ.นนทบุรี
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเครือขาย CRCN
ซึ่งมี ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา เปนประธาน
 ดําเนินการลงนามความรวมมือกับ School of Public Health. University of North
Carolina เพื่อแลกเปลี่ยนนักสถิติ นักบริหารจัดการขอมูลระดับ ป.โท-เอก ตลอดจนดําเนินการเพื่อใหมีการเปด
หลักสูตรดานบริหารจัดการงานวิจัยในสถาบันการศึกษา
 การไดรับการสนับสนุนจาก TCELS คือมี Postdoc Fellow มาชวยบริหารจัดการขอมูล
หนึ่งป ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายน 2550 มีการจัดตั้งเครือขายหนวยวิจัยคลินิกแบบทดลอง (Clinical Trial Unit
Network) และกําลังอยูในระหวางการประสานงานกับ TCELS เพื่อพัฒนาความเขมแข็งดานการวิจัยดาน
Clinical Trials ซึ่งกําลังเริ่มตนที่เชียงใหม โดยมี ศาสตราจารย นายแพทยธีระ ศิริสันธนะ เปนหัวหนาโครงการ
ประเด็นพิจารณา : การขอรับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตรแตละสถาบันที่มีผูเขารวมใน
โครงการวิจัยแบบคลินิกสหสถาบันของ CRCN ประจําป 2550 รวมทั้งสิ้น 1,735,500 บาท โดยจํานวนเงิน
สนับสนุนของแตละโครงการนั้นจะคิดจากการหารเฉลี่ยจากงบประมาณที่ตองใชตอจํานวนคนของแตละ
โครงการ
มติที่ประชุม : ทุกสถาบันเห็นชอบที่จะใหการสนับสนุนทุนดังกลาว โดยกลุมสถาบันฯ จะ
ประสานงานรวบรวมเงินจากทุกสถาบันที่เกี่ยวของในโครงการดังกลาวเพื่อสงให CRCN ตอไป ทั้งนี้ที่ประชุมได
มอบอํานาจใหเลขาธิการฯ เปนผูแทนคณะฯ เซ็นรับรองการใหทุนสนับสนุนดังกลาว และแสดงความชื่นชมใน
ผลงานที่ CRCN ไดดําเนินการไป
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง และรายงานความกาวหนา
4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปกธงตรงสูคณะกระจายไปมหาวิทยาลัย”
โดยแนวทาง TQA
เอกสารประกอบ : 1. Training Agenda of TQA For Medical Consortium
2. รายชื่อผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ TQA Workshop 2007
3. สําเนา mail เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ TQA ของ
คุณกนกวรรณ สอนเอก ถึง ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ผูนําเสนอระกอบ : เลขาธิการฯ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ขอใหทุกคนที่สมัครเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปกธงตรงสูคณะกระจายไปมหาวิทยาลัย”
ศึกษาทําความเขาใจขอมูลรายละเอียดของเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1. Sandy Hill (Case Study)
2. Education Criteria 2007
7

3. แบบฟอรม Scorebook
4. ตัวอยางการวิเคราะห Strength and OFI
5. ขอเสนอแนะในการจัดทํารายงาน
ซึ่งเปนไฟลอยูในแผนซีดีที่เลขาธิการไดแจกใหกับทุกสถาบันไปแลว เพื่อเปนการเตรียมตัวและ
ขอให ทุ ก คนทํ า การบ า นส ง ภายในวั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ 2550 ด ว ย ตลอดจนขอให ทุ ก สถาบั น แจ ง ชื่ อ
ผูประสานงานของแตละสถาบันและ E-mail address ของผูเขาอบรมทุกคนใหแก คุณกนกวรรณ สอนเอก
ตอไปดวย ทั้งนี้โครงการไดกําหนดใหผูสมัครจะตองเขารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมดวย
กํ า หนดการอบรมรอบที่ 1 เปลี่ ย นแปลงจากวั น ที่ 16 - 18 กุ ม ภาพั น ธ 2550 เป น 14 - 16
กุมภาพันธ 2550 โดยจะงดไมมีรอบที่ 2 ที่กําหนดไวเดิมวันที่ 8 มีนาคม 2550 สวนรอบที่ 3 กําหนดวันที่
แนนอนอาจตกลงใหมได ทั้งนี้ใครขอความรวมมือจากสถาบันดังตอไปนี้ไดจัดเตรียมงบประมาณเพื่อทําหนาที่
เปนเจาภาพในการจัดทํา Self - Assessment ซึ่งจะมีขึ้น 2 รอบดวย
พี่เลี้ยงที่
รับผิดชอบ

