รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐)
วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ หองณีณา – นิรันดร ชัน้ ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
*************************************************
รายนามผูเขารวมประชุม
๑. พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท
๒. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
(แทน ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร
๓. รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
๔. รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
๕. ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
๖. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
(แทน ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
๗. รองศาสตราจารย นายแพทยกิตติ ลิม่ อภิชาต
๘. ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
๙. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท
๑๐. ศาสตราจารยคลินิก แพทยหญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล
๑๑. นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
รักษาการแทน ผูอาํ นวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
(แทน ศาสตราจารย นายแพทย ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
๑๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
๑๔. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
๑๕. ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
๑๖. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท
(แทน นายแพทยวรรณะ อูนากูล
๑๗. รองศาสตราจารย นายแพทยกิจประมุข ตันตยาภรณ
๑๘. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
๑๙. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน

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

๒๐. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
๒๑. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะกูล
๒๒. ผูชว ยศาสตราจารย พันเอกสุรพล สุรางคศรีรัฐ
๒๓. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
๒๔. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
๒๕. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
๒๖. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
๒๗. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
๒๘. ผูชว ยศาสตราจารยสุธรรม ปนเจริญ
๒๙. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชือ้
๓๐. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
๓๑. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
๑. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
๒. นายแพทยปราโมทย สุจนิ พรัหม
๓. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
๔. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
๕. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
๖. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
๑. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
๒. ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวฒ
ั น

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิม่
เพื่อชาวชนบท
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเครือขายวิจยั คลินกิ สหสถาบัน (CRCN)
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐)
วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ หองณีณา - นิรันดร ชัน้ ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
********************************************
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประธานที่ประชุม
กลาวตอนรับผูเขาประชุม และเรียนเชิญ ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการฯ ดําเนินการประชุม
โดยไดนําเสนอเรื่องตาง ๆ ใหที่ประชุมไดรับทราบและพิจารณาสรุปไดดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ แนะนํากรรมการใหม ๒ ทานคือ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรรมการอํานวยการ
๑.๑.๒ รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย รองเลขาธิการกลุมสถาบันฯ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
๑.๒ สรุปผลการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๘
ตุลาคม ๒๕๕๐

วันที่ ๒๓ - ๒๖

เปนการประชุม The 4th Congress of the Asian Medical Education Association (AMEA 2007)
ดวย มีผูลงทะเบียนทั้งสิ้น ๕๑๐ คน รายละเอียด สื่อการสอน และเอกสารประกอบการประชุมไดแขวนไวบน เวป
ไซดของคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ แลว
วาระที่ ๒ รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ
ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๐ ณ คณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๐ ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้
