รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2550 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2550
ณ หองประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการชัน้ 2 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

รายนามผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร
2. รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
(แทน ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล
3. รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
4. ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
5. รองศาสตราจารย นายแพทยกิตติ ลิม่ อภิชาต
6. พลตรีหญิง จิตถนอม สุวรรณเตมีย
(แทน พลตรีภานุวิชญ พุมหิรญ
ั
7. ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
8. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินดั ด หะวานนท
9. ศาสตราจารยคลินิกพิเศษ แพทยหญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล
10. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยมานิต ศรีประโมทย
11. ศาสตราจารย นายแพทย ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
12. ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
13. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
14. นายแพทยวรรณะ อูนากูล
15. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
16. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
17. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
18. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
19. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
20. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
21. ผูชวยศาสตราจารย พันเอกสุรพล สุรางคศรีรัฐ
22. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
23. นายแพทยประธาน จินายน
24. นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
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ประธานที่ประชุม
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

25. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
26. นายแพทยปราโมทย สุจนิ พรัหม
27. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
28. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท
29. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
30. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ
31. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
2. ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
3. รองศาสตราจารย นายแพทยกิจประมุข ตันตยาภรณ
4. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
5. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
6. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
7. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
8. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
9. นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
10. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
11. รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร

กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
2.
3.
4.
5.
6.

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการ
รวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง
ผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
รองประธานกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดลสาขาแพทยศาสตร
ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช
ศาสตราจารย นายแพทยวันชัย วนะชิวนาวิน
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสุพล จินดาทรัพย
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2550 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2550
ณ หองประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการชัน้ 2 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร คณบดีคณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล
ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมและแนะนํากรรมการใหม จํานวน 5 ทาน คือ
1. ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตําแหนงกรรมการอํานวยการ
2. นายแพทยวรรณะ อูนากูล
ตําแหนงกรรมการอํานวยการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
3. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตําแหนงกรรมการบริหาร
4. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตําแหนงกรรมการบริหาร
5. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตําแหนงกรรมการบริหาร
นอกจากนี้ยังใหการรับรองให รองศาสตราจารย นายแพทยกิจประมุข ตันตยาภรณ คณบดีสํานัก
วิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําแหนงกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหาร ซึ่งไมไดเขา
รวมประชุม
ภายหลั ง จากกล า วเป ด ประชุ ม ประธานได นํ า เสนอเรื่ อ งต า งๆ ให ที่ ป ระชุ ม ได รั บ ทราบ และ
พิจารณาสรุปไดดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 การประชุม Medical Curriculum for Humanized Health Care
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทย ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จะเป น เจ า ภาพในการจั ด ประชุ ม เรื่ อ ง Medical
Curriculum for Humanized Health Care ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 5 มิถุนายน 2550 โดยมี ศาสตราจารย
นายแพทยประเวศ วะสี ไปบรรยาย โดยมีกลุมเปาหมายคือโรงเรียนแพทยตาง ๆ ที่จะชวยกันระดมสมองวา
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ปจจุบันนี้มี Curriculum ใดสนับสนุนการเปน Humanized doctor ใน Humanized Health Care System จึง
ขอเรียนเชิญโรงเรียนแพทยทุกแหงเขารวมประชุมเพื่อระดมสมองในเรื่องดังกลาว
1.2 การประชุมการสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตรในการผลิตแพทยเพื่อชุมชน
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมกับคณะแพทยใหม มีโครงการผลิต
แพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท จะมีการจัดประชุมเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตรในการผลิตแพทย
เพื่อชุมชน โดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งจัดในวันที่ 1 - 3
สิงหาคม 2550 ขอเรียนเชิญโรงเรียนแพทยทุกแหงเขารวมประชุม
วาระที่ 2 รับ รองสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับ กรรมการบริหารฯ ครั้ง ที่
1/2550 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2550 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไขดังนี้
1. หนา 6 ขอ 3.3 ขอยอยที่ 2 ในวารสาร กสพท. Thai Anesthasia Incidents แกเปน วารสาร
จพสท. Thai Anesthesia Incidents
2. หนา 6 ขอ 3.3 ขอยอยที่ 2 บรรทัดที่ 3 Sugust 2006, แกเปน August 2006,
3. หนา 9 ขอ 4.3 ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม บรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 4 UHONSET
แกเปน UHOSNET
4. หนา 12 บรรทัดที่ 4 “Humanize Medicine” แกเปน “Humanized Medicine”
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : Power Point การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครัง้ ที่ 8
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะเปน
เจาภาพในการจัดประชุม ไดดําเนินการประสานงานกับ รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อติดตามและประเมินผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ 7 ที่ผานมา สําหรับหัวขอในการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 คือ Humanized
Medicine คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดสัมมนานํา 1 ครั้ง ที่กรุงเทพฯ เพื่อใหเห็นความหมาย
ขอบเขต และลักษณะสําคัญของ Humanized Medicine วา คืออะไร จะจัดการประชุมประมาณเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม แลวมีการจัดประชุมกลุมยอยประมาณ 3-4 ครั้ง งบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อจัดการ
ประชุมจะมาจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
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ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด สัม มนาในหัวขอ ความหมายของ Humanized
Medicine ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดประชุมเรื่องนี้ในวันที่
5 มิถุนายน 2550 ถาผลการประชุมสรุปวาอยางไรก็จะนํามารวมกันเพื่อใหเห็นเปนภาพใหญของการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 ตอไป สําหรับการจัดประชุมในหัวขอดังกลาวถาคณะใดมีการจัดประชุม
