รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2546
วันศุกรที่ 25 เมษายน 2546 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อารีมิตร
ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล
ศาสตราจารย นายแพทยสุพจน วุฒิการณ
นายแพทยสมเกียรติ ลีละศิธร
(แทน ศาสตราจารย นายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ
5. รองศาสตราจารย นายแพทยพุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยกิตติ ลิ่มอภิชาต
6. พลตรีอิสสระชัย จุลโมกข
7. ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยอรุณวงศ เทพชาตรี
8. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล กุมาร ปาวา
9. นายแพทยมานิต ลีโทชวลิต
(แทน นายแพทยธานี บุณยประสิทธิ์
10. รองศาสตราจารย นายแพทยชุมนุม พรหมขัติแกว
11. รองศาสตราจารย แพทยหญิงอาภรณ ปราบริปูตลุง
12. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
13. ศาสตราจารย นายแพทยทองจันทร หงศลดารมภ
14. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
15. ศาสตราจารย พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
16. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงปรียานุช แยมวงษ
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาหพันธ
17. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
18. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยทรงพล ศรีสุโข
19. ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ

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

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชาญชัย พานทองวิริยะกุล
รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
ศาสตราจารย พันเอกวิบุล สัจกุล
นายแพทยพีระพงค กิตติภาวงค
แพทยหญิงสันทนา เจริญกุล
รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร
2. ศาสตราจารย นายแพทยประสงค ตูจินดา
3. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
4. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
5. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
6. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง
7. นายแพทยศิริเกษม ศิริลักษณ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยวีระ อิงคภาสกร
ผูชวยผูอํานวยการโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
2. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
3. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยดํารงศักดิ์ บุลยเลิศ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงศิริจิตต วาสนะวัฒน
2. นายแพทยสมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร
3. นายแพทยอุดม อรุณรุงศรี

ผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรคลินิกขอนแกน
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2546
วันศุกรที่ 25 เมษายน 2546 เวลา 08:30 น.
ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เริ่มประชุมเวลา 08:30 น.
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม พรอมกลาวแสดงความยินดีตอ รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
ที่ไดรับแตงตั้งเปนรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จากนั้นไดดําเนินการประชุมตามวาระ
ตาง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ผลจากการหารือเรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ 2546 และความคืบหนาในการดําเนินการ
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล
การประชุ ม ซึ่ ง มี ศาสตราจารย ค ลิ นิ ก นายแพทย ป ย ะสกล สกลสั ต ยาทร คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนผูดําเนินการ ไดมีการหารือและตกลงรายละเอียดตาง ๆ ไปเรียบรอยแลว
โดยไดมอบหมายใหโรงเรียนแพทยตาง ๆ ไปดําเนินการตามขอเสนอแนะ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันศุกรที่ 31 มกราคม 2546
