รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 8/2550 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550
ณ หองประชุม A 501 ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินนั ท อรามรัตน
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุพนิ ดา คูณมี
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
9. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะกูล
10. รองศาสตราจารย พันเอกหญิงปรียาพันธ แสงอรุณ
(แทน ผูชว ยศาสตราจารย พันเอกสุรพล สุรางคศรีรัฐ
11. นายแพทยชัยพฤกษ กุสมุ าพรรณโญ
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยวนั ชัย บุพพันเหรัญ
12. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
13. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
14. นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
15. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
16. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
17. นายแพทยนพิ นธ อุปมานรเศรษฐ
(แทน นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท
18. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
19. รองศาสตราจารย นายแพทยกิจประมุข ตันตยาภรณ
20. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
21. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย

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

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
2. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
3. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
6. นายแพทยปราโมทย สุจินพรัหม
7. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชือ้
8. รองศาสตราจารย นายแพทยกาํ จัด สวัสดิโอ
รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
2. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 8/2550 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550
ณ หองประชุม A 501 ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการ กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 แนะนํากรรมการใหม 3 ทาน คือ
1.1.1 รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กรรมการบริหาร
1.1.2 รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการบริหาร
1.1.3 แพทย ห ญิ ง อั ง คณา พงศ พ าติ โ รจน ผู ช ว ยผู อํ า นวยการฝ า ยวิ ช าการ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กรรมการบริหาร
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันศุกรที่
21 กันยายน 2550 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และรับทราบสรุปผล
การประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการร ว มกั บ กรรมการ บริ ห ารกลุ ม สถาบั น ฯ ครั้ ง ที่
4/2550 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลาฯ
ที่ประชุมพิจารณาแกไขดังนี้
2.1 หนาที่ 3 วาระที่ 2 ขอ 2.1 จาก “ไมกําหนด GPAX ขั้นต่ําเอาแต O-net” แกไขเปน “ไม
กําหนด GPAX ขั้นต่ํา หลักเกณฑอื่นเชนเดียวกับปการศึกษา 2550”
2.2 หนาที่ 4 ขอ 1 บันทัดที่ 4 “lisence” แกเปน “ license”
2.3 หนาที่ 4 ขอ 6 จาก “ในชวงเวลานี้ เปนเตรียมสนามสอบ” แกไขเปน “ในชวงเวลานี้ เปน
การเตรียมสนามสอบ”
2.4 หนาที่ 5 ขอ 4.2 จาก “เรื่องการการรับ E-Journals รวมกัน” แกไขเปน “เรื่องการรับ EJournals รวมกัน”
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2550
หลังจากแกไข และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการ บริหารกลุมสถาบันฯ
ครั้งที่ 4/2550
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 เรื่องหุนจําลองเพื่อใชในการฝกหัตถการทางการแพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ แจงใหทราบวา จากการที่ใหสถาบันตาง ๆ ดําเนินการสํารวจหุนจําลองสําหรับฝก