ควรจะนําขอมูลที่ไดมารวมกัน ก็จะเปนประโยชนตอการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติมาก
การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติทุกครั้ง จะตองมีการประชุมกลุมยอยลวงหนาหลายครัง้
เพื่อเตรียมเสนอเขาที่ประชุมใหญ คาใชจายในการประชุมทั้งหมดใหโรงเรียนแพทยที่จัดประชุมยอยเปน
ผูรับผิดชอบ สําหรับการประชุมใหญ สกอ. จะมีเงินสนับสนุนใหสวนหนึ่ง
มติที่ประชุม
• ควรนัดประชุมเพื่อระดมสมอง หาขอมูล และรวบรวมขอมูลจากคณะตาง ๆ ที่มีการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน หรือการฝกอบรม จะเกี่ยวกับ Humanized Medicine
• จัดตั้งคณะกรรมการกลางในการจัดเกี่ยวกับ Hummanized medicine หรือ Humanized
Health Care ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 เพื่อประสานงานและทําหนาที่รวบรวมและ
ติดตามประเมินผลการประชุมอยางเปนระบบ
3.2 การวิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษา
แพทยศาสตรศึกษา 2543”
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ขอเลื่อนไปกอน

สื บ เนื่ อ งจาก “ปฏิ ญ ญาสงขลาว า ด ว ยการวิ จั ย

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องและรายงานความกาวหนา
4.1 การประชุม AMEA 2007
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการ The 4th
Congress of the Asian Medical Education Association (AMEA 2007) ในระหวางวันที่ 23-26 ตุลาคม
2550 ในหัวขอเรื่อง “Quality Accreditation and Standard in Medical Education” สามารถลงทะเบียนผาน
ทาง www.amea2007.org มีอัตราคาลงทะเบียนผูเขารวมประชุมอัตราคนไทยทานละ 3,000 บาท การประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องละ 1,000 บาท แตละ Workshop สามารถรับผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประมาณ 35 - 40 คน ซึ่งจะจัดในวันที่ 23 ตุลาคม 2550 จํานวน 6 เรื่อง คือ
1. Selecting the appropriate indicators for QA
2. Benchmarking
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3.
4.
5.
6.

Knowledge management
Conducting self assessment
Good teacher
Strategic course planning

4.2 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : PowerPoint การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2550 มี
จํานวน 20,372 คน แตมีสิทธิ์สอบ 17,828 คน เนื่องจากหลักฐานและคุณสมบัติไมครบ การตัดสินผลในรอบ
แรกมีผูสละสิทธิ์ จึงมีการประกาศรับในรอบที่สองเพิ่ม จํานวน 247 คน แตก็ยังไดจํานวนนักศึกษาไมครบตาม
จํานวน จึงประกาศใหมีการรับรอบที่สาม โดยใหผูมีสิทธิ์สามารถสมัครได 1 คณะ/สถาบัน เทานั้น โดยไม
คํานึงถึงลําดับที่เคยสมัครไวเดิม ผูมีสิทธิ์ตองมาสมัครดวยตนเองที่คณะ/สถาบันที่ตองการ เกณฑการตัดสิน
ของแตละคณะ จะใชการเรียงคะแนนรวมตามหลักเกณฑของ กสพท. เปนขอพิจารณา
สําหรับปญหาของการสอบคัดเลือกฯ คือ
• การสละสิทธิ์ของนักเรียนไปเรียนวิชาชีพอื่น ซึ่งปนี้สละสิทธิ์ประมาณ 25 %
• การประมาณการจํานวนนักเรียนที่ตองรับ เชนจะประกาศรับจํานวนเทาใดที่จะสามารถ
ชดเชยจํานวนผูสละสิทธิ์
• การซ้ําซอนของการสอบ กสพท. กับวิชาชีพอื่น และกับแพทยจุฬา โควตาพื้นที่
• คําตัดสินคุมครองการสอบ O-NET ครั้งที่ 2 ของศาลปกครองขั้นตน
• คํารองเรียนของนักเรียนและผูปกครองตอกติกา ในป 2550 ซึ่งตางจากป 2549
• การประมวลผลของนั ก เรี ย นที่ ถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ค ะแนนวิ ช าเฉพาะผิ ด พลาด ทํ า ให มี สิ ท ธิ์ ส อบ
สัมภาษณฯ (1ราย)
• ระยะเวลาการคัดเลือก กับการสงชื่อตัดสิทธิ์ Central Admission
• นักเรียนไมมี internet จะติดตามเรื่องการประกาศผลไมทัน
สําหรับแนวคิดการรับนักศึกษาแพทยผาน กสพท. ป 2551 จะรับแบบเดิม หรือจะเปลี่ยนเปน
รูปแบบใหม คือ รับโควตาผานมหาวิทยาลัย 20% กสพท. (วิชาเฉพาะ + วิชาการสอบเอง) 80% หรือโควตา
ผานมหาวิทยาลัย 20 % Central Admission 80%
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
• ประกาศในเรือ่ งการรับสมัครและเรื่องตาง ๆ ในสื่ออืน่ ๆ ดวย นอกจากประกาศทาง Website
• ประกาศใหผูสมัครสอบทราบหลักเกณฑการรับในรอบที่ 2 ใหชัดเจน
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มติที่ประชุม
การรับนักศึกษาแพทยผาน กสพท. ป 2551 ควรทําในรูปแบบเดิม คือ ใชคะแนนสอบวิชาเฉพาะ
และผลการสอบ A-NET และควรมีการพัฒนาในรายละเอียดใหดีขึ้น และใหมานําเสนอที่ประชุมกลุมสถาบันฯ
