รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2550 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550
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รายนามผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล
2. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
(แทน ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยสกล สกลสัตยาทร
3. รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
4. ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
5. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
(แทน ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
6. พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท
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. รองศาสตราจารย นายแพทยกิจประมุข ตันตยาภรณ
16. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
17. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
18. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
19. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
20. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะกูล
21. ผูชวยศาสตราจารย พันเอกสุรพล สุรางคศรีรัฐ
22. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
23. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
24. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
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ประธานที่ประชุม
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

25. นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
26. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
27. นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
28. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท
29. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
30. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย นายแพทยกิตติ ลิม่ อภิชาต
2. ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
3. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
4. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
5. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
6. นายแพทยปราโมทย สุจนิ พรัหม
7. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
8. รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
9. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
10. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ

กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการ
รวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย นายแพทยอนันต ศรีเกียรติขจร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย นายแพทย ดร. อภินันท อรามรัตน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ 3
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
รองศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน จงบัญญัติเจริญ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2550 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550
ณ หองประชุม 209 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานที่ประชุมกลาวตอนรับผูเขาประชุมและแนะนํากรรมการใหม จํานวน 2 ทาน คือ
1. พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ตําแหนง
กรรมการอํานวยการ
2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะกูล รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตําแหนงกรรมการบริหาร
ภายหลังจากกลาวเปดประชุม ประธานไดนําเสนอเรื่องตาง ๆ ใหที่ประชุมไดรับทราบและพิจารณา
สรุปไดดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่
2/2550 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไขดังนี้
medicine” เป น
หนา 5 วาระที่ 3.1 ยอ หนาที่ 2 บรรทัด ที่ 1 แกไขจาก “Hummanized
“Humanized medicine”
หน า 8 วาระที่ 4.6 เนื้ อความบรรทั ด ที่ 2 แก ไ ขจาก “มหาวิ ท ยาลั ยรั งสิ ต ” เปน “วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต”
หนา 14 วาระที่ 5.2 ชื่อวาระการประชุมและเอกสารประกอบ แกไขจาก “แหงประเทศ” เปน
“แหงประเทศไทย”