หนา ๑ ขอ ๙. ศาสตราจารยคลินิกพิเศษ เปน ศาสตราจารยคลินิก
วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา
๓.๑ เริ่มโครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งหนา
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๓.๒ เรื่องเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบวาระ ๓ ฉบับ
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยปย ทัศน ทัศนาวิวัฒน
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานและการขอรับความสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ตั้งตนปแรกประมาณ ๖.๕ ลานบาท แตละสถาบันจะสนับสนุนจากการคํานวณ
สัดสวนของงบประมาณสวนคงที่และสวนผันแปร ทั้งนี้จะเรียกเก็บจากสถาบันที่มีการวิจัยรวมกันปจจุบัน ๗
สถาบัน ๆ ละประมาณ ๕ แสนบาท สําหรับสถาบันอื่นที่ยังไมมีการทําวิจัยรวม สถาบันละประมาณ ๑ - ๒ แสน
บาท โดยมีตารางการคํานวณตามเอกสาร
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน และแนวคิดในการ
จัดหางบประมาณสนับสนุน โดยใหทบทวนขอมูลและพิจารณาสัดสวนเพื่อกําหนดจํานวนงบประมาณที่จะเรียก
เก็บจากสถาบันตาง ๆ อีกครั้ง
๓.๓ เรื่องการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ ๘
เอกสารประกอบ : เอกสารจาก Power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
ที่ประชุมรับทราบหัวเรื่องในการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ ๘ คือ “แพทยศาสตร
ศึกษาดวยจิตวิญญาณความเปนมนุษย” โดยจะจัดใหมีการสัมมนาระดมความคิดจากตัวแทนคณาจารยทุก
สถาบัน ในวันเสารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ หรือ วันเสารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล จะออกจดหมายเชิญและแจงวันประชุมที่แนนอนอีกครั้ง กําหนดผูเขารวมประชุมแหงละ ๕ คน (รวม
ผูแทนจากสถาบันสมทบดวย) เพื่อรวบรวมกิจกรรมการเรียนการสอน ปญหาการจัดการเรียนการสอน จัดหา
ขอสรุปและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนแพทยศาสตร เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณ
ความเปนมนุษยตามหัวขอเรื่อง โดยอาจเชิญเลขาธิการ สกอ. ดร. สุเมธ แยมนุน มาเปนประธาน ในการเปด
ประชุมครั้งนี้ดวย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
๓.๔ แนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งหนา
วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ เรื่องแนวทางในการดําเนินการสอบเพือ่ ประเมินและรับรองความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ และ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
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ที่ประชุม รับทราบขอสรุ ปจากการประชุม รว มระหวางคณะกรรมการบริ หารกลุมสถาบั น ฯ และ
คณะกรรมการบริหารศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เรื่องการสอบ
ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ดังนี้
๑. การสอบ OSCE อยูในระหวางการเยี่ยมสํารวจความพรอมของสถาบันที่คาดวาจะเปนสนามสอบ
ในปการศึกษา ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการจากศูนยฯ เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมทั้งในเรื่องวัน
เวลา และสถานที่จัดสอบ
๒. การสอบ MEQ และ Long case ใหอยูในความรับผิดชอบของแตละสถาบันสอบเอง ทั้งนี้ขอให
พิจารณาใหเปนการสอบรวบยอดเพื่อประมวลความรอบรู มิใชการสอบของแตละรายวิชา โดยนิสิตนักศึกษาตอง
ผานการประเมิน และสอบผาน OSCE จึงจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม อยางไรก็ตามเพื่อใหการ
สอบอยูในมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบัน ประธานอนุกรรมการพัฒนาขอสอบ รองศาสตราจารย นายแพทย
อานุภาพ เลขะกุล จะพิจารณาจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อทําความเขาใจรวมกัน กอนดําเนินการจัดสอบ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔.๒ การรับ E-journals รวมกัน
เอกสารประกอบ : เอกสารจาก power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
กลุ ม สถาบั น แพทยศาสตร แ ห ง ประเทศไทย ได ทํ า สั ญ ญากั บ บริ ษั ท บุ ค โปรโมชั่ น เมื่ อ วั น ที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในการบอกรับ E-journals ตามสัญญาเดิมที่คํานวณไว ๒๘.๕ ลานบาท แตเนื่องจากคาเงิน
บาทแข็งตัวขึ้นทําใหคาใชจายนอยลดลงประมาณหนึ่งลานบาท คงเหลือ ๒๗.๕ ลานบาท เปนผลใหแตละสถาบัน
รับภาระคาใชจายนอยลดลง กําหนดรับเริ่มตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ โดยไดเพิ่ม
สํานักงานแพทยสวนจิตรลดาอีกหนึ่งสถาบัน สําหรับโรงเรียนแพทยที่เคยทําสัญญาไวกับบริษัทฯ แตสัญญายังไม
สิ้นสุดลง บริษัทฯ ก็ยินดีชดเชยโดยอาจคิดเปนสวนลดหรือขยายเวลาให โดยตองตกลงรายละเอียดกับบริษัทฯ
เปนอีกครั้งหนี่งในภาพรวม สถาบันผลิตแพทยเพิ่ม (สธ.) ใชได ๒๕ แหง (ตัดลดจากที่สงมา ๒๗ แหง) สําหรับการ
บอกรับในปการศึกษา ๒๕๕๒ จะพิจารณาอีกครั้งหลังจากไดทําการประเมินหลังใชงานครบ 6 เดือน โดยอาจตอง