โดยให จั ด ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด สอบคั ด เลื อ กฯ ตั ว แทนของแต ล ะสถาบั น ที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ เปนประธานคณะอนุกรรมการการจัดสอบคัดเลือกฯ ในการ
ประชุมเรื่องการจัดสอบคัดเลือกในปการศึกษา 2551
4.3 แนวทางการผลิตแพทยโดยใชโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
4.3.1 การเปดคณะใหม
ขณะนี้ ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ ไดลงไปตรวจประเมินโรงพยาบาล
สงขลา ซึ่งจะใชเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานในชั้นคลินิกนักศึกษาแพทย ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร คณบดีคนปจจุบันติดตอใหคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ เปนพี่เลี้ยง แตคงตองพิจารณา
เพราะคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ รับเปนพี่เลี้ยงหลายแหงแลว
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
• การเปดคณะแพทยศาสตรใหม ควรคํานึงถึงสถาบันที่เปนพี่เลี้ยงและโรงพยาบาลสมทบวามี
ความพรอมและเหมาะสมตามเกณฑหรือไม เนื่องจากแพทยสภาไดวางเกณฑไวแลว
• สําหรับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะแพทยศาสตรใหมตองใชเปนโรงพยาบาลหลัก หรือ
โรงพยาบาลสมทบ ควรมีการเตรียมโรงพยาบาลเพื่อรองรับการศึกษาแพทยศาสตรในชั้นคลินิก
• ขอให กสพท. ชวยกําหนดบทบาทและศักยภาพโรงเรียนแพทยที่เปนพี่เลี้ยง รวมทั้งโรงเรียน
แพทยใหมที่ควรจะรับได เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติตอไป
4.3.2 การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงพยาบาลสมทบ
การประกัน คุณ ภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลสมทบ ใชระบบ TQA ทั้งหมด
4.4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปกธง ตรงสูคณะกระจายไปมหาวิทยาลัย” โดยแนวทาง
TQA
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
หลังจากที่มีการจัดประชุมโครงการปกธงตรงสูคณะกระจายไปมหาวิทยาลัย โดยแนวทาง TQA
ครั้งแรกที่โรงแรมเรดิสัน มีการติดตามโดยวิทยากรพี่เลี้ยงวา ทีมสามารถจะดําเนินการเขียน Organization
Profile ไดมากนอยเพียงใด สําหรับการติดตามครั้งตอไป เปนการติดตามเพื่อมอบหมายใหจัดทํา SelfAssessment แลวจะประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการประชุมสรุป ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2550
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เปาหมายของคณะกรรมการในการอบรมเรื่องดังกลาวคือ ตองการใหผูแทนทุกคณะเขียน Organizational
Profile ของตนเองได และรูจักวิธีวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของตนเอง รวมทั้งวางแนวทางเพื่อปรับปรุง เมื่อ
การอบรมเสร็จสิ้นแลวจะจัดทําคูมือการทํา TQA สําหรับสถาบันผลิตแพทยในการวางระบบและขั้นตอน
4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ 3
(1 กุมภาพันธ 2549 - 28 กุมภาพันธ 2551)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไดดําเนินงานมาประมาณ
4-5 ปแลว ไดกระจายการทํางานไปตามคณะตาง ๆ รูปแบบในการดําเนินงานของแตละคณะแตกตางกันไป
ตามโครงสรางของคณะ ขณะนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ สิ่งที่คณะทํางาน
อยากจะเห็นคือ การมีความตอเนื่องในการดําเนินการทําโครงการนี้ โดยสนับสนุนการฝกอบรม TQA ให
โรงเรียนแพทย ซึ่งมีเรื่องการสงเสริมสุขภาพเขาไปเกี่ยวของ คาดวาจะทําใหการทําโครงการเกิดความตอเนื่อง
ดวยรูปแบบของการประเมิน
4.6 เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
ไดมีการจัดประชุมโรงพยาบาลในกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET) ครั้งที่ 28 โดย
มหาวิทยาลัยรังสิต เปนเจาภาพ ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2550 มีความกาวหนาดังนี้
1. การตกลงกันของกลุม ที่จะพัฒนาระบบ Benchmarking ของคุณภาพโรงพยาบาล โดยความ
รวมมือกับ พรพ. ที่จะรับเปนที่ปรึกษา และสงทีมเขามาชวย ขณะนี้มี 8 โรงพยาบาลหลักที่ตองการจะทํา และ
อยูในกระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการจาก กสพท.
2. การรวมมือกับทีมกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิรูประบบ 30 บาท กลุมไดเสนอแนวทาง
ปฏิรูประบบ 30 บาท คือ Co-payment โดยเก็บเงินผูปวยหองพิเศษเปนเปอรเซ็นต และสวนหนึ่งจะเก็บจาก
สปสช.