การแกไข : หนาแรก บรรทัดที่ 4 ตัดขอความ “เวลา 09.20 น. ออก”
หนาที่ 9 บรรทัดที่ 6 เปลี่ยนขอความจาก “หลักเกณฑในการเปด
โรงพยาบาลแหงใหม” แกไขเปน “หลักเกณฑในการเปดสถาบันผลิตแพทยแหงใหม”
บรรทั ด ที่ 18 ข อ 3 แก ไ ขใหม เ ป น 3. เห็ น ชอบที่ จ ะให มี ก ารปรั บ
ขอความในขอ 7 เรื่อง ความพรอมของการจัดการศึกษาระดับคลินิก สามารถใชเคือขายโรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขที่มีอยูแลว แทนการมีโรงพยาบาลหลักที่อาจจะมีปญหาเรื่องงบประมาณและการบริหาร
จัดการ และเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบบริการทางการแพทยการสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งเนนการ
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ใหบริการระดับปฐมภูมิ (Primary care) คณะแพทยศาสตร อาจมีศูนยบริการทางแพทยปฐมภูมิ (Primiary
care center) ที่เปนมาตรฐานเพื่อใชจัดประสบการณการเรียนรูและปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการ
ใหบริการทางการแพทยระดับนี้ เชนเดียวกับคณะแพทยศาสตรของ Michigan State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สําหรับการศึกษาในระดับอื่นนักศึกษาก็สามารถไปรับการศึกษาในโรงพยาบาลตาง ๆ ที่เปน
เครือขายดังกลาว
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมภายหลังการแกไขเรียบรอยแลว
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหนาเรื่อง การดําเนินงานตามปฏิญญาสงขลา วาดวยการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
พ.ศ. 2543
เอกสารประกอบ : สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา”
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย พันเอกวิบุล สัจกุล
ศาสตราจารย พั นเอกวิบุล สัจ กุ ล ไดนํ าเสนอผลการประชุม เชิ ง ปฏิบัติการเมื่อวันที่ 26 - 28
มีนาคม 2546 ซึ่งโดยภาพรวมอยูในเกณฑที่นาพอใจ สําหรับการประเมินความรูและความสามารถในการ
วิจัยทางแพทยศาสตรศึกษาของผูเขารวมประชุม พบวา กอนการประชุมผูเขารวมประชุมประเมินตนเองที่
ระดับคาคะแนนประมาณ 4 ใน 10 ซึ่งคอนขางนอย ทั้งนี้เนื่องจากไดมีการเปลี่ยนเงื่อนไขผูเขารวมประชุม
จากผูที่มีพื้นความรูอยูบาง เปนอาจารยทั่วไป อยางไรก็ตามคาคะแนนไดเพิ่มขึ้นเปน 6-7 ภายหลังการ
ประชุม
สําหรับผลการประชุมกลุมยอย ไดนําเสนอหัวขอโครงการวิจัย จํานวน 5 โครงการ ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ไดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 เห็นควรใหเลือก 3 หัวขอ คือ ปจจัยที่มีผลตอการเรียนแบบ
SDL เจตคติและความรูความเขาใจตอการสอนในแบบ PBL และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษาในโรงเรียนแพทย มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 โดยเชิญผูเขารวม
ประชุมครั้งแรกและตองการทําวิจัยอยางจริงจังของทุกสถาบันมารวมประชุม เพื่อใหได Research proposal
โดยไดกําหนดเวลาไวระหวางวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2546
มติที่ประชุม : เห็ น ชอบให มี ก ารจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง ที่ 2 โดยมอบหมายให
ศาสตราจารย พันเอกวิบุล สัจกุล เปนผูดําเนินการ และจะแจงรายละเอียดใหทุกสถาบันทราบตอไป
3.2 ความคืบหนาเรื่อง การจัดฝกอบรมหลักสูตร พัฒนานักบริหารสถาบันผลิตแพทยแหง
ประเทศไทย รุนที่ 4
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร
ขณะนี้ไดเปดหลักสูตรฯ ไปแลวเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 ขณะนี้อยูในระหวางการฝกอบรม
และมีกําหนดการไปดูงานที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และศูนยแพทยศาสตรคลินิกลําปาง
ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2546 จํานวนผูเขาอบรมทั้งสิ้น 42 คน ซึ่งเกินเปาหมายที่ตั้งไว
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3.3 ความคื บหนาเรื่ อง ยุท ธศาสตรในการสรา งเสริ มสุข ภาพระดับสถาบั น และโครงการ
พัฒนาสภาวะผูนําดานการสรางเสริมสุขภาพ ในคณะแพทยศาสตรตาง ๆ