กลุมสถาบัน

นพ.สิทธิศักดิ์

ศิริราชพยาบาล, ม.ธรรมศาสตร, ม.นเรศวร

ผศ.พญ.นันทนา

รามาธิบดี, ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.เชียงใหม

รศ.นพ.ครรชิตเทพ
รศ.พญ.ปรียานุช

พระมงกุฎเกลา, ม.ขอนแกน, ม.มหาสารคาม
จุฬาลงกรณ, ม.รังสิต, ม.สงขลานครินทร

ศ.นพ.สงวนสิน

วชิรพยาบาล, ม.อุบลราชธานี, ม.สุรนารี

สถาบันที่เปนเจาภาพ
(กทม.)
ศิริราชพยาบาล 1 ครั้ง
ม.ธรรมศาสตร 1 ครั้ง
รามาธิบดี 1 ครั้ง
ศรีนครินทรวิโรฒ 1 ครั้ง
พระมงกุฎเกลา 2 ครั้ง
จุฬาลงกรณ 1 ครั้ง
ม.รังสิต 1 ครั้ง
วชิรพยาบาล 2 ครั้ง

หากสถาบั น ใดที่ มี ขอ สงสั ย ขอให ติ ด ต อ โดยตรงไปยั ง คุ ณ กนกวรรณ สอนเอก ตาม E-mail
address ซึ่งอยูในเอกสารประกอบการประชุมไดโดยตรง
4.2 โครงการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ 3 (1 กุมภาพันธ 2549 - 28
กุมภาพันธ 2551)
เอกสารประกอบ : 1. จดหมายขาว กสพท./สสส. ปที่ 2 ฉบับที่ 6 ธันวาคม 2549 –
มกราคม 2550
2. รายงานการสัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
วันที่ 1 กันยายน 2549 คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
ผูนําเสนอระกอบ : รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
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จดหมายขาว กสพท./สสส. เปนกิจกรรมที่ สสส. ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ซึ่งออกทุกๆ 2
เดือน เปนการรายงานความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้น สวนการสัมมนา
โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดเปนครั้งที่ 3 ที่ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2549 นั้น ไดจัดทําเปนรูปเลมของรายงานแลว จึงขอเรียนเชิญชวนใหทุกสถาบันไดศึกษารายละเอียดดวย เพื่อ
อาจนําไปเปนแนวทางหรือนําไปประยุกตใชในสถาบันของตนไดตอไป
4.3 เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอระกอบ : ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวินัย ตันติยาสวัสดิกุล
ความกาวหนาของ 2 พันธกิจหลักที่ UHOSNET ไดรับมีดังนี้
1. พันธกิจดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการระหวางโรงเรียนแพทย : ไดมีการจัด
ประชุมโรงพยาบาลในกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET) ครั้งที่ 27 ไปแลว เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม
2550 ณ เขื่อนอุบลรัตน มีผูเขารวมประชุม 130 คน ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยรังสิตเปนเจาภาพ จะจัดขึ้นในวันที่
29 - 30 มีนาคม 2550
2. พันธกิจดานการประสาน 3 กองทุน ซึ่งไดแกกลุมขาราชการ ประกันสังคม และบัตรสุขภาพ
ถวนหนา ในสวนของขาราชการนั้นที่ผานมาสวนใหญจะเปนการประสานกับกรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีปญหา
ในเรื่องของงบประมาณคายาที่สูงขึ้น ซึ่งกรมบัญชีกลางไดออกบัญชีในสวนของขาราชการแลว และในเดือน
เมษายน 2550 นี้ จะเริ่มใชระบบ DRG เพื่อควบคุมการใชเงินใหอยูในสามหมื่นลานตามงบประมาณที่ไดรับมา
ซึ่ง UHOSNET จะตองไปตอรองกับกรมบัญชีกลาง เรื่องการใชระบบ DRG กับขาราชการตอไป
สวนของกลุมประกันสังคมนั้น ไดมีการประชุมรวมกับ สปสช. และสาธารณสุขไปเมื่อวันที่ 21
- 22 มกราคม 2550 ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการประชุมนั้นไดกําหนดจะใหมีการปรับการดําเนินงานของ
โครงการบัตรสุขภาพถวนหนาใหมีการพัฒนายิ่งขึ้น โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเกี่ยวกับ
1) สิทธิประโยชนที่ UC คุมครองอยูในเรื่องของโรคและยาวาควรจะควบคุมแคไหน
2) รูปแบบที่เหมาะสมของ co-payment
3) High – cost ที่ไมควรมี Global budget เพราะใชระบบ DRG เขามาแลว
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :
ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน แจงวาจากการที่กลุม UHONEST และสํานักงาน
ประกันสังคมไดมีการประชุมกันเพื่อแกไขปญหาเรื่องคาใชจาย ซึ่งยังไมคลี่คลายเทาที่ควรนั้น ขณะนี้มูลนิธิ
รามาธิบดีไดเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเขารวมเปนคณะกรรมการมูลนิธิฯ ดวยแลว ดังนั้น หากกลุม
UHONEST รวบรวมสรุปประเด็นปญหาตางๆ แลวเขาพบกับรัฐมนตรี นาจะเปนอีกชองทางหนึ่งในการ
แกปญหา ซึ่งมีความเปนไปไดคลายกับปญหาของกลุม สปสช. ที่เขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
4.4 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม พ.ศ. 2549 - 2554
เอกสารประกอบ : ขอมูลนักศึกษาโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
ผูนําเสนอระกอบ : นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
โครงการผลิตแพทยเพิ่มไดดําเนินการมาถึงระยะที่ 3 แลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1) ระยะแรก เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ป 2537 และตามมติคณะรัฐมนตรี ป 2538 - 2549
ขณะนี้โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทไดเสร็จสิ้นลงแลว ซึ่งจากแผนไดกําหนดรับนักศึกษาแพทยไว
3,000 คน ผลจากการดําเนินการรับไดทั้งสิ้น 2,982 คน (99.4%) มีผูจบเปนบัณฑิตแพทยในระหวางป พ.ศ.
2543 - 2548 รวม 817 คน และปการศึกษา 2549 คาดวาจะจบอีก 260 คน พบวามีการสูญเสียนักศึกษารวม
53 คน จากการลาออก 28 คน พนสภาพ 11 คน จบวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 คน ยายคณะ 6 คน และเสียชีวิต 4
คน
2) ระยะที่ 2 เริ่มเมื่อป พ.ศ. 2550 เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อป พ.ศ. 2547 - 2556 ชื่อ
โครงการเรงรัดผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท เปนแผน 10 ปที่ 2 ซึ่งจะเริ่มโครงการในปการศึกษาหนา
3) ระยะที่ 3 แผนเดิมจะมีโครงการผลิตแพทยตามแผน Mega Project ซึ่งกําหนดไวในป 2549
นั้น ขณะนี้ไดยกเลิกโครงการ Mega Project แตในสวนของการผลิตแพทยนั้นไมไดยกเลิก เนื่องจากไดเริ่ม
ดําเนินการไปแลว 3 แหง คือที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับโรงพยาบาลอุดรธานี คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับโรงพยาบาลภูมิพล และสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี รวมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในปการศึกษา 2550 มี
2 แหงที่จะเริ่มดําเนินการคือที่ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา สวนที่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยบูรพา จะเริ่มรับนักศึกษาในป 2551 โครงการนี้เปนโครงการ 4 ป และใชชื่อวา
แผนผลิตแพทยและบุคลากรสาธารณสุข 2549 - 2552
4.5 การกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
โครงการนี้ผานมติคณะรัฐมนตรีและมีงบประมาณเรียบรอยแลว กระทรวงไดสงเงินงวดแรกใหกับ
ทุกมหาวิทยาลัยแลวในอัตรา 40,000 บาท/คน และพรอมที่จะสงงวดที่ 2 อีก 50,000 บาทแลว คาดวาความ
ลาชาจะไมมีอีกตอไป เนื่องจากจะเปนการใชจายจากงบประมาณแผนดิน ดังนั้น จึงขอใหทุกมหาวิทยาลัยที่ยัง
ไมไดเริ่มดําเนินการในโครงการนี้สามารถดําเนินการไดทันที ทั้งนี้ ใน 3 ปแรกนักศึกษาจะไดรับเงินผานทาง
คณะแพทยศาสตร สวนหลักฐานคาใชจายตางๆ นั้นขอใหแตละคณะฯ เปนผูเก็บโดยสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินจะเปนผูตรวจสอบตอไป
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม : สภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งโรงพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมีหนาที่หลักในการใหบริการโดยบางแหงที่ยังไมมีความพรอมในการใหบริการดีเทาที่ควรนั้น
ตองมาทําหนาที่ผลิตแพทย นาจะเปนเหตุการณที่โรงเรียนแพทยซึ่งมีอาจารยมากกวาและมีมาตรฐานแลวนั้น
พึงตองตระหนัก ไมควรที่จะปลอยใหเกิดเปนเหตุการณที่เกิดตอเนื่องไปโดยไมไดรับการแกไข
มติที่ประชุม : เห็นสมควรนําไปปรึกษาหารือในการประชุมครั้งตอไป
4.6 การจัดทําวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
10