3. เนื่องจากมีปญหาเรื่องงบประมาณคายาที่สูงขึ้น กรมบัญชีกลางไดออกบัญชีในสวนของ
ขาราชการแลว จะเริ่มใชระบบ DRG ของผูปวยใน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2550
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เนื่องจากปนี้เปนปมหามงคล แพทยสภาไดมีการปรึกษาหารือกันที่จะทําเรื่อง Patient Safety
Goal เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ หลักสําคัญจะอยูที่โรงเรียนแพทย ซึ่งถา
ทําใหเกิดขึ้นได นักศึกษา/นิสิตแพทย และแพทยประจําบาน/แพทยใชทุน จะไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และเห็น
แบบอยางที่ดี
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4.7 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม พ.ศ. 2549-2554 และการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
คณะกรรมการกลั่นกรองไดประชุมรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชทุนของนักศึกษา
แพทยผูทําสัญญา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดเสนอเรื่องเขา ครม. จะปรับนักศึกษาแพทยชนบทที่ไมใชทุน จาก
เดิม 4 แสนบาท ชดใชทุน 3 ป เปลี่ยนเปนใชทุน 2 ลานบาท ชดใชทุน 6 ป นักศึกษาโครงการ ODOD จากเดิม
2 ลานบาท เปน 2.4 ลานบาท ชดใชทุน 12 ปเทาเดิม คาปรับการใชทุนจะนําเขากระทรวงสาธารณสุขและ
ดําเนินการจัดตั้งกรรมการขึ้นเพื่อบริหารจัดการเงินในสวนนี้
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :
• การชดใชทุนของนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาจะตองพิจารณาสองกลุม คือ นักศึกษาที่รับใน
โครงการ Mega Project ซึ่งขณะนี้ไดใหงบประมาณกับโรงเรียนแพทยใหมแลว คาปรับใหคงไวเหมือนเดิม
• ควรจะมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะกลุมนักศึกษาโครงการ ODOD ซึ่งรับทุนเรียนตลอดหลักสูตร
ใหปรับเพิ่มขึ้นและนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม
• ทุกสถาบันควรจะหาขอมูลใหชัดเจนในเรื่องของการปรับเงินชดใชทุนนักศึกษาแพทยผูทํา
สัญญาที่ผานมาวา แตละแหงไดรับเทาไร ใชทําอะไร
• ขอให รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย เปนผูแทนกลุมสถาบันฯ ในการเจรจา
กับกระทรวงสาธารณสุข
• นัดคณบดีทุกโรงเรียนแพทยเพื่อหาขอมูลในเรื่องดังกลาว
4.8 การจัดทําวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุมสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
หลังจากตกลงกันวาจะมีเจาภาพในการจัดทําวารสารหมุนเวียน ก็มีชาวตางชาติ เชน มาเลเซีย
และอิหราน ไดแสดงความจํานงที่จะสงเรื่องมาลงในวารสาร แตก็ยังไมมีคนไทยสงบทความตีพิมพเพิ่มเติม
จะนั ด ปรึ ก ษาหารื อ กั น ในเรื่ อ งการจั ด ทํ า วารสารระหว า งคณะแพทยศาสตร ที่ จ ะเป น เจ า ภาพ (คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี) กับคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดําเนินการตอ
4.9 การรับ E-Journal รวมกัน
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบคําบรรยาย PowerPoint การรับ E-Journal รวมกัน
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
ไดมีการประชุมผูแทนรวมกันที่ศิริราชฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 โดยบริษัท Book Promotion
และวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 นําเสนอโดย บริษัท EBSCO มีขอสรุปดังนี้
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1. ควรรับโปรแกรม Ovid ประมาณ 50 titles และ BMJ 12 titles
2. เจรจากับบริษัท Book Promotion โดยตอรองราคารวมกันในลักษณะ Close Consortium
13 สถาบัน ซื้อในราคาเดียวกัน
3. รวบรวมขอมูลจํานวนอาจารยแพทย เฟลโลว แพทยประจําบาน นักศึกษาแพทย เดือน
มีนาคม 2550 ของแตละสถาบัน เพื่อคํานวณสัดสวนในการจายเงินวาแตละสถาบันควรจายจํานวนเทาไร
คณะทํา งานไดจัด ทํา หนัง สือ เวีย นเพื่อ รวบรวมสัด สว น จํา นวนอาจารยแ พทยร ะดับ คลินิก
และปรีคลินิก เฟลโลว แพทยประจําบาน และนักศึกษาแพทย แตยังไมสมบูรณ
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :
จากผลการคํานวณสัดสวน จํานวนอาจารยแพทย เฟลโลว แพทยประจําบาน และนักศึกษาแพทย
ยังมีการใหขอมูลที่ผิดพลาด ไมละเอียด และบางสถาบันยังไมไดนํามาคํานวณ เชน คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะแพทยที่เปดใหม คณะทํางานควรไปหารายละเอียดเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมอบหมายใหคณะกรรมการชุดนี้ กลับไปคิดสัดสวนการจายเงินสําหรับ