เอกสารประกอบ : 1. ความคืบหนาของการดําเนินงานชุดโครงการพัฒนาสภาวะผูนําดาน
การสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย
2. สรุปรายงานการประเมินผลชุดโครงการ “พัฒนาสภาวะผูนําดานการ
สรางเสริมสุขภาพในโรงเรียนแพทย”
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงการดําเนินการใน
รอบปที่ผานมา ไดมีความเคลื่อนไหวดานการสรางเสริมสุขภาพในคณะแพทยศาสตรตาง ๆ โดยมีทิศทางการ
ดําเนินงาน 7 ดาน และมีโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนไปแลว 31 โครงการ วงเงินประมาณ 8.8 ลานบาท
นอกจากนี้ยังไดจัดสัมมนาเรื่องกระบวนทัศนใหมในการสรางเสริมสุขภาพ เมื่อเดือนเมษายน 2545 มีการจัด
สัมมนายอยภายในคณะตาง ๆ รวม 8 คณะ และมีการจัดกิจกรรมคายพัฒนาภาวะผูนําดานการสรางเสริม
สุขภาพแกนักศึกษาแพทย เมื่อวันที่ 18-22 มีนาคม 2546 ที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง กสพท จะสงรายงานการ
ดําเนินการชุดโครงการฉบับสมบูรณใหกับ สสส. ภายในเดือนเมษายน 2546 นี้ พรอมแผนการดําเนินการใน
ระยะถัดไป ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรปรับเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนโครงการจากโครงการยอย ๆ ใหเปน
ระบบมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่ริเริ่มโดยคณบดีที่นําไปสูการพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานที่มี
ความตอเนื่องและยั่งยืน สําหรับกิจกรรมคายนักศึกษาจะสนับสนุนใหจัดทุกป โดยหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ
ในปหนาจะจัดที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ประชุมรับทราบรายงาน และมีความคิดเห็นเพิ่ มเติ มวา โครงการตา ง ๆ เป นการสง เสริ ม
สุขภาพ ยังขาดโครงการที่จะสรางจิตสํานึกใหกับนักศึกษา และควรสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมโดยตรง
มากขึ้น นอกจากนี้ควรพิจารณากําหนดเรื่องนี้ไวในการประกันคุณภาพการศึกษาดวย
3.4 ความคืบหนาเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษา
แพทยศาสตรของกลุมสถาบัน และการตรวจสอบสถาบันผลิตแพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
ศาสตราจารย พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้ไดจัดทํา
โครงการฯ และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยแลว ยังขาดแตการกําหนดวัน เวลาที่จะ
จัดการประชุม เนื่องจากตองรอผลการประชุม WFME และโครงการเทียบเคียงสมรรถนะ (Bench marking)
เพื่อนํามาผสมผสานกับเกณฑเดิม จึงขอใหที่ประชุมกําหนดวัน เวลาที่เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาการตรวจ
เยี่ยมรอบ 2 ของสถาบันผลิตแพทยที่ยังเหลืออยู
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มติที่ประชุม : เห็นชอบใหคณะทํางานฯ จัดการสัมมนาในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2546 สําหรับ
การตรวจเยี่ยมสถาบันผลิตแพทยรอบ 2 ใหเปนความสมัครใจของแตละสถาบัน โดยแจงความจํานงไดที่กลุม
สถาบันฯ
3.5 ความคืบหนาเรื่อง งานสารสนเทศทางการแพทย
เอกสารประกอบ : - โครงการฝกอบรมระยะสั้น สารสนเทศทางการแพทย ครั้งที่ 4
- โครงการฝกอบรมระยะสั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ครั้งที่ 1
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยดํารงศักดิ์ บุลยเลิศ
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยดํารงศักดิ์ ไดนําเสนอความคืบหนาใน 3 เรื่อง คือ
1. ความคืบหนาจากการประชุมครั้งกอนที่รับหลักการใหมีการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทสทาง
การแพทย และระบบความมั่นคงของระบบสารสนเทศฯ ซึ่งขณะนี้มีผูรับผิดชอบเปนคณะทํางานในแตละเรื่อง
โดยจะมีการประชุมกําหนดรายละเอียด ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2546
2. คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา เมื่อไดมีการดําเนินการทั้ง 2 เรื่องแลว ควรมีการ Audit
