รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2550
วันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2550
ณ หองประชุมสมาคมศิษยเกาแพทยจฬ
ุ าลงกรณ อาคาร อปร. ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนเจาภาพ)

รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะกูล
ผูชวยศาสตราจารย พันเอกสุรพล สุรางคศรีรัฐ
รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
นายแพทยปราโมทย สุจินพรัหม
นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท
ศาสตราจารย ดร. วรนันท ศุภพิพัฒน
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยกิจประมุข ตันติยาภรณ
ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสุธรรม ปน เจริญ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2550
วันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2550
ณ หองประชุมสมาคมศิษยเกาแพทยจฬ
ุ าลงกรณ อาคาร อปร. ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนเจาภาพ)

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
นายแพทยปราโมทย สุจินพรัหม รองคณบดี สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เชิญ ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ
ศรีศุกรี กลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ผลการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทย ครั้งที่ 8”
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
มีผูไมผานการอบรม 3 คน เนื่องจากเรียนไมครบเวลาของการฝกอบรม การดูงานที่ออสเตรเลีย
ไดไปดูงาน 3 Universities สวนรายงานการดูงานจะแจกใหทุกสถาบันทราบพรอมผลการฝกอบรม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันศุกรที่ 9 มีนาคม 2550 ณ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มีขอแกไข ดังนี้
หนาแรก รองศาสตราจารย พันเอกสุรพล แกไขเปน ผูชวยศาสตราจารย พันเอกสุรพล
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน แกไขเปน รองศาสตราจารย นายแพทย
ไพโรจน
หนา 5 หัวขอ 3.3 กาก แกไขเปน การเรียนการสอน
มติที่ประชุม : รับรองหลังการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยรวมของกลุมสถาบันฯ ป 2551 และ
4.3 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตรโดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบัน 2550
เอกสารประกอบ : การนําเสนอทาง Power Point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
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สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. ไมกําหนด GPAX เอาแต O-net
2. ถาสมัครแลวเลือกได 3 อันดับ ถาเปลี่ยนสมัครใหม
3. สอบวันเสารหรืออาทิตย
4. สถานที่สอบ อาจเปน มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- สรุป สอบที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพราะสามารถรองรับไดถึง 15,000 คน ในวันอาทิตยที่
4 พฤศจิกายน 2550
มีขอสังเกตวาหองเรียนจะมีหลายรูปแบบ หลายขนาด และหลายบรรยากาศ และ
สิ่งแวดลอมอาจมีผลตอการสอบ
- ตางจังหวัดจะตองสอบตรงกันดวย ซึ่งอาจมีปญหาการจัดที่นั่งเรียนใหเปนปกติในวันจันทร
5. ขอใหเสนอหลักเกณฑให สกอ. / กรรมการคณะ / มหาวิทยาลัย ถาไมกําหนดอาจถึง 20,000
คน
6. ประชุมครั้งตอไปเดือนกันยายน 2550
ปที่ผานมา การสอบของจุฬาฯ ตรงกับทันตแพทย ในปนี้อาจจะรวมกับแพทยดวย
3.2 แนวทางความรวมมือกับมูลนิธิอานันทมหิดล
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม และ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ตองการจัดประชุมวันที่ 8 สิงหาคม 2550 โดยแบงเวลาให 1 ชั่วโมง เพื่อกระตุนใหคณะมองเห็น
ความสําคัญ และเพิ่มคาตอบแทนใหอาจารยเปนทุนสงเสริมบัณฑิต 15,000 บาท/เดือน ปละ 20 ทุน 3 ป
ขึ้นกับโครงการที่เสนอ จะเชิญคณบดีทุกคณะเขารวม โดยมีองคมนตรีเปนประธาน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาคงไมสามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได แตจะเสนอขอคิดเห็น