การรับ E-Journal รวมกัน โดยสอบถามขอมูลที่ถูกตองของแตละสถาบัน และไปตอรองราคากับบริษัท Book
Promotion อีกครั้ง
4.10 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทย ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจาย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
โครงการอบรมการพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทยแหงประเทศไทยรุนที่ 8 ระหวางวันที่ 23
เมษายน - 23 พฤษภาคม 2550 มีผูเขาอบรม 46 คน จากโรงเรียนแพทย 12 แหง และศูนยแพทยตาง ๆ ผูเขา
อบรมรุนนี้จะเดินทางไปดูงานที่ออสเตรเลียในสัปดาหที่ 3 ออกเดินทางวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 และเดินทาง
กลับวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชาญชัย พานทองวิริยะกุล อาจารยจากคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ชวยประสานงานการดูงานในครั้งนี้
4.11 แนวทางการดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมระยะที่ 3
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบคําบรรยาย Power Point ศูนยประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง
ประเด็นนําเสนอ :
1. การสอบขั้นตอนที่ 2 ความรูวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
1.1 ลักษณะขอสอบ เปนแบบปรนัย เนื้อหาขอสอบอิงตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภา ฉบับ
2545 ภาคผนวกที่ 1 ความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
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1.2 จํานวนขอสอบมี 300 ขอ แบงตามหมวด และกลุมของ Competencies ของเกณฑ
มาตรฐานฯ ของแพทยสภา ภาคผนวกที่ 1 ดังนี้
1.2.1 หมวดที่ 1 ภาวะปกติและหลักการดูแลทั่วไป
1.2.2 หมวดที่ 2 ภาวะผิดปกติจําแนกตามระบบ
1.2.3 หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือฯ
2. การจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
ศูนยฯ จะบริหารจัดการทุกขั้นตอน ตั้งแตการเตรียมการจนถึงการตรวจคะแนน พรอมทั้ง
รับผิดชอบออกขอสอบ และควบคุมดูแลการจัดสอบใหเปนไปตามระบบที่ศูนยวางไว สําหรับโรงเรียนแพทยที่
ศูนยฯ จะคัดเลือกเปนสนามสอบ คือ โรงเรียนแพทยที่มีประสบการณในการจัดสอบ และระบบที่โปรงใส
ยุติธรรม มีหองสอบ อุปกรณการสอบ ผูปวยจําลองที่มีคุณภาพมาตรฐาน และจํานวนมาก
อาจารยของโรงเรียนแพทยที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนศูนยฯ เพื่อชวยบริหารจัดการสอบ
จะตองมีความรูเรื่องการสอบ OSCE ในทุก ๆ ดานเปนอยางดี ผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตรจากการ
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งศูนยฯ จัดขึ้น และไมดํารงตําแหนงเปนผูบริหารการศึกษาระดับคณะในขณะนั้น
อาจารยโรงเรียนแพทยผูทําหนาที่ประเมินในสถานีสอบ จะตองมีความรูเบื้องตนเรื่องการ
สอบ OSCE มีความรูในการใชเครื่องมือประเมินประจําสถานีเปนอยางดีหลังจากผานการประเมิน และไดรับ
ประกาศนียบัตรจากการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งศูนยฯ จัดขึ้น
3. การสอบขั้นตอนที่ 3 (Objective Structured Clinical Examination การสอบ Long Case
และการสอบ Modified Essay Question) มีหลักการและแนวทางการจัดสอบดังนี้
• การสอบ OSCE ศูนยฯ จะดําเนินการสอบ (OSCE) ประมาณ 30 สถานี ที่สนามสอบใน
โรงเรียนแพทยที่มีความพรอม
• การสอบ Long Case Examination ศูนยฯ จะไมดําเนินการจัดสอบเอง แตจะขอให
โรงเรียนแพทยทุกแหงจัดสอบนักศึกษาชั้นปที่ 6 ตามแนวทางของศูนยฯ เพื่อใหมั่นใจวาแตละโรงเรียนแพทย
จัดสอบตามแนวทางที่ศูนยฯ กําหนด ศูนยฯ จะสงกรรมการกลางจากศูนยฯ ไปสุมสังเกตการณกระบวนการ
จัดสอบ Long Case Examination ในชวงเวลาที่โรงเรียนแพทยตาง ๆ จัดสอบ
• การสอบ Modified Essay Question ศูนยฯ จะขอขอสอบพรอมคําเฉลยมาดูหลังสอบ
เสร็จ โดยกําหนดเงื่อนไขวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรมีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ก็ตอเมื่อสอบผานการประเมินและรับรองความรูความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ศูนยฯ จัดสอบทั้ง 3 ขั้นตอน รวมทั้งตองสอบผาน Long Case
Examination และ Modified Essay Question ที่โรงเรียนแพทยทุกแหงจัดสอบนักศึกษาชั้นปที่ 6 ตาม
แนวทางของศูน ยฯ ดว ย เพื่อสะดวกในการบริห ารจัด การ ควรบูร ณาการการจั ดสอบ Long
Case