สถาบันดวย จึงขอทราบนโยบายจากที่ประชุม หากเห็นชอบจะไดวางแผนจัดการฝกอบรมผูตรวจสอบตอไป
3. การอบรมระยะสั้ น สารสนเทศทางการแพทย 3 ครั้ ง ที่ ผ า นมา จั ด ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ผู
เสนอแนะใหจดั ครั้งตอไปในสวนกลาง จึงขออนุมัติจัดในนามกลุมสถาบันฯ รวมกับสถาบันบางแหงในกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ไดขอความเห็นชอบในการจัดฝกอบรมระยะสั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลครั้งที่ 1
ดวย
มติที่ประชุม : เห็นชอบใหมีการ Audit ระบบสารสนเทศทางการแพทย และการอบรมผูตรวจ
สอบตามที่เสนอ รวมทั้งเห็นชอบการจัดฝกอบรมระยะสั้นในนามกลุมสถาบันฯ ทั้ง 2 โครงการ
3.6 ความคื บ หน า เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระเมิ น และรั บ รองความรู ค วามสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
แพทยสภาไดอนุมัติใหจัดตั้งศูนยฯ และแตงตั้งผูอํานวยการ รวมทั้งงบประมาณเรียบรอยแลว ยัง
ขาดระเบียบการใชเงิน หากระเบียบการใชเงินผานการอนุมัติ ก็จะสามารถดําเนินการไดทันที สําหรับสถาน
ที่ตั้งศูนยคือ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 11 หรือ 12
ที่ประชุมรับทราบ สําหรั บเรื่อ งระเบี ยบการใชเงิ น คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
ขอนแกน ในฐานะอุปนายกแพทยสภา รับจะไปประสานงานตอไป
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3.7 ความคืบหนาเรื่อง การจัดประชุมวิชาการแพทยสาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4
เอกสารประกอบ : กําหนดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ กํ า หนดการจัดประชุ มวิชาการแพทยศาสตรศึก ษาแหง
ประเทศไทย ครั้ งที่ 4 กํ า หนดจะจัด ในวัน ที่ 18-20 มิถุน ายน 2546 ณ คณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยในวันแรก จะเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 หัวขอ และการประชุมวิชาการใน 2 วันที่เหลือ
ขณะนี้มีผูสงผลงานวิจัยเขารวม จํานวน 15 เรื่อง ซึ่งจะหมดเขตรับในวันที่ 30 เมษายน 2546 สามารถดู
รายละเอียดไดที่ http://www.md.chula.ac.th
ที่ประชุมรับทราบ
3.8 ความคืบหนาเรื่อง ขอเสนอของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ในการศึกษากระบวนการ
ผลิตแพทยในดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ขณะนี้ยังไมมีขอเสนอ เนื่องจากอยูในขั้นตอนการทํา Site visit เพื่อดู Best practice เรื่อง การ
จัดการศึกษาของระดับมหาวิทยาลัย และจะรวบรวมสรุปผลของคณะทํางาน ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2546
หลังจากนั้นจะมีการประชุมเพื่อเผยแพรใหกับสถาบันตาง ๆ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2546
ที่ประชุมรับทราบ
3.9 ความคืบหนาเรื่อง คณะทํางานประสานงานการเรียนการสอน Clinical Epidemiology ของ
กลุมสถาบัน
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ไดรับทราบจาก ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยอานนท แมนมนตรี วามีสถาบันสงชื่อคณะทํางาน
มาจํานวน 6 แหง และยังไมไดเพิ่มเติมจากสถาบันอื่น ซึ่งทั้ง 6 สถาบัน เปนสถาบันที่มีความสนใจและมี
กิจกรรมภายในอยูแลว จึงไมทราบวาจะใหดําเนินการเปนผูประสานงานกลุมตอไปหรือไม
มติที่ประชุม : เห็ น ชอบให ผู ช ว ยศาสตราจารย นายแพทย อ านนท แมนมนตรี เป น ผู
ประสานงานคณะทํางานตอไป และใหสถาบันที่ยังไมไดสงรายชื่อหรือสงรายชื่อแลวแตยังไมไดรับ สงรายชื่อ
ผูแทนใหมอีกครั้งหนึ่ง
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3.10 ความคืบหนาเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาวิธีการคัดเลือกนิสิต โดยใชแบบทดสอบ
คุณลักษณะการเปนแพทย ตามผลของการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ขณะนี้ รองศาสตราจารย นายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ กําลังดําเนินการโดยมีประชุมทุกวัน
แตยังไมไดแจงผลใหทราบ สิ่งที่อาจเปนปญหาในอนาคตเมื่อพัฒนาเสร็จแลว คือการนําไปใช เนื่องจากแต