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การใหความสําคัญกับงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาเปนผลงานในการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
เอกสารประกอบ : คําอธิบายประกอบวาระแนบหนังสือเชิญประชุม
ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ศาสตราจารย นายแพทยอนันต ศรีเกียรติขจร
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งานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาจะสามารถนํามาใชพิจารณาตําแหนงวิชาการ สาขาแพทยศาสตร
ศึกษาเทานั้น ซึ่งผูขอตําแหนงจะตองมีภาระงานสอนในรายวิชาดานแพทยศาสตรศึกษาดวย แตการนําผลงาน
วิจัยแพทยศาสตรศึกษาซึ่งดําเนินการศึกษาวิจัยในบริบทของสาขาวิชาอื่น มาใชเปนผลงานในการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการในสาขานั้น ๆ สภามหาวิทยาลัยของแตละสถาบันยังมีหลักเกณฑพิจารณาที่แตกตางกัน
อยู
มติที่ประชุม : ใหจัดทําแนวทางกลางในเรื่องนี้เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) พิจารณา
3.2 การรับ e-journals รวมกันของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : เอกสารจาก PowerPoint เรื่อง การรับ e-journals รวมกัน
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
ที่ประชุมผูแทนโรงเรียนแพทยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ไดสรุปใหเจรจาตอรองกับบริษัท Book Promotion ในการรับ Ovid 240 titles และ BMJ 23 titles แบบ
unlimited users สําหรับ 16 สถาบัน เปนเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตตุลาคม 2550 เปนจํานวนเงิน 28.5 ลานบาท และ
ไดมีการคํานวณสัดสวนการชําระเงินตามจํานวนคณาจารย แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด และ
นักเรียนแพทย ณ เดือนมีนาคม 2550 เปน 2 แบบ คือ แบบ A ซึ่งไมตองใชงบของ กสพท. และแบบ B ซึ่งจะใช
งบของ กสพท. เปนจํานวน 2.5 ลานบาท
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
• การรับ e-journals รวมกันเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป
• ขอใหตรวจสอบระเบียบราชการวา โรงเรียนแพทยสามารถนําใบเสร็จรับเงินจาก กสพท. ไป
ใชไดหรือไม หากไมไดอาจใหบริษัท Book Promotion เปนผูออกใบเสร็จใหแตละโรงเรียนแพทยแทน
• ขอใหพิจารณาวา หากชําระเงินเปนดอลลารสหรัฐฯ จะชวยประหยัดคาใชจายหรือไม
• สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทจะรวมสมทบเงินในการนี้เปน
จํานวน 1 ลานบาท
มติที่ประชุม : ใหคํานวณสัดสวนการชําระเงินแบบ A หลังจากนําเงินสมทบจากโครงการรวม
ผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทมาหักออกจากยอดเงินที่ตองชําระแลว โดย กสพท. จะรับผิดชอบคาใชจายแทน
สถาบันที่มีขอขัดของในการจายเงิน
3.3 การจัดตั้งเครือขายหนวยวิจัยแบบทดลองทางคลินิก NCTCs
(พิจารณารวมกับวาระ 3.4)
3.4 การจัดตั้งมูลนิธิเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
เอกสารประกอบ : เอกสารจาก PowerPoint เรื่อง เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน เครือขาย
หนวยวิจัยคลินิกแบบทดลอง และมูลนิธิเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
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: เอกสาร Business plan for NCTC Thailand
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
CRCN เปนเครือขายที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2543 มีภารกิจในการสรางงานวิจัยสหสถาบัน
สําหรับปญหาคลินิกที่สําคัญของประเทศและเสริมสรางศักยภาพของโรงเรียนแพทยในดานงานวิจัย ตลอดจน
เปนกลไกรองรับ collaborative study กับสถาบันเฉพาะทางในตางประเทศ ในการดําเนินงานที่ผานมา CRCN
ประสบความสําเร็จในการสรางเครือขายวิจัยเฉพาะโรค สามารถสนับสนุนนักวิจัยในโรงเรียนแพทยใหมีผลงาน
กวา 240 ผลงาน (ขอมูล ณ ตุลาคม 2549) แตประสบปญหาดานการบริหารจัดการและงบสนับสนุน จึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาใหเปนนิติบุคคลในรูปของมูลนิธิ นอกจากนั้นยังไดมีความพยายามในการจัดการรวมทุน
สนับสนุนใหเกิดเครือขายหนวยวิจัยแบบทดลองทางคลินิก (NCTCs) โดยไดจัดทํา business plan ดังเอกสาร
ประกอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2550 ไดมอบหมายให
ศาสตราจารยนายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน ประสานงานกับโรงเรียนแพทยเพื่อเตรียมขอมูลที่ชัดเจน เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจ แตการประสานงานดังกลาวยังมีขอขัดของอยู เนื่องจากไดรับขอมูลยอนกลับเพื่อการ
ปรับแกไข business plan นอย และผูแทนโรงเรียนแพทยที่มาเขาประชุมไมสามารถตัดสินใจได
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
• ที่ประชุมแสดงความชื่นชมตอการดําเนินงานของ CRCN ที่ผานมาวาประสบความสําเร็จเกิน
ความคาดหมาย
• ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางกวางขวาง ซึ่งรวมถึง ทิศทาง/ลักษณะ/รูปแบบ
ของงานวิจัยที่ควรดําเนินการรวมกัน และรูปแบบความสัมพันธกับ profit-making organizations อื่น
มติที่ประชุม : เนื่องจากการตัดสินใจในเรื่องนี้มีขอมูลปลีกยอยจํานวนมาก จําเปนตองศึกษา
รายละเอียดอยางถี่ถวน จึงเห็นควรจัดเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญคณบดีหรือผูแทนที่ไดรับมอบ
อํานาจตัดสินใจ มารวมกันระดมสมองเพื่อใหเกิดขอสรุปโดยเร็ว
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องและรายงานความกาวหนา
4.1 การจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 23 – 26 ตุลาคม
2550
เอกสารประกอบ : 2nd announcement, the 4th Congress of the Asian Medical
Education Association (AMEA2007)
: AMEA 2007 local participant summary (6 August 2007)
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ศาสตราจารย นายแพทยอนันต ศรีเกียรติขจร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญลงทะเบียนเขาประชุม the 4th Congress of
the Asian Medical Education Association (AMEA 2007) วันที่ 23-26 ตุลาคม 2550 ซึ่งถือเปนการประชุม
5

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 ดวย สถาบันตางๆ สามารถตรวจสอบผลการแสดงความ
จํานงลงทะเบียนเขาประชุมไดจากเอกสารสรุปรายชื่อผูเขารวมประชุม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2550
4.2 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : เอกสารจาก PowerPoint เรื่อง การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 8
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
ในการประชุมที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ไดมีการสรุป
ความกาวหนาในการเตรียมการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 ดังนี้
• คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จะทบทวนผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะจาก
การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 7
• คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะสรุปประเด็น “แพทยศาสตรบัณฑิตดวย
หัวใจความเปนมนุษย” จากกิจกรรมที่คณะแพทยศาสตรแหงตางๆ ไดดําเนินการไปแลว
• คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะจัดทําหนังสือเกี่ยวกับ “แพทยศาสตรบัณฑิต
ดวยหัวใจความเปนมนุษย”
• ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น แ ล ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะทบทวนปญหาการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตลอดจน
ความคาดหวังของสังคมตอบัณฑิตแพทย
• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจะจัดสัมมนาเพื่อระดมสมองเรื่อง “แพทยศาสตรบัณฑิต
ดวยหัวใจความเปนมนุษย” ในเดือนกันยายน 2550
• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจะจัดสัมมนาเพื่อสรุปแนวทางการจัดประชุม ในเดือ น
พฤศจิกายน 2550
เลขาธิการฯ จะสงชื่อการประชุมภาษาอังกฤษสําหรับ “แพทยศาสตรบัณฑิตดวยหัวใจความเปน
มนุษย” ใหคณะแพทยศาสตรทุกแหงไดพิจารณา โดยมีตัวเลือกดังนี้
(1) humanized medicine
(2) medical education of science and soul
(3) medical education: science of/for a living soul
(4) medical education: science of/for a caring soul
(5) medical education: art and science of a caring soul
อนึ่ง จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 เร็ว ๆ นี้
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4.3 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ปการศึกษา
2551
เอกสารประกอบ : ประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ฉบับที่ 2 เรื่อง
หลักเกณฑการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาฯ ของกลุมสถาบันฯ
