รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2550
วันศุกรที่ 21 กันยายน 2550
ณ หองประชุมแพทยโดม 1 ชั้น 2 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายนามผูเขารวมประชุม
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ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุพนิ ดา คูณมี
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะกูล
ผูชวยศาสตราจารย พันเอกสุรพล สุรางคศรีรัฐ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
นายแพทยปราโมทย สุจินพรัหม
นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท
นายแพทยสุธี รุจิวณิชยกุล
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยกิจประมุข ตันติยาภรณ
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
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กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
2. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
3. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท

รายนามผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินดั ด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
ผูชวยรองคณบดีฝายวิชาการ
3. นายวรพล วิแหลม
หัวหนางานบริการการศึกษา
4. นายบงกช เอีย่ มชื่น
นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวบุญพา ปานพรหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2550
วันศุกรที่ 21 กันยายน 2550
ณ หองประชุมแพทยโดม 1 ชั้น 2 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวัน
ศุกรที่ 22 มิถุนายน 2550 ณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สํานักวิชา
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – เจาภาพ)
ที่ประชุมพิจารณาแกไขดังนี้
2.1 หนาที่ 4 บรรทัดที่ 2 ขอที่ 1. “ไมกําหนด GPAX เอาแต O-net” แกไขเปน “ไมกําหนด GPAX ขั้น
ต่ําเอาแต O-net”
2.2 หนาที่ 5 ขอที่ 4.2 (AMER 2007) แกไขเปน (AMEA 2007)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม หลังจากการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องแนวทางในการดําเนินการสอบเพือ่ ประเมินและรับรองความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม แจงที่ประชุมวา ไดเขารวมประชุมแพทยสภาแทน
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้ อพงศ จตุรธํารง เมื่ อวัน ที่ 23 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมมีมติ ให ผูชวย
ศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง เปนผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตออีก 1 วาระ คือตั้งแต วันที่ 14 กันยายน 2550 - 13 กันยายน 2551 และ
ประธานกรรมการ (ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี) แจงที่ประชุมทราบวาไดทําหนังสือสอบถามไปยัง
คณบดีคณะแพทยฯ ทุกแหงวาให ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง เปนผูอํานวยการศูนย
ประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตอหรือไม สวนใหญคือประมาณ 10
สถาบันตอบกลับมาวาตองการใหดํารงตําแหนงตออีก 1 วาระ แตในครั้งหนาคงตองเปลี่ยนแปลงเพราะดํารง
ตําแหนงมา 2 วาระแลว และ รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม กลาวเสริมวา ในกรณีที่ผูดํารง
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ตําแหนงผูอํานวยการศูนยฯ ถาหากปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา ก็จะมีการกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนง แตถา
ปฏิบัติหนาที่ไดไมเต็มเวลาก็จะตองมีการแตงตั้งใหมทุก ๆ ป เปนกรณีพิเศษ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงที่ประชุมใหทราบดังนี้
1. กําหนดการสอบ National lisence ในวันที่ 24 ตุลาคม 2550 สําหรับผูที่ยังสอบไมผานในสวน
ของ basic science