ละสถาบันมีวิธีการที่หลากหลาย และมีการพัฒนาวิธีการของตนเอง โดยเฉพาะหากจะนําไปใชกับระบบรับ
ใหม ในป 2549 จะปรับใหสอดคลองไดอยางไร ที่ประชุมมีความเห็นวา เมื่อพิจารณาเสร็จแลว อาจพิจารณา
เลือกใชในวนของการคัดเลือกรวม หรือเฉพาะแตละสถาบันตามความเหมาะสม
3.11 ความคืบหนาเรื่อง การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงการประชุมที่ไดมี
การดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีขอสังเกตวา ในการประชุมครั้งหลัง ๆ มีผูเขารวมประชุมกลุมใหญขึ้น
เนื่องจากมีผูรับเชิญเพิ่มมากขึ้น ทําใหเรื่องที่ประชุมเปนเรื่องทั่วไป ไมคอยมีขอสรุปในการดําเนินการที่ชัดเจน
นาจะมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการใหม
มติที่ประชุม : เห็นควรใหมีผูประสานงานกลาง 1 ทาน เพื่อใหการดําเนินการมีความตอเนื่อง
และใหปรับการประชุมใหญเปนปละ 1-2 ครั้ง โดยหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ และใหตั้งกลุมคณะทํางาน
เฉพาะเรื่ อ ง โดยมี ผู รั บ ผิ ด ชอบประสานงานแต ล ะกลุ ม สํ า หรั บ ผู ป ระสานงานกลาง มอบหมายให
คณะกรรมการบริหารเปนผูดําเนินการสรรหา แลวแจงใหที่ประชุมทราบในครั้งตอไป
3.12 ความคืบหนาเรื่อง การจัด Workshop เพื่อ USMLE
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เดิมทางสมาคมแพทยไทยฯ แจงวาจะมาจัดการประชุมประมาณเดือนมกราคม 2547 แตขณะนี้
เมื่อมีโรค SARS เกิดขึ้น อาจทําใหมีปญหาได และยังไมไดรับการติดตอมาอีก นอกจากนี้มีเรื่องใหมคือ
ศาสตราจารยพิเศษพงศ ไดเสนอจะชวยจัดการฝกอบรม USMLE part 3 ประมาณเดือนมีนาคม 2547 โดยมี
คา ใช จ า ยประมาณ 1 ล า นบาท รั บผู เ ข า อบรมได 120 คน ซึ่ ง ยั ง ไม แ น ว า จะมี ผู ส นใจหรือ ไม เนื่ อ งจาก
คาใชจายจะสูง ที่ประชุมมีความเห็นใหสอดถามผูสมัครที่มีอยูเดิม จํานวนประมาณ 120 คน วาจะมีความ
สนใจมากนอยเพียงใด เพื่อประเมินวาจะจัดไดหรือไม
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3.13 ความคืบหนา โครงการ Collaborative (Clinical) Research Co-ordination Network
(CRCN)
เอกสารประกอบ : เอกสาร CRCN
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงความกาวหนาของ
โครงการในระยะเวลา 2 ป ที่ไดรับมอบหมาย ไดสรางกลุมวิจัยจํานวน 7 โครงการ ในลักษณะสหสถาบัน
โดยผานทางสมาคมและราชวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งนี้ไดรับงบประมาณดําเนินการจาก สวรส. และ งบบริหาร
จัดการจากคณะแพทยศาสตรตาง ๆ ดวย เมื่อครบ 2 ป สวรส. จะสนับสนุนใหดําเนินการตอ โดยใหสราง
กลุมวิจัยเพิ่มอีกอยางนอย 3 กลุม ซึ่งขณะนี้มีผูสนใจเสนอโครงการมาแลว 6 โครงการ สิ่งที่ CRCN จะเนนใน
การพัฒนาตอไปคือ Data management ซึ่งมีความสําคัญมาก โดยมีเปาหมายใหเกิด Data management
network สิ่งที่ CRCN ตองการสนับสนุนจากคณะฯ คือคาใชจายบางกรณี เชน คาเดินทาง คาที่พัก ฯลฯ
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการตอไป
3.14 โครงการพัฒนาคณาจารย และบัณฑิตศึกษา ควบคูกับการพัฒนาขีดความสามารถดาน
การวิจัย (Coorperative Research Network)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
ตามที่ทบวงฯ ไดมีโครงการ CRN ในป 2545 เปนโครงการ 15 ป เพื่อสรางนักวิจัยที่เปน Ph.D. ใน
สาขาตาง ๆ แตไมมีสาขาแพทยศาสตร ซึ่งจะเปนปญหาในอนาคต จึงขอเสนอใหมีการจัดทํา CRN ในสาขา
แพทยศาสตร ในรูปของ Ph.D. – MD, MD-Ph.D. หรือ Research fellow ซึ่งอาจมีผูสนใจและสอดคลองกับ
วิถีชีวิตของแพทยมากกวา
มติที่ประชุม : เห็ น ชอบให ตั้ ง คณะทํ า งาน โดยมี ค ณบดี ค ณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร เปนประธาน และขอใหสถาบันที่สนใจสงผูแทนเขารวมเปนคณะทํางาน
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรือ่ งแนวทางการสงเสริมการวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา
เลื่อนไปครั้งตอไป

9

4.2 เรื่อง พิจารณาแนวทางการประสานงานระหวางแพทยสภากับกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : โครงรางการประสานงานกับแพทยสภา