: เอกสารจาก PowerPoint
เรื่ อ ง การสอบคั ด เลื อ กเข า เรี ย นวิ ช า
แพทยศาสตรปการศึกษา 2551
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
ศาลปกครองไดมีคําตัดสินเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 ยกฟองคดีที่นักเรียนฟองรองกลุมสถาบันฯ
เรื่องการกําหนดเกณฑ O-NET 60% และไดแนะนําใหนําเกณฑการคัดเลือกของกลุมสถาบันฯ เขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะของแตละสถาบัน เพื่อรับรองอยางเปน ทางการ ซึ่ง คณะอนุกรรมการการสอบ
คัดเลือกฯ ของกลุมสถาบันฯ ไดนําไปปฏิบัติแลว สําหรับการสอบคัดเลือกฯ ประจําปการศึกษา 2551 มี
กําหนดการดังนี้
- รับสมัคร
1 – 31 สิงหาคม 2550
- เปลี่ยนลําดับ
ภายใน 11 กันยายน 2550
- สอบวิชาเฉพาะ
11 พฤศจิกายน 2550
- ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
ธันวาคม 2550
- รอคะแนน O-NET, A-NET
มีนาคม – เมษายน 2551
- เสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือก
เมษายน 2551
ในการสอบคัดเลือกฯ ปการศึกษานี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากปการศึกษาที่ผานมา คือ
- ไมจํากัด GPAX ของผูมีสิทธิเขาสอบ
- คณะทั น ตแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และคณะทั น ตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เขารวมดวย รวมเปน 14 สถาบัน
- การเปลี่ยนลําดับจะตองสมัครใหมและจายเงินใหมเทานั้น
- มีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสําหรับรอบ 3 อยางชัดเจน
ใน Website ไดมีการจัดทําสวนของคําถามที่พบบอยเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งดวย
ประเด็นพิจารณา ในกรณีที่ผูสมัครสอบไมมีโอกาสสอบ O-NET เนื่องจากสําเร็จหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนปลายกอนปการศึกษา 2548 สามารถยื่นขอสอบวิชาเฉพาะได ทั้งนี้คณะอนุกรรมการการสอบ
คัดเลือกฯ ของกลุมสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการกําหนดหลักเกณฑที่จะนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ
60% ของผูสมัครที่ผานการสอบ O-NET สวนนักเรียนที่มีคะแนน O-NET ตองใชคะแนน O-NET ที่ไดจากการ
สอบครั้งแรกเมื่อเรียบจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
• ควรติดตอสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เพื่อใหนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากตางประเทศ เขาสอบ O-NET ได
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
4.4 ความรวมมือกับมูลนิธิอานันทมหิดล
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ขณะนี้ทางมูลนิธิอานันทมหิดลกําลังรางโครงการประชุมเฉพาะกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะ
แพทยศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของทุนสงเสริมบัณฑิต
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร กลุมสถาบันฯ จัดทําขอสรุปและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงการประชุมเฉพาะกิจ เพื่อเสนอไปยังมูลนิธอิ านันทมหิดล
4.5 แนวทางในการดํ า เนิ น การสอบเพื่ อ ประเมิ น และรั บ รองความรู ค วามสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : เอกสารจาก PowerPoint เรื่อง ขั้นตอนการสอบเพื่อประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชา
ชีพเวชกรรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ไดเปลี่ยนกําหนดวันสอบ OSCE จากวันเสารใหเปนวันศุกร เพื่อ
ความสะดวกในการบริหารจัดการ และศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมไดจัดอบรมเตรียมความพรอมอาจารยที่เปนผูแทนศูนยฯ ประจําโรงเรียนแพทย สําหรับการสอบ OSCE
ไปแลว 1 รุน ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดอบรมรุนที่ 2 อยู
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
• การสอบ OSCE จะตองใชกรรมการคุมสอบประจําสถานีทั่วประเทศถึง 640 คน/วัน และมี
กฎเกณฑการสอบที่เขมงวดมาก เชน จะตองสอบในวันและเวลาเดียวกัน อาจกอใหเกิดปญหาในการบริหาร
จัดการได
• การบริหารการสอบ OSCE นาจะกระจายอํานาจใหโรงเรียนแพทยเปนผูบริหารจัดการ และจัด
ใหมีผูแทนศูนยฯ ไป audit แทน
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• ศูนยฯ กําหนดใหอาจารยที่เปนผูแทนศูนยฯ ประจําโรงเรียนแพทยจะตองไมเปนผูบริหารของ