2. กําหนดสอบครั้งตอไปในสวนของ part I และ part II ในวันเสาร-อาทิตย ที่ 8-9 มีนาคม 2551
3. กําหนดสอบในสวนของ part III ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เปนการสอบครั้งที่ 1 และ
กําหนดสอบซอมในสวนของผูที่สอบไมผาน ประมาณเดือนมีนาคม 2552 อีก 1 ครั้ง เพื่อใหสําเร็จการศึกษาทัน
ไปใชทุน
4. การประชุมเพื่อจัดเตรียมการสอบ part III ไดจัดประชุมไปแลวจํานวน 2 ครั้ง และการจัด
ประชุมครั้งตอไปเปนการจัดเตรียมกรรมการประจําสถานีสอบ
5. การจัดอบรมอาจารยประจําสถานีสอบจะจัดตอไปเรื่อย ทุก ๆ เดือน จนสิ้นป 2551 กําหนด
แลวเสร็จและเตรียมสอบไดทันในปการศึกษา 2552
6. ในชวงเวลานี้ เปนเตรียมสนามสอบ ประเมินสนามสอบใหมีความพรอมเพื่อจะวางแผนการ
ดําเนินงานไดอยางชัดเจน ถามีความกาวหนาอยางไรจะนําเสนอในคราวตอไป เพราะจะมีการประชุมทุก ๆ
เดือน
7. การสอบ OSCE จะตองผานการสอบ MEQ และ long case กอนถึงจะใหสอบ OSCE ได
และในการสอบตองแจงใหคณะกรรมการศูนยฯ ทราบวันเวลา เพราะกรรมการศูนยฯ อาจจะเขามาดูเรื่อง
ขอสอบและการจัดสอบของแตละสถาบัน
นอกจากนี้ที่ประชุมไดพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการประกาศผลคะแนนสอบ การจัดสอบ และการ
ออกขอสอบ long case กับขอสอบ MEQ ในปญหาตาง ๆ
มติที่ประชุม
1. ใหกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย นําไปพิจารณาเรื่องการเปดเผย
เกี่ยวกับคะแนนสอบวาจะเปดเผยมากนอยเพียงไร เปดเผยอยางไร อะไรบาง และจะเปดเผยเรื่องขอสอบ
หรือไมจะไดทําการรวมรวมขอคิดเห็นแลวนําไปเสนอกับกรรมการอํานวยการศูนยสอบพิจารณาอีกครั้ง
2. ใหนัดกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่อง
การสอบ part 3 รวมถึงการประกาศผลสอบ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.00 น. ที่คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยเชิญผูอํานวยการศูนยฯ เขารวมประชุมดวย
3.2 เรื่องการจัดทําโครงการเพื่อเพิ่มอาจารยแพทย
ควรจะมีการจัดโครงการเพื่อเพิ่มอาจารยแพทยและทําใหเสร็จภายใน 1 เดือน แลวเสนอผานไปยัง
สกอ. เพราะรัฐบาลชุดนี้จะอยูอีกประมาณ 3 เดือนเทานั้น
4

มติที่ประชุม ใหกรรมการทุกทานชวยคิดแนวทางแลวนํามาเสนอที่ประชุม วามีวิธีใดบางที่ควร
จะอยูในโครงการเพิ่มจํานวนอาจารยแพทยได
3.3 เรื่องเครือขายงานวิจัย CRCN และการจัดตั้งมูลนิธิ
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวากรรมการในกลุมสถาบันฯ สวนใหญไดเขาประชุม
พิจารณานโยบายและแนวทางการดําเนินการของเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2550 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุม 209 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแจกที่ประชุม
มติที่ประชุม ใหคณะกรรมการไปพิจารณาวามีสวนใดตองแกไขบาง จะนําไปพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา
3.4 เรื่องความรวมมือกับมูลนิธิอานันทมหิดล
ยังไมมีความคืบหนา แตตามความคิดเห็นของกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ กับมูลนิธิฯ จะไม
สอดคลองกัน โดยมูลนิธิฯ ตองการจะจัดสัมมนาและมีแนวคิดให แตไมมีเงินงบประมาณเพิ่มเติม ขอใหแตละ
สถาบันดําเนินการจายเอง
มติที่ประชุม เรื่องนี้กลุมสถาบันฯ ไดทํากันอยูแลวและยินดีใหความรวมมือ ถาหากสถาบันใดมี
ความสนใจก็อาจจะจัดการสัมมนาใหได แตอาจจะจัดกลุมเล็กลง
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 เรื่องการใหความสําคัญของงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาในการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ
ที่ประชุมไดทําการพิจารณาเพื่อหาแนวทางวา จะมีวิธีการอยางไรที่จะใหผลงานดานนี้นํามาใชใน
การขอตําแหนงวิชาการไดบาง
มติที่ประชุม มอบหมายให รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย เปนผูประสานงานใน
การพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบของแตละมหาวิทยาลัย และเสนอแนวคิดใหกับ สกอ. เพื่อพิจารณาปรับระเบียบ