แมวาจะมีผูตอบรับเปน reviewer เพิ่มบาง ปญหาในเรื่องของการไมมีผูสงบทความตีพิมพที่ยังไม
สามารถแก ไ ขได และผลจากการประชุ ม ของกองบรรณาธิ ก ารนั้ น ยั ง ต อ งการให ที่ ป ระชุ ม นี้ ท บทวน
ในประเด็นการยกเลิกการจัดทําวารสาร การเปลี่ยนกองบรรณาธิการ หรือการจัดใหมีกองบรรณาธิการรวม
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม : ปญหาการไมมีบทความสงอาจเกิดจาก
 แนวทางการนําผลงานไปขอผลงานตําแหนงทางวิชาการที่แตกตางกันของแตละสถาบัน
 การขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการจะตองเปนไปในสาขาเดียวกัน เชน เปนผูชวยศาสตราจารย
ที่ไดมาจากการทํางานผลงานดานการศึกษาจะเลื่อนขึ้นเปนรองศาสตราจารยนั้นตองเลื่อนขึ้นจากการทํา
ผลงานดานการศึกษาตอเนื่องกันไปดวยเชนกัน และผูอานผลงานจะเปนผูที่มาจากทางคณะศึกษาศาสตร มิใช
จากคณะแพทยศาสตร
 incentive ที่ไมสอดคลองกับความตองการ
มติที่ประชุม : เห็นสมควรนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.7 การรับ E-Journals รวมกัน
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบคําบรรยาย PowerPoint การรับ E-Journal รวมกัน
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
ไดมีการประชุมผูแทนรวมกันเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 โดยมีบริษัท Book Promotion นําเสนอ
รูปแบบของการจัดซื้อในประเด็น Pricing, Assessment method และ Procument method การประชุมสรุปได
ดังนี้
1) คณะแพทยศาสตร ควรรับ E-Journal โดยการตอรองราคารวมกันในลักษณะ Close
Consortium (มีอยางนอย 6 สถาบัน ซื้อในราคาเดียวกัน)
2) ควรรับในโปรแกรม Ovid ประมาณ 50 - 100 titles
3) หากตอรองราคาไดเหมาะสม แตละสถาบันจะจัดซื้อเองโดยจะเริ่มโครงการเต็มรูปแบบใน
พ.ศ.2551 เนื่องจากปนี้มีหลายสถาบันไดดําเนินการไปแลว
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :
 จากผลการนําเสนอราคาของบริษัท Book Promotion นั้นมีขอสังเกตวาหากโรงเรียนแพทยที่
เกิดขึ้นใหมหรือจํานวนนักศึกษาแพทยไมมากจะไดราคาที่ถูกกวาการซื้อรวมกัน
 นาจะมีบริษัทอื่นมาเสนอดวย นอกเหนือจากบริษัท Book Promotion
มติที่ประชุม : เนื่องจากการรับ E-Journal มีรายละเอียดที่ตองพิจารณามาก ที่ประชุมได
เห็นชอบในการมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการชุดนี้ไปเปนผูดําเนินการพิจารณาประเด็นตางๆ ไดโดยตรง แลว
นําเสนอสรุปผลใหที่ประชุมรับทราบตอไป
4.8 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
สืบเนื่องจากหัวขอที่ไดรับความสนใจวานาจะเปน Theme ของการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 8 ซึ่ ง คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล จะได เ ป น เจ า ภาพจั ด ในป พ.ศ.2551 นั้ น มี
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2 หัวขอ คือ Humanized Medicine และ Alternative Medicine จึงใครขอใหที่ประชุมเปนผูพิจารณาความ
เหมาะสมของหัวขอ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบใหใชหัวขอของการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้ง
ที่ 8 วา “Humanize Medicine” ทั้งนี้ทางเจาภาพจะไดจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งจะขอตัวแทนจากทุกสถาบัน