โรงเรียนแพทย แตผูแทนศูนยฯ ไมมีอํานาจสั่งการใหอาจารยมาเปนกรรมการคุมสอบ และไมสามารถจัดเตรียม
ทรัพยากรเพื่อการสอบ OSCE ได
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร กลุมสถาบันฯ สรุปขอคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากแนวทางในการจัดสอบซึ่งศรว. กําหนด และนําไปประชุมกับ
ผูอํานวยการศูนยฯ ตอไป
4.6 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปกธง ตรงสูคณะ กระจายไปมหาวิทยาลัย” โดยแนวทาง
TQA
เอกสารประกอบ : กํ า หนดการสั ม มนาเผยแพร โ ครงการป ก ธง ตรงสู ค ณะ กระจายไป
มหาวิทยาลัย
: เลขาธิการฯ
ผูนําเสนอ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
จะมี การจั ด สั ม มนาเผยแพร โ ครงการป ก ธง ตรงสู ค ณะ กระจายไปมหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 29
สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเรดิสัน พระราม 9 กรุงเทพฯ หลังจากที่โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปกธง ตรงสู
คณะ กระจายไปมหาวิทยาลัย” โดยแนวทาง TQA ไดดําเนินการมาแลวเปนเวลา 8 เดือน และขอเชิญ
คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร กลุมสถาบันฯ ที่สนใจแจงความจํานงเขารวมการสัมมนา
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2550
4.7 เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเปรี ย บเที ย บวั ด ระดั บ คุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร จะดําเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนใหโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยที่สนใจไดเครือขาย
เครื่ อ งชี้ วั ด ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ สามารถเที ย บเคี ย งผลการรั ก ษาผู ป ว ยกั บ โรงพยาบาลโรงเรี ย นแพทย
ภายในประเทศ และยังจะเปนการพัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยและ
โรงพยาบาลอื่นๆ ภาย ในประเทศในอนาคตอีกทางหนึ่งดวย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบสนับสนุนจํานวน 376,500 บาท โดยเปนคาออกแบบ
ระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลจํานวน 300,000 บาท
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4.8 การจัดทําวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุมสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : รายชื่อบทความที่ตีพิมพในวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุมสถาบันฯ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ศาสตราจารย นายแพทยอนันต ศรีเกียรติขจร
ตามที่กลุมสถาบันฯ ไดจัดทําวารสารแพทยศาสตรศึกษามาเปนปที่ 3 นั้น พบวามีผูสงบทความ
ตีพิมพจํานวนนอย และในขณะนี้ SEARAME (South East Asian Regional Association for Medical
Education) ซึ่งเปนองคกรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ World Federation for Medical
Education มีสํานักงานอยูที่คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไดจัดทําวารสารแพทยศาสตร
ศึกษาขององคกร โดยที่คณะทํางานจะเปนกลุมเดียวกับที่รับผิดชอบวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุม
สถาบันฯ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหพัฒนาวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุมสถาบันฯ เปน
วารสารแพทยศาสตรศึกษาของ SEARAME โดยขอใหผูรับผิดชอบวารสารของ SEARAME พิจารณาวาจะ
สามารถระบุวาเปน ‘former Journal of Medical Education of Thailand’ และจะมีการอางอิงถึงกลุมสถาบันฯ
ในวารสารไดหรือไม
4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ 3
(1 กุมภาพันธ 2549 - 28 กุมภาพันธ 2551)
เอกสารประกอบ : เอกสารจาก PowerPoint เรื่อง การพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริม
สุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย
: สรุปรายงานการประชุมปรึกษาหารือเครือขาย KM ครั้งที่ 2
: จดหมายขาว กสพท/สสส. ปที่ 3 ฉบับที่ 3
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
อาจารย นายแพทย ดร. อภินันท อรามรัตน
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทยไดดําเนินการมาถึง
ระยะที่ 3 แลว ซึ่งการดําเนินการในระยะนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 แนวคิดในการดําเนินงานสราง