Examination ไวในการประเมินผลของรายวิชาที่ศึกษา เชน อายุรศาสตร ศัลยศาสตร เปนตน สวนการสอบ
Modified Essay Question ขอใหจัดสอบแบบ Comprehensive examination ในชวงปลายปการศึกษา และ
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ขอให ใ ช ก ารประเมิ น ทั้ ง สองวิ ธี นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการประกั น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของสถาบั น หาก
นักศึกษาสอบไมผานทางสถาบันสามารถจัดสอบใหม หรือใหสอบแกตัวได
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :
การสอบ Modified Essay Question ควรเนนเรื่อง Patient education epidemiology,
preventive, promotion, rehabilitation
4.12 โครงการวิจัย CRCN
เอกสารประกอบ : PowerPoint Network of Clinical Trial Centre
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
4.12.1 การเปนนิติบคุ คลของเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
ในปจจุบันเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบันยังไมเปนนิติบุคคล ดังนั้น การดําเนินงานตาง ๆ
ทางดานสัญญาและขอผูกพันทางกฎหมายจึงตองผานหนวยงานอื่น เชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทําให
เกิดความไมคลองตัวในการดําเนินงาน จึงเห็นควรที่จะพิจารณาวางแผนเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งเปน
องคกรที่เป นนิติบุ คคล ซึ่งจากการปรึกษาในที่ประชุมกรรมการอํานวยการของ CRCN
ครั้งที่ผานมา
คณะกรรมการอํานวยการเสนอใหดําเนินการอยูภายใต สวรส. และการเปนมูลนิธิก็จะทําใหเพิ่มความคลองตัว
ขึ้น ซึ่งอาจจะทําเปนมูลนิธิควบคูกันไป
4.12.2 กสพท. เขารวมเปนสมาชิกหลักของเครือขาย International Clinical Research
Collaboration Network ในประเทศไทยรวมกับ TCELS, TDU- WHO และ PReMA
ขณะนี้ TCELS และ TDR กําลังดําเนินการใหมีการลงนามใน MOU รวมกันระหวาง 2
องคกรกอน แลวจะมีการทํา MOU ระหวาง TCELS, PReMA และ Consortium of Thai Medical Schools
เปน MOU ในประเทศอีกวงหนึง่ ตอไป
ที่ประชุมมีการพิจารณาให TCELS, PReMA และ Consortium Thai Medical Schools
และ PReMA เปนหนวยงานหลักทีร่ วมมือ โดย TCELS เปนผูสนับสนุนเรื่องงบประมาณหลักในชวงแรกกอน
กสพท. เปนผูสนับสนุนเครือขายของ Investigators และแหลงของอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย (โดยใช
กลไกของ CRCN) และ PReMA อาจมีสวนรวมใหงบประมาณตามความเหมาะสมและ หนวยงานทุกหนวยจะ
สนับสนุนดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง TDR จึงไดนาํ เรื่องการเสนอให กสพท. พิจารณาเขารวมเปนสมาชิก
หลักของ ICRCC ตามการเสนอของ CRCN ในที่ประชุมกรรมการอํานวยการ ICRCC
4.12.3 การรวมทุนสนับสนุนดานการสรางเครือขายหนวยวิจัยแบบทดลองทางคลินิก (Network
of clinical trial center) ของคณะแพทยศาสตร
การทําเครือขายวิจัยแบบสหสถาบัน หลายคณะแพทยศาสตรพยายามจะทํา clinical trial
center เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิกที่เปนของบริษัทเอกชนเขามาในคณะ ตองการใหมีการบริหาร
จัดการที่เปนรูปธรรม ควรมี clinical trial office ที่จัดตั้งโดยรูปแบบองคกรใหมของเครือขาย CRCN ที่ตองการ
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• มีกรรมการอํานวยการชุดเดียว และควรมีกรรมการจาก กสพท.
• มีสองระบบตามชนิดของผูสนับสนุน คือ ระบบ Network of clinical trial center เพื่อ
รองรับ clinical trial ที่เปนที่ตองการของเอกชนทั่วโลก และระบบที่ทําอยูปจจุบัน เพื่อรองรับงานวิจัยเพื่อ
แกปญหาดานที่ไมเปนที่สนใจของเอกชน (ซึ่งจะมีผลพลอยไดจากการอิงระบบที่พัฒนาขึ้นในระบบ NCTC)
• มีระยะเวลาทดลองและประเมินเพื่อเลิกหรือดําเนินการตอที่ชัดเจน
การสนับสนุนที่ตองการสําหรับระบบ NCTC
• นโยบายสนับสนุนที่จริงจัง เปนรูปธรรม มีระบบบริหารจัดการกลางที่เดียว มีขอตกลงการ
ประสานงานที่เปนธรรม การกระจายรายไดของทุกสวนจะเพิ่มดวยกันรวมทั้งนักวิจัย สมาชิกรวมทั้งนักวิจัย
ดําเนินการตามสัญญาอยางเครงครัด
• ทุกคณะหรือสวนใหญที่พรอมมีสวนรวม
• ของบประมาณสนับสนุนในชวง 2 - 3 ปแรก
• มีการจัดตั้งองคกรใหถูกกฎหมาย
• การจัดการและคาตอบแทนในรูปแบบธุรกิจ ซึ่งไดนําเสนอรูปแบบที่ดําเนินการที่มหาวิทยาลัย
ฮองกง
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :
• คณะแพทยศาสตรหลายคณะกําลังดําเนินการในเรื่องของ clinical research trial อยู ได
เล็งเห็นขอดีหลายดานแตตองมีความชัดเจนในระบบ