ตอไป โดยรูปแบบการจัดประชุมฯจะคลายกับของเดิมที่เคยทํามา คือ ประชุมกลุมยอย 2 - 3 ครั้งกอน แลวจึง
ประชุมใหญที่กรุงเทพฯ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 International Conference เรื่อง Quality Accreditation and Standard In Medical Education
เอกสารประกอบ : แผนพับ The 4th Congress of the Asian Medical Education
Association “Quality Accreditation and Standard in Medical Education”
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไดเปนเจาภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเปนการ
จัดครั้งที่ 4 ของ AMEA กําหนดจัดในวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2550 ทั้งนี้ 2nd Annoucement ที่มีรายละเอียด
เพิ่มเติมกําลังจะออกตามมา สวนหนังสือเชิญพรอมอัตราคาลงทะเบียนของคนไทยจะสงไปยังทุกสถาบันตอไป
และการจัดครั้งนี้ถือเปนการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 นอกจากนั้น
Dr.Calingo ซึ่งเปนหนึ่งในวิทยากรของการประชุมครั้งนี้ที่มูลนิธิฟุลไบรทเปนผูใหการสนับสนุน และเคยเปน
ผูสอนใหแกผูตรวจประเมิน TQA ของศูนยเพิ่มผลผลิตติดตอกัน 3 ปนั้น ไดตอบรับที่จะมาเปนวิทยากรจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง TQA ใหกับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยตอ ในวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน
2550 ดวยเชนกัน
5.2 การเชิญคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รวมเปนสมาชิก
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เนื่ อ งจากแพทยสภาได ส ง หนั ง สื อ มายั ง กลุ ม สถาบั น เพื่ อ แจ ง ให ท ราบว า ได รั บ รองคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาแลว ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาใหมติเห็นชอบในการจัดทําหนังสือเชิญ
เขารวมเปนสมาชิก ซึ่งจะเปนสถาบันที่ 16 ตอไป
มติที่ประชุม
: ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการได
5.3 งบประมาณสนับสนุนให Dr.Calingo เปนวิทยากร
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ในปนี้ Dr.Calingo ซึ่งเปนวิทยากรที่มีความชํานาญเรื่องหลักการบริหารงานตามแนวคิดของ
Malcom Baldrige จะเดินทางมาประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2550 ดวย ซึ่งเปนชวงที่อาจารยของแตละ
สถาบันยังอยูในกระบวนการอบรม TQA นั้น ไดรับจะเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง TQA ใหแกกลุมผูเขาอบรม
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TQA แลว ซึ่งคาดวาจะเปนครึ่งเชาของวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เลขาธิการฯ จึงขอใชงบประมาณของกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยที่มีอยูสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ดวย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบในการใหงบประมาณสนับสนุนและใหขอเสนอแนะวานาจะ
เปดโอกาสใหผูสนใจอื่นๆ นอกเหนือจากผูเขารับการอบรม TQA เขารวมรับฟงดวย
ปดประชุมเวลา 12.45 น.

(ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ)
ตรวจและแกไข สรุปผลการประชุม
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