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
ขณะนี้ แ พทยสภาและกลุ ม สถาบั น แพทยศาสตร แ ห ง ประเทศไทย ยั ง ไม มี แ นวทางในการ
ประสานงานที่ชัดเจน ทั้ง ๆ ที่มีบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกันมาก บางครั้งซ้ําซอนทั้งดานการศึกษาระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิ ต การฝ กอบรมหลังปริญ ญา โดยเฉพาะผลสรุปจากการประชุม แพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 7 จะมีงานรวมระหวางกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และแพทยสภา คอนขางจะ
มาก กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ยินดีใหการสนับสนุนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
มติที่ประชุม : ขอใหอุปนายกแพทยสภา (ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อารีมิตร)
นําเขาปรึกษากรรมการบริหารของแพทยสภาดวย
4.3 คาบํารุงสมาชิกกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ไดแ จกงบประมาณรายรับ รายจ ายประจํ าป 2545 ใหค ณะกรรมการในการประชุม กรรมการ
อํานวยการ ที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขณะนี้มีรายรับ 1.4 ลานบาท/ป รายจายประมาณ
1.24 ลานบาท (พ.ศ. 2545 โดยเก็บจากสมาชิกปละ 7 หมื่นบาท/ป) ในป พ.ศ. 2547 จะขอเพิ่มเปน 9
หมื่นบาท/ป ขณะนี้ไดรับการสนับสนุนสถานที่และดานธุรการจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มติที่ประชุม : เพิ่มคาสมาชิกเปนปละ 90,000 บาท โดยเริ่มในป พ.ศ. 2547 เปนตนไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ประสบการณจากการเขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา – ทางเลือก และ
ขอเสนอแนะในโครงการตอไป
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
:
รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม ที่ รั ง เ ย็ น รี ส อ ร ท ที่ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนเจาภาพ ไดมีการสรุปปญหาและอุปสรรคเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ใน 4 หัวขอ ดังนี้
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1. การดําเนินการในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดรงพยาบาลในสถาบันผลิตแพทย
ทุกแหง มีปญหาในการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล โดยมียอดสะสมประมาณ หนึ่งพันหาสิบลานบาท ขอใหมี
การแกไขโดยดวน
2. ไดมีการติดตามผลของหนังสือที่ยื่นตอรัฐมนตรี ฉบับแรก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2545 เชน
การชําระหนี้คารักษาพยาบาล, ระบบการสงตอผูปวย, การลงทะเบียนผูปวย, ทบทวนรายการอุปกรณ
เครื่องมือทางการแพทย และอื่น ๆ
3. โรงเรียนแพทยที่เขารวมโครงการนี้ และมีผลกระทบเกิดขึ้น โดยมีการขาดทุนในหลายโครงการ
ซึ่งจะมีผลตอการดําเนินการ ขอใหแตละโรงเรียนแพทยไปทบทวนวาจะเขารวมเต็มรูปแบบหรือไม
4. จากเหตุผลเรื่องงบประมาณที่นอยลงทุกดาน จะทําใหทุกสถาบันขาดการพัฒนา ดังนั้ น
โรงเรียนแพทยจึงจําเปนตองไดรับงบประมาณเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น
หลังจากนั้น รัฐมนตรีฯ ไดมีการนัดประชุมผูแทนจากคณะแพทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546
และไดสั่งการใหมีการจายหนี้สินเกาจนเกือบหมดแลว สําหรับในอนาคต สปสช. จะนําระบบ e-claim มาใช
ทําใหสามารถเบิกจายไดภายใน 45 วัน
5.2 เรื่ อ งการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การแพทย ป ฐมภู มิ ต ามข อ เสนอแนะจากการประชุ ม
แพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7 ขอ 9, 11 และ 12
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยพีระพงค กิตติภาวงค
ขณะนี้ยังไมมีความคืบหนาในการดําเนินงาน
5.3 เรื่อง พรบ. สุขภาพแหงชาติ
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
พรบ. สุขภาพแหงชาติ ไดผานการพิจารณาตามขั้นตอนตาง ๆ แลว ขณะนี้ไดนําเสนอ ครม.