• ควรจัดตั้งใหเปนนิติบุคคลเพื่อที่จะสามารถพัฒนาใหเปนในเชิงกฎหมายได
มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดมอบหมายให ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
ประสานงาน และเตรี ยมขอ มูลที่ชั ด เจนเพื่ อใช ประกอบการตั ด สิ นใจและรู ปแบบการรว มลงทุ น ของคณะ
แพทยศาสตรตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบในการจัดตั้งองคกร
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ความรวมมือของ กสพท. กับมูลนิธิอานันทมหิดล
เอกสารประกอบ : รางการจัดประชุมสัมมนา ความรวมมือระหวางมูลนิธิอานันทมหิดลกับ
สถาบันการศึกษาแพทยศาสตรเพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยแพทย
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช
มูลนิธิอานันทมหิดล สาขาแพทยศาสตร มีทุนสองประเภท คือ ทุนที่ใหไปศึกษาตอตางประเทศ
และทุนสงเสริมบัณฑิต ซึ่งเริ่มตนใหทุนในป พ.ศ. 2517 ผูรับทุนไดรับเงินพระราชทานเดือนละ 4,000 บาท
ปจจุบันเดือนละ 15,000 บาท ใหทุนสงเสริมบัณฑิตทั้งหมด 20 ทุน มีคณะแพทยศาสตรหลายแหงใหเงิน
สมทบกับทุนที่ไดรับจากมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนอาจารยที่ตองการทุมเทการปฏิบัติงานในหนาที่อาจารยและ
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นักวิจัย มูลนิธิฯ ไดพิจารณาเห็นวาคุณประโยชนของทุนสงเสริมบัณฑิตนาจะมี 3 ประการ คือ เงิน เกียรติยศ
และระบบ โดยระบบหมายถึง การจัดระบบเพื่อสงเสริมการพัฒนาอาจารยแพทยใหทุมเทอุทิศตนในการปฏิบตั ิ
หนาที่ พัฒนาตนเอง พัฒนาศาสตรที่เกี่ยวของ โดยจะใชตัวอยางความสําเร็จของผูไดรับพระราชทานทุน
สงเสริมบัณฑิต ขอเสนอใหมีการประชุมเฉพาะกิจในเรื่องนี้ประมาณ 1 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย
1. เลา เรื่อ งความสํา เร็จ ของอาจารยแ พทยที่ไ ดรับ พระราชทานทุน สง เสริม บัณ ฑิต มูล นิธิ
อานันทมหิดล จะเลือกกรณีตัวอยางที่หลากหลาย แสดงความสําเร็จที่แตกตางกัน
2. ระดมความคิดวา ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จที่นําเสนอมีอะไรบาง แตละสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร สามารถนําความรูดังกลาวไปจัดระบบสงเสริมพัฒนาอาจารยแพทยของตนเองไดอยางไร โดยที่
มูลนิธิอานันทมหิดล จะทําหนาที่จุดประกายเชิงระบบไดอยางไร
3. ปรึกษาหารือแนวทางความรวมมือเชิงระบบระหวางเครือขายสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร
และแผนกแพทยศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล ในดานการพัฒนาศักยภาพของอาจารย
มติที่ประชุม : เห็นสมควรใหจัดประชุมเฉพาะกิจเรื่องดังกลาว 1 วัน และเชิญทานคณบดีทุก
สถาบันเขารวมประชุม โดยมีมูลนิธิอานันทมหิดลเปนผูประสานงานในการจัดประชุมรวมกัน แลวนําผลสรุปที่
ไดมาเสนอในที่ประชุมกลุมสถาบันฯ ตอไป
5.2 สรุปการรับ-จาย บัญชีกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
เอกสารประกอบ : สรุปการรับ-จาย บัญชีกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
สรุปการรับ-จาย บัญชีกลุมสถาบันฯ ตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2549 ตามเอกสารที่แจก
ใหที่ประชุมไดรับทราบ
5.3 สถาบันแพทยศาสตรแหงใหมเขารวมเปนสมาชิก
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
มีสถาบันแพทยเขารวมเปนสมาชิกใหม จํานวน 4 สถาบัน จายเงินคาสมาชิกเปนที่เรียบรอยแลว
การเก็บเงินคาสมาชิกในปใหมยังคงใชอัตราคาสมาชิกเทาเดิม คือ 100,000 บาท/สถาบัน เลขาธิการฯ จะมี
หนังสือเวียนขอเก็บเงินคาสมาชิกสําหรับคณะฯ ที่ยังไมจายอีกครั้งหนึง่
5.4 การเชิญ Dr.Calingo เปนวิทยากร
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ไดเชิญ Dr.Calingo ซึ่งมีความชํานาญเรื่อง หลักการบริหารงานตาม
แนวคิดของ Malcom Baldrige มาบรรยาย จึงขอเรียนเชิญคณบดีทุกสถาบัน และผูที่ทํางานทางดาน TQA เขา
รวมฟงบรรยาย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เวลา 08.30-10.30 น. มีโควตาประมาณ 50 ที่ หลังจากนั้นจะมี
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การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ที่จุฬาฯ สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปนเจาภาพ
ปดประชุมเวลา 15.10 น.

(รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ)
ตรวจ/แกไขสรุปผลการประชุม
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