เพื่อที่แตละมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
4.2 เรื่องการการรับ E-Journals รวมกัน
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม นําเสนอตามขอตกลงของการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ณ คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณ ดังนี้
4.2.1 เริ่มรับ E-Journals วันที่ 1 ตุลาคม 2550
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4.2.2 การรับเปนไปตาม IP Address
4.2.3 สามารถใหโรงพยาบาลรวมสอนใชไดดวย รวมแลวประมาณ 28 แหง
4.2.4 กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ทําสัญญากับบริษัทและทําการตกลงกับคณะ
แพทยศาสตรทุกสถาบันให
จายเงินกับบริษัทจํานวน 3 งวดดังนี้
- งวดที่ 1 ประมาณกลางเดือนตุลาคม จาย 10 ลานบาท
- งวดที่ 2 ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน จาย 9 ลานบาท
- งวดที่ 3 จายตามที่กลุมสถาบันฯ ไดรับมา คือจํานวนเงินที่เหลือทั้งหมด
4.2.5 สัญญากับบริ ษัทได ดําเนินการจัดทําแลวขณะนี้อยูใ นระหวางการตรวจสอบของฝาย
นิติกร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
4.2.6 ทําสัญ ญาเสร็จแลวก็จะเปน ข อตกลงกับคณะแพทยศาสตรทุก ๆ สถาบัน วาจะมีการ
จายเงินสถาบันละเทาไร จากยอดเงินที่จะตองจายทั้งหมด ประมาณ 28.50 ลานบาท กระทรวงสาธารณสุขได
จายใหจํานวน 1 ลานบาท สวนจํานวนเงินที่เหลือไดแบงเปนสัดสวนของแตละสถาบันตองจายสถาบันละเทาไร
จากยอดเงินที่เหลือ 27.50 ลานบาท
มติ ที่ ป ระชุ ม ให ค ณะแพทยศาสตร ทุ ก แห ง จ ายเงิ น ตามมติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการอํ า นวยการฯ
กําหนดใหซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดในครั้งนี้ เพราะวาเปนมติที่ตกลงไวเรียบรอยแลว ใหกําหนดจาย
ภายในเดือนตนเดือนพฤศจิกายน ซึ่งกลุมสถาบันฯ จะเปดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย สาขาศิริราชไว และจะทํา
หนังสือแจงใหคณบดีของทุก ๆ สถาบันทราบ เพื่อดําเนินการตอไป ขอใหแตละสถาบันเปนผูโอนเงินเขาบัญชี
โดยตองรับผิดชอบคาใชจายในการโอนดวย ทางกลุมสถาบันฯ ขอยอดเงินเต็มตามจํานวนตามที่ไดตกลงกันไว
เทานั้น และกลุมสถาบันฯ จะทําหนังสือแจงไปยังคณบดีแตละสถาบันอีกครั้งเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ในการ
จายเงิน
4.3 เรื่องการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทยครั้งที่ 8 วันที่ 23-26
ตุลาคม 2550
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆ ดังนี้
1. มีผูลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ 400 คน ในสวนของ workshop ยังมีวางอยูบางสวน
สามารถลงทะเบียนได
2. มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากร 1 ทาน เนื่องจากวิทยากรที่ติดตอไวเดิมติดภารกิจไมสามารถมา
ไดจึงไดติดตอวิทยากรอีกคนจากประเทศ Hongkong มาแทน
3. มีการจัดเลี้ยงอาหารในตอนเย็นวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ที่สวนสันติไชยปราการ โดยมี
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เปนเจาภาพ
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่องการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม ไดศึกษาขอมูลการจัดในปที่ผาน ๆ มา จากสถาบันที่
เคยเปนเจาภาพในการจัดมาแลววามีประเด็นอะไรบาง และไดสรุปประเด็นสําคัญที่จะดําเนินการในครั้งนี้
นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามเอกสารแนบ
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา ชื่อภาษาอังกฤษที่ไดเลือกกันไว คือ Medical
education of sciences and soul สวนชื่อภาษาไทยในที่ประชุมไดเสนอชื่อดังนี้ แพทยศาสตรศึกษา ศาสตร
และศิลปแหงวิชาชีพแพทย แพทยศาสตรศึกษาในการประกอบโรคศิลปะ แพทยศาสตรศึกษา ดวยศาสตร
ดวยใจ ศิลปะแหงวิชาชีพแพทย