และอยูในระหวางการพิจารณากลั่นกรองของรองนายกฯ จาตุรนต ฉายแสง หลังจากนั้นจึงจะนําเขาพิจารณา
ในสภาฯ ตอไป
5.4 เรื่องนาสนใจจากการประชุม “World Federation in Medical Education” ณ ประเทศ
เดนมารก
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดรายงานใหทราบถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจาก
การประชุม ในหัว ขอ การพั ฒ นาหลักสู ตร การใชเ ทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา การพั ฒ นาหลักสูตรใหเป น
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มาตรฐานเดียวกัน การจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสรุปปญหาทั่ว
โลกคลาย ๆ กัน แตการไดไปประชุมทําใหสามารถเทียบเคียงกับประเทศอื่น ๆ ได และพบวา การพัฒนาใน
ประเทศไทยไมไดดอยกวาที่อื่น ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรใหนํามาตรฐานการประกันคุณภาพของ WFME
มาปรับใชกับของไทยตอไป
5.5 เรื่องรายงานจากโครงการความรวมมือผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
ขณะนี้โครงการฯ ซึ่งเริ่มในป พ.ศ. 2538 ไดรับนักศึกษาแลว 1,772 คน สามารถผลิตบัณฑิต
ออกมาได 3 รุน จํานวน 165 คน กระจายอยูใน 42 จังหวัด สําหรับโครงการใหม โครงการผลิตแพทยเพิ่มของ
ประเทศ ทางทบวงฯ ยังขาดขอมูลของหลายคณะแพทย ในสวนของงบพัฒนาวงเงิน 30% ซึ่งจะครอบคลุม 3
สวน คือ การพัฒนาอาจารย ครุภัณฑทดแทน และการปรับปรุงสถานที่เพื่อการเรียนการสอน ดังนั้นจึงขอให
สถาบันที่ยังไมไดสงขอมูล รีบสวนขอมูลไปใหทบวงฯ โดยดวน โดยสงตรงที่ คุณสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร
ภายในปลายเดือนนี้
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได ส อบถามโครงการผลิ ต แพทย เ พิ่ ม ที่ รั บ ผู จ บปริ ญ ญาตรี ข องคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ซึ่งยังมีปญหาไมสามารถรับนักศึกษา
ไดตามเปาหมาย เนื่องจากไมผานเกณฑขั้นต่ํา รองศาสตราจารย นายแพทยชุมนุม พรหมขัติแกว คณบดี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้ทางคณะฯ ไดจัดทําโครงการใน
ลักษณะเดียวกัน โดยรับปละ 30 คน และมีแผนจะสงไปศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลจังหวัดตาก แพร และ
พิจิตร ซึ่งจะไดมีการไปสํารวจความพรอมตอไป ที่ประชุมไดอภิปรายถึงเกณฑคุณสมบัติที่มีความแตกตางกัน
จะมีผลกระทบตอคุณภาพของบัณฑิตหรือไม โดยเสนอใหมีการกําหนดมาตรฐานใหใกลเคียงกัน
ปดประชุม เวลา 14.30 น.

(ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชาญชัย พานทองวิริยะกุล)

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ)
กรรมการและเลขานุการ
ผูสรุปรายงานการประชุม
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