ทบทวนการคํานวณสัดสวนการชําระเงินใหม
สําหรับปญหาเรื่องการจายเงินผานกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย สําหรับคณะที่ไมอาจ
จายเงินผานกลุมสถาบันแพทยศาสตรฯ โดยตองทําสัญญากับบริษัทบุคโปรโมชั่นโดยตรงนั้น รองศาสตราจารย
นายแพทยสรนิต ศิลธรรม รับจะไปคุยกับบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔.๓ การจัดทําวารสารแพทยศาสตรศึกษา
เอกสารประกอบ : South East Asian Journal of Medical Education vol. 1, no 1, October
2007
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
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ไดนําวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุม สถาบันแพทยศาสตรฯ ไปรวมกับ South East Asian
Journal of Medical Education vol.1, no.1, October 2007 ซึ่งเปน The official journal of South East Asian
Regional Association for Medical Education(SEARAME) แลว วารสารฉบับนี้องคการอนามัยโลกสนับสนุน
คาใชจายการจัดพิมพ ปกวารสารจะมีขอความ Formerly Journal of Medical Education of Thailand ซึ่งแสดง
วาเปนวารสารเริ่มตนมาจากวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ขอความ
รวมมือจากสมาชิกประเทศไทยในการสงบทความไปตีพิมพดว ย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ เรื่ อ งการสอบคั ด เลื อ กเข า เรี ย นวิ ช าแพทยศาสตร โดยวิ ธี รั บ ตรงของกลุ ม สถาบั น ฯ ป
การศึกษา ๒๕๕๑
เอกสารประกอบ : เอกสารจาก power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
กําหนดการสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ปการศึกษา
๒๕๕๑
• รับสมัคร ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
• เปลี่ยนลําดับภายใน ๘ กันยายน ๒๕๕๐
• สอบวิชาเฉพาะ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
• ประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะ คาดวา ประมาณ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐
• รอคะแนน A-Net, O-Net เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๑
• เสร็จกระบวนการ เดือนเมษายน ๒๕๕๑
ในวันอาทิตยที่ ๑๑ พฤศจิกายน นี้ จะเปนการสอบวิชาเฉพาะ มีผสู มัครทั้งสิน้ ๒๐,๒๗๗ คน พรอม
กันทั้ง กทม. และตางจังหวัด (มช. มข. มอ. และ มน.) สําหรับใน กทม. สอบที่ ม.รามคําแหง มีจํานวนผูสมัคร
สอบ ๑๑,๗๕๔ คน โดยมีตารางการสอบวิชาเฉพาะ วันอาทิตยที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ดังนี้
๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. ฉบับที่ ๑ Critical Thinking
๑๐.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. ฉบับที่ ๒ Ethics
๑๓.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. ฉบับที่ ๓ Comprehensive & Integration
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ เรื่องการประเมินผลโดยแนวทาง TQA ของกลุม สถาบันฯ
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
การประเมินผลตามแนวทาง TQA ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ใหเปนไปตาม
ความสมัครใจและความพรอมของแตละสถาบันฯ โดยกลุมสถาบันฯ จะทําจดหมายสอบถามความพรอม และให
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แตละสถาบันกําหนดเวลาทีจ่ ะขอรับการตรวจประเมิน สําหรับจํานวนและคุณสมบัติผูตรวจประเมินและคาใชจาย
ที่จะเกิดขึน้ เลขาธิการฯ จะไปกําหนดรางมาใหที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคราวหนา
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔.๖ เรื่องเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ๒ ฉบับ
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
๑. การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพยา
เพื่อลดภาระคายาของโรงพยาบาลในกลุมโรงพยาบาลสถาบันแพทยศาสตร จึงควรใชยาตาม
บั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ แต เ พื่ อ ให เ ป น การประกั น คุ ณ ภาพของยาที่ ใ ช จึ ง ควรต อ งมี ก ารสุ ม ตรวจคุ ณ ภาพยา
(Bioavailability) เปนครั้งคราว โดยใหโรงเรียนแพทยแตละแหงดําเนินการเอง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีขอมูล
ทั้งหมดอยูใน green book ใชอางอิงได ที่ประชุมเห็นชอบดวย และใหประสานกับ CRCN อาจไดผลเร็วขึ้น
๒. การพัฒนาตนแบบ co payment ในระบบประกันสุขภาพ
เสนอใหโรงพยาบาลในกลุมโรงพยาบาลสถาบันแพทยศาสตร เปนตนแบบ
การเก็บเงิน
บางส ว นจากผู ป ว ยหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า ที่ เ ลื อ กใช ห อ งพิ เ ศษ ตามรู ป แบบของ รองศาสตราจารย
นายแพทยจิรุตม ศรีรัตนบัลล ที่ใหเรียกเก็บจากผูปวยหองพิเศษ ๓๐% ของ hospital charge และเรียกเก็บจาก
สปสช. ๗๐% ของ DRG โดยไดมีการประสานงานกับ สปสช. ไวในลําดับหนึ่งแลว
๓. โครงสรางและการทํางานของ เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เสนอใหมีโครงสรางการทํางานของเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตรแบบถาวรเหมือน CRCN
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในทุกประเด็น โดยในประเด็นแรกขอใหพิจารณาประสาน
กับ CRCN เพราะอาจไดผลเร็วขึ้น สําหรับประเด็นสุดทายไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม
ปนเจริญ เสนอเปนโครงการเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
๔.๗ เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ ๓
(๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑)
เอกสารประกอบ : ๑ แผน, power point ๑ ชุด
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรสรางเสริมสุขภาพ ในการประชุม
จริยธรรมสัญจร ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ. องครั กษ จ. นครนายก และมีการ
นําเสนอผลการสํารวจสุขภาวะนิสิตนักศึกษาแพทยไทย ๕๔๒๙ คนจากทั่วทั้งประเทศ สรุปประเด็นสําคัญดังนี้
นิสิตนักศึกษามีคา BMI เกินเกณฑ ๑๖.๘% ดื่มสุราเกินเกณฑ ๑.๕% เคยสูบบุหรี่ ๑๔% เคยมีเพศสัมพันธ
๑๐% แตใชถุงยางอนามัยเพียง ๓๗% เทานั้น ปจจัยเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุ พบวา ไมสวมหมวกนิรภัย ๔๐% ไมคาด
เข็มขัด ๑๖% ปญหาสุขภาพจิตของ นศพ. รูสึกวาตัวเองไมมีคา ๕.๖% รูสึกไมพอใจกับชีวิตตัวเอง ๑๒.๘% เคย
รูสึกอยากฆาตัวตาย ๑๑.๕% และเคยพยายามฆาตัวตายมาแลว ๑.๗% โดยสรุปแลว พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
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ระหวางนิสิตแพทยและประชาชนไมตางกัน จึงควรใหมีการรณรงคการสรางเสริมสุขภาพตั้งแตเปนนิสิตนักศึกษา
แพทย เพื่อใหเปนตนแบบของแพทยรักษสุขภาพ
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ เสนอความคืบหนาของการดําเนินงานโครงการฯ โดย
สรุปวา ปจจุบันมีความเคลื่อนไหวเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในทุกคณะ ทั้งในดานการศึกษาและดานบริการ จึง
เปน ที่ คาดหวั ง ได วา จะมี ก ารพัฒ นาไปอยา งตอ เนื่อง และไดนํ า เอกสารที่ผูมี ส ว นเกี่ ย วข อ งจั ดทํา มามอบให
กรรมการทุกทานเพื่อเปนตัวอยางจํานวน 3 รายการ
โครงการฯ นี้ จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 คณะทํางานกําลังประเมินผลการดําเนินงานของ
โครงการฯ เปนการภายใน และจะสรุปเสนอคณะกรรมการกํากับทิศทางฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 เพื่อ
พิจารณาการดําเนินโครงการฯ ในระยะที่ 4 ตอไป หากไดรับความเห็นชอบจากกลุมสถาบันฯ และไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔.๘ เรื่องรายงานจากโครงการผลิตแพทยรว มกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวฒ
ั น เลิศสุขประเสริฐ
โครงการกระจายแพทยหนึง่ อําเภอหนึง่ ทุน (ODOD) ไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนที่แนนอนแลว
ขอใหแตละสถาบันจัดระบบในการเตรียมนักเรียนเขาศึกษา ตัง้ แตการสอนพิเศษกอนเขาเรียน ผูท ี่สําเร็จารศึกษา
จากโครงการจะตองชดใชทนุ ๑๒ ป หรือ ๒ ลานบาท
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔.๙ เรื่ องผลงานวิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษากั บ การพิ จ ารณาตํา แหน ง ทางวิช าการในสาขาวิ ช า
แพทยศาสตร
นําไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งหนา
๔.๑๐ เรื่องอัตราคาปรับในการใชทุนของนักศึกษาแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวฒ
ั น เลิศสุขประเสริฐ
เฉพาะทุนโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD) เทานั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการชดใช
ทุนเปนระยะเวลา ๑๒ ป หรือชดใชคาปรับเปนเงิน ๒ ลานบาท สวนทุนอื่นยังชดใชทุนตามระยะเวลาและคาปรับ
เดิม
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ทปอ. ๕๐/๓๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จากเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดี แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum เรื่ององคประกอบและคา
น้ําหนักในระบบ Admissions ปการศึกษา ๒๕๕๓ ขอใหแตละมหาวิทยาลัย/กลุมสถาบัน เสนอความเห็นและ
พิจารณาการเขารวมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระบบ Admissions ตามหลักเกณฑที่กําหนดในป
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การศึกษา ๒๕๕๓ ที่ประชุมมอบหมายใหตั้งคณะทํางานพิจารณาหาขอสรุป เพื่อตอบรวมกันในนาม กสพท โดย
คณะทํางานจะสงขอสรุปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหกรรมการไดพิจารณากอนนําสง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๕.๒ กําหนดการประชุมกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยในป ๒๕๕๑ อาจเปนวันศุกรสัปดาหที่
๑ หรือ ๓ ของเดือน ซึ่งเลขาธิการจะกําหนดวันมาอีกครั้ง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ปดประชุมเวลา 16.00 น.

(ผูชวยศาสตราจารย พันเอกสุรพล สุรางคศรีรัฐ)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ผูตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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