มติ ที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการช ว ยกั น เสนอชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทยมา 5 ชื่ อ จะได นํ า เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการฯ เพื่อพิจารณาเลือกตอไป
4.5 เรื่องการสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร ปการศึกษา 2551
รองศาสตราจารย นายแพทย สรนิต ศิล ธรรม ไดนําเสนอที่ ประชุม ทราบ (ตามเอกสารแนบ)
เกี่ยวกับกําหนดการรับสมัครสอบเขาเรียนแพทยและทันตแพทย ปการศึกษา 2551 จํานวนผูสมัครสอบ
ทั้งหมดแตละสถาบัน รวมทั้งปญหาจากการดําเนินงาน และกําหนดการสอบวิชาเฉพาะ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา ในเรื่องของขอสอบนั้น จะจัดเก็บขอสอบที่
ใชสอบไวที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซึ่งในวันรับขอสอบจะมีหัวหนาสนามสอบแตละสนามเปนผูไป
รับขอสอบแลวนําไปยังสนามสอบเอง และในระหวางนี้หากมีปญหาตางๆ ในการดําเนินการสอบตองนําเสนอที่
ประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขและปฏิบัติในวันที่ 29 ตุลาคม 2550 อีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 เรื่องโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปกธง ตรงสูคณะ กระจายไปมหาวิทยาลัย” โดย
แนวทาง TQA
ศาสตราจารย นายแพทย อาวุธ ศรีศุกรี แจงที่ประชุมทราบดังนี้
1. โครงการไดสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 และไดมอบหมายใหแตละสถาบันเปน
ผูดํา เนิน การต อ โดยส วนกลาง และ สสส. รวมถึง พี่ เลี้ ยงจะหาวิธี การที่ จะกระตุ น ใหค ณะไม ลืม ที่จ ะต อ ง
ดําเนินการตอไป ซึ่งมีขอตกลงกันไววา ทุกคณะแพทยศาสตร จะตองถูกประเมินดวย TQA
สวนเรื่อง
ระยะเวลาทําการประเมินนั้นขึ้นอยูแตละสถาบันตองการใหประเมินเมื่อใด ถาประเมินของปการศึกษา 2549 ก็
จะสามารถใช Organization profile ที่เขียนไวแลวได
2. ใหแตละคณะไปกําหนดระยะเวลาที่จะรับการประเมิน และสงเอกสารไปใหคณะกรรมการที่
ทําการประเมินลวงหนา
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รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย แจ ง ว า คณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดกําหนดวาจะขอรับการประเมินตามแนวทาง TQA ในเดือนธันวาคม นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 เรื่องเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ แจงที่ประชุมทราบวาจะมีการจัดประชุมในเรื่องนี้
ครั้งตอไปในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2550
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 เรื่องการจัดทําวารสารแพทยศาสตรศึกษา
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดแจงที่ประชุมทราบวาวารสารฉบับแรกจะเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2550 จะมีทั้ง Hard copy และ Electronic
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย ระยะที่
3 (1 กุมภาพันธ 2549 – 28 กุมภาพันธ 2551)
รองศาสตราจารย นายแพทย กําจัด สวัสดิโอ แจงที่ประชุมทราบวา โครงการไดดําเนินการครั้ง
แรกตั้งแตป พ.ศ. 2545 ผลการดําเนินงานที่ผานมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ไดมีการจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สรุปการประชุมมี
ดังนี้
ภาคเชา
1. ได เ ชิ ญ นายแพทย อํ า พล จิ น ดาวั ฒ นะ มาบรรยายเกี่ ย วกั บ การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพว า มี
อะไรบาง
2. การรายงานกิจกรรมที่นาสนใจจากโรงเรียนแพทยตาง ๆ
ภาคบาย
ไดจัดแบงกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเรียนการสอน เกี่ยวกับ
1. อาจารยไดนําวิธีการสรางเสริมสุขภาพไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ วาเปนอยางไร
2. พิจารณาถึงเรื่องการสรางเสริมสุขภาพจะรวมไปกับงานของ TQA อยางไรบาง
3. ภาวะสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน
4. การสรางเสริมสุขภาพในกิจการนักศึกษา
5. การจัดการเกี่ยวกับ Palliative care ซึ่งเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจมากขึ้น และมีทีมอาจารย
จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และทีมของ Palliative care จากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งอาจารยอีกหลายแหง ไดดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง Palliative care อยู ได
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จัดหลักสูตรสําหรับอาจารยที่สนใจเรื่องในวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ใชเวลาอบรมประมาณ 1 สัปดาห ซึ่งได
ดําเนินการขอทุนไปยัง สสส. และผูเขาอบรมจะตองจายคาลงทะเบียนประมาณ 7,000 บาท โดยจะรับสมัคร
อาจารยผูสนใจประมาณ 40 คน เขาอบรมในเรื่องนี้
โครงการจะสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ 2551 คณะทํางานกําลังปรึกษาหารือตามที่ได
วางแผนดําเนินการวา จะมีการวางแผนดําเนินการในระยะที่ 4 หรือไม และจะดําเนินการในรูปแบบใด โดยจะ
สรุปและนํามาเสนอคณะกรรมการอํานวยการฯ วาจะตัดสินใจทําอะไรตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 การยืนยันอัตราคาปรับเดิมในการใชทุนของนักศึกษาแพทย
ศาสตราจารย นายแพทย อาวุธ ศรีศุกรี ไดแจงที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับขอสรุปการเปลี่ยนแปลง
คาปรับในการใชทุนของนักศึกษาแพทย ซึ่งไดสรุป ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการในครั้งที่ผานมา
โดยไดนําเสนอขอคิดเห็นไปยังกระทรวงศึกษาธิการวา ยังไมควรเปลี่ยนแปลงคาปรับทั้งวิธีการและจํานวนเงิน
ซึ่งทั้งหมดก็จะขึ้นอยู ครม. วาจะพิจารณาอยางไร ยังไมทราบผล
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องที่แพทยสภามอบหมาย
ใหกลุมสถาบันฯ ดําเนินการในเรื่องการรับรองมาตรฐานการศึกษา ซึ่งในระเบียบขอบังคับในขอ 10 คือให
คณะกรรมการแพทยสภารับรององคประกอบและเครื่องชี้วัดของสถาบันผลิตแพทยตามเกณฑมาตรฐานที่กลุม
สถาบันแพทยศาสตรเสนอแนะตามหลักเกณฑวิธีการที่แพทยสภากําหนด เพื่อไปจัดพิมพเปนขอบังคับของ
แพทยสภาตอไป
มติที่ประชุม มอบหมายให รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย เปนแกนในการ
ปรับปรุงเกณฑการรับรอง
5.2 ในกรณีของโรงพยาบาลสมทบ ถาการตรวจประเมินแลวไมผาน มหาวิทยาลัยที่เปนโรงพยาบาลพี่
เลี้ยงจะตองรับผิดชอบในเรื่องของนักศึกษาที่สงไปเรียนหรือไม
มติที่ประชุม ใหโรงพยาบาลที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงทุกสถาบัน ชวยกันเสนอแนวคิดและกติกาวา
พี่ เ ลี้ ย งควรมี ห น า ที่ อ ะไรบ า ง สถาบั น สมทบจะมี ห น า ที่ อ ะไรบ า ง แล ว นํ า มาเสนอในที่ ป ระชุ ม กรรมการ
อํานวยการฯ เพื่อสรุปเปนมาตรฐานกลางใหทุก ๆ สถาบันถือปฏิบตั ิตอไป
5.3 รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม เสนอที่ประชุมวา ในป 2551 คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล จะครบวาระ 120 ป จึงไดกําหนดจัดประชุมเปนเวลา 1 วัน คือ ภาคเชาจะเปนการอภิปราย
กลุมในเรื่องของแพทยศาสตรศึกษาในอดีต และปจจุบัน โดยวิทยากรอาวุโส ไดแก ศาสตราจารย นายแพทย
อาวุธ ศรีศุกรี รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย และผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ
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จตุรธํารง ในภาคบายก็จะเปนลักษณะการนําเสนอผลงานวิชาการ โดยไดกําหนดจัดประชุมในวันที่ 19
มีนาคม 2551
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา 15.10 น.

(นายวรพล วิแหลม)
ผูบันทึกสรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย)
ผูตรวจสรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ)
ตรวจ/แกไข สรุปผลการประชุม
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