เสริมสุขภาพใหยั่งยืนภายในโรงเรียนแพทย จะตองดําเนินการบูรณาการกับระบบประกันคุณภาพ จัดใหมีการ
พัฒนาโครงสรางและระบบดานสรางเสริมสุขภาพภายในคณะ และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการ
ประชุมสัมมนา “โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4” จะจัดขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 กันยายน 2550 ภายใตหัวขอ “Health Status ของคณะ” โดยจะมีผูแทนของคณะที่
เกี่ยวของกับ TQA และการสรางเสริมสุขภาพเขารวมสัมมนา
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4.10 การวิจัย CRCN
(พิจารณารวมกับวาระ 3.4)
4.11 การปรับเปลี่ยนคาปรับแพทยใชทุน
เอกสารประกอบ : บันทึกขอความที่ ศธ 0503(5)/ ลงวันที่ ธันวาคม 2549 เรื่อง ขออนุมัติ
ปรับปรุงมาตรการดานพันธสัญญาปฏิบัติงานชดใชทุนของแพทย
: หนังสือที่ ศธ 0503(5)/ ลงวันที่ ธันวาคม 2549 เรื่อง การขออนุมัติ
ปรับปรุงมาตรการดานพันธสัญญาปฏิบัติงานชดใชทุนของแพทย
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
กระทรวงศึกษาธิการไดทําจดหมายแจงผลการทบทวนการเสนอความเห็น เรื่อง การขออนุมัติปรับ
ปรุงมาตรการดานพันธสัญญาปฏิบัติงานชดใชทุนของแพทย ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม
2549
แสดงความเห็นขัดแยง กับกระทรวงสาธารณสุ ขในการนําเงินที่ไดรับ ชดใชจากผูผิดสัญญาวิชา
แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และเภสัชศาสตร ไปเปนเงินรายไดของกองทุนที่จะตั้งขึ้นเพื่อแกปญหาการ
ขาดแคลนกําลังคนดานสาธารณสุขในภาพรวมโดยเฉพาะในชนบท และทวงติงเรื่องการปรับเปลี่ยนมาตรการ
พันธสัญญาชดใชทุนของนักศึกษาแพทยบางโครงการของกระทรวงสาธารณสุข วาอาจสงผลกระทบในทาง
ปฏิบัติของการรับนักศึกษาเขาศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัย
4.12 การผลิตแพทยรวมกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
กระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มจายเงินงบประมาณโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ใหแก
คณะแพทยศาสตรแหงตาง ๆ แลว และจะพยายามดําเนินการจายเงินในปงบประมาณตอ ๆ ไปใหทันการ จึง
ขอให ค ณะแพทยศาสตร เ ตรี ย มการสํ า หรั บ งบพั ฒ นาความพร อ มของนัก เรี ยน ตั้ ง แต นั ก เรี ย นเรี ย นจบชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 แตจะตองรอขอมูลจํานวนที่นั่งจากกระทรวงสาธารณสุขกอน
จะมีการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท วันที่ 19 –
21 กันยายน 2550 ณ จังหวัดพิษณุโลก
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 บุคคลภายนอกปลอมเปนนักศึกษาแพทย
เอกสารประกอบ : PowerPoint
เรื่ อ ง บุ ค คลภายนอกปลอมเป น นั ก ศึ ก ษาแพทย
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
มีบุคคลภายนอก คือ นางสาววรารัตน เทศใต ปลอมตัวเปนนักศึกษาแพทยจากไตหวัน อางวามา
เรียนวิช าเลือ ก ณ ภาควิชาสูติ ศ าสตร-นรี เวชวิ ทยา ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได แจ ง
ผูปกครองทราบแลว
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ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
• ขอใหสงภาพของบุคคลภายนอกนี้ไปยังโรงเรียนแพทยทุกแหงเพื่อทราบ
5.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช e-learning
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม เสนอใหมีการอบรม และ/หรือ การแลกเปลี่ยน
ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช e-learning
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร กลุมสถาบันฯ รับไปดําเนินการตอไป
5.3 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
แพทยสภาไดรับขึ้นทะเบียนคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร แลว โดยในป
การศึกษา 2550 ไดรับนักศึกษาจํานวน 16 คน ฝากเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และในปการศึกษา
คน ทั้ ง นี้ ไ ด ม อบหมายให ค ณบดี ค ณะแพทยศาสตร
ต อ ๆ ไปจะรั บ นั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 24
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนผูติดตามประเมินผล
ปดประชุมเวลา 15.25 น.

(อาจารย นายแพทย ดร. ดนัย วังสตุรค)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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