แทน
มติที่ประชุม :
กลุมสถาบันฯ จะคิดหลักการ และเสนอที่ประชุม มอบหมายให ผูชวย
ศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย และรองศาสตราจารย นายแพทย ส รนิ ต ศิ ล ธรรม เป น ผู
ประสานงาน
3.3 การปรับเปลี่ยนคาปรับแพทยใชทุน
เอกสารประกอบ : : เลขาธิการฯ
ผูนําเสนอ
มีผูสงสัยการใชทุนของนักศึกษาแพทยโครงการปกติ และ ODOD
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มติที่ประชุม : ให รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย นัดคณบดีหรือผูแทนมาคุย
กัน เพื่อทําขอเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แลวเสนอตอกระทรวงสาธารณสุข
3.4 การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา สืบเนื่องจากปฏิญญาสงขลา วาดวยการวิจัยแพทยศาสตร
ศึกษา 2543
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ผลงานดาน Med Ed นําไปเปนผลงานทางวิชาการไมไดจึงไมคอยมีคนทํา แตมีคุณคาทาง
วิชาการ และเปนผลใหวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุมสถาบันฯ มีบทความนอย
มูลเหตุสําคัญประการหนึ่งอาจจะเกิดจากแพทยศาสตรศึกษาไมมีรายวิชารองรับ
ควรใหตําแหนงทางวิชาการดานแพทยศาสตรศึกษา โดยอาจจัดทําเปนรายวิชาแพทยศาสตร
ศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม : นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องและรายงานความกาวหนา
4.1 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
จะติดตามการประชุมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 7 และจัดระดมความคิดที่ คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล เรื่อง Humanized Medicine ราว ๆ เดือนกรกฎาคม 2550 มีอาจารยสงวน อาจารยอนุวัฒน
อาจารยโกมาตร เขารวม และตั้งกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากทุกคณะ 1 ชุด สัมมนาที่ศิริราชฯ งบประมาณจาก
กสพท กสส. และ สรว.
4.2 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 (AMER 2007)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ไดเคยแจกเอกสารไปแลว จะมีการบรรยายและ workshop ขอเชิญผูสมัครดวย สวนใหญเปน
quality accreditation Dr. Calingo จะมาเปนวิทยากร M.S.E รุน 8 จะรวมประชุมดวย
4.3 การสอบคั ด เลื อ กเข า เรี ย นวิ ช าแพทยศาสตร โ ดยวิ ธี รั บ ตรงของกลุ ม สถาบั น ป 2550
(เกี่ยวของกับ 3.1)
เอกสารประกอบ : -
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4.4 โครงการผลิตแพทยเพิ่ม พ.ศ. 2549–2554 และการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
โครงการ ODOD ป 2547-2550
ภายใตโครงการผลิตแพทยและการกระจายแพทย ได
งบประมาณเหมือนเดิม ดังนั้นขณะนี้มี
1. โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
2. โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม (Mega-project)
3. โครงการ ODOD
ลําดับ 1 และ 2 เบิกจากงบประมาณมหาวิทยาลัย 300,000 บาท/คน/งบลงทุน 2,000,000 บาท
ลําดับ 3 เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข คาเตรียมการ 90,000 บาท จาย 2 งวด แบงเปน 40,000
บาท และใหอีก 50,000 บาท รายงานทุกวันที่ 1 มิถุนายน
4.5 แนวทางการผลิตแพทยโดยใชโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ใช วิ ธี ต รวจที่ ค ณะ และตรวจที่
โรงพยาบาลพรอมกัน สวนใหญการตรวจโรงพยาบาลสมทบมักพบเงื่อนไขที่ไมเคยไดรับการแกไข มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณใชโรงพยาบาลตรังและภูเก็ต ซึ่งไมเขาเกณฑทั้งสองโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณขอให 2
โรงพยาบาล รวมเปน 1 โรงพยาบาลหลัก เนื่องจากเตียงไมพอ สาขาหลักไมครบ ทําใหอึดอัดเวลาตรวจประกัน
คุณภาพ จึงขอให revise อีกครั้ง ถามี comment แลวไมมีการแกไข ตองนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม : มอบให ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย เปนผูประสานงาน
โดยมี ศาสตราจารยนายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์ รองศาสตราจารย แพทยหญิงประสบศรี อึ้งถาวร เปนที่
ปรึกษา
4.5.1 การเปดคณะใหม
- เลื่อนไปกอน
4.5.2 การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงพยาบาลสมทบ
- เปนหนาที่ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
4.6 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปกธง ตรงสูคณะ กระจายไปมหาวิทยาลัย”
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
คราวนี้ไดเชิญ Professor Luis Calingo มารวมประชุมดวยวันนี้ การประชุมครั้งตอไปเปนวันที่
29 สิงหาคม 2550 เชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ
สามโกเศศ และมหาวิทยาลัยทั้งหมดเขารวมประชุมดวย
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4.7 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ 3
(1 กุมภาพันธ 2549 – 28 กุมภาพันธ 2551)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
สถาบันที่รับทุนบางแหงสงรายงานไมทันกําหนด
วันที่ 9 สิงหาคม 2550 จะมีการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศฯ ของโครงการ ที่จังหวัดขอนแกน
กอนประชุม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จะนําเสนอผลงานบางเรื่องในคณะฯ เพื่อเผยแพรแก
ผูสนใจจากคณะตาง ๆ ครั้งที่ แลว จัด ที่ค ณะแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริน ทรวิ โรฒ อ.องครักษ จ.
นครนายก จัดไดดีมาก แตอาจจะตองเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร จึงมีผูแทนจากคณะอื่นไปรวมนอย
วันที่ 6 กันยายน 2550 จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผูแทนที่เกี่ยวของจากคณะตาง ๆ ที่
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4.8 เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ประชุมวันที่ 19–20 กรกฎาคม 2550 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนเจาภาพ
4.9 การจัดทําวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุมสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : : ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ผูนาํ เสนอ
ไมมีความคืบหนา
4.10 การรับ E-Journals รวมกัน
เอกสารประกอบ : Power Point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
มีการประชุม 3 ครั้ง ครั้งสุดทายเมื่อ 18 มิถุนายน 2550 ได Book Promotion ยืนราคาถึง 1
ตุลาคม 2550 ให BMJ 23 titles และ Ovid ราคา 28.5 ลานบาท ทดลองใช 1 เดือน คณะที่เคยรับอยูแลวไม
ควรจายเพิ่ม แตศิริราชฯ ยินดีจายเพิ่มเพื่อประโยชนสวนรวม กสพท เปนผูจายเงินใหบริษัท ฉบับ print ตอง
ปรับราคาเพิ่ม 15%
ที่ประชุมมีขอสังเกตเรื่องจํานวนอาจารย staff ของแตละมหาวิทยาลัย และมีบางมหาวิทยาลัย
ไมไดสงขอมูล
มติที่ประชุม :
สรุปใหเสร็จกอนสิ้นเดือนกรกฎาคม เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการฯ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550
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4.11 แนวทางการดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย และ
รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
ไดทําหนังสือขอใหทุกสถาบันสงผูแทน ศรว. เขารวมประชุมวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2550
สําหรับ Long Case ใหจัดเอง โดย ศรว. ใหแนวทาง สอบประมาณตนเดือนกุมภาพันธ สอบแกตัวปลาย
มีนาคม 2552 Clinical Science สอบเดือนมีนาคม
4.12 โครงการวิจัย CRCN
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ขอเงินคาวิจัยจากทางคณะซึ่งยังไมสง อาจนํา CRCN เขา ศรว. เพื่อ support data base
management
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น

(นายแพทยปราโมทย สุจินพรัหม)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ)
ตรวจและแกไข สรุปผลการประชุม

\\2550\Meet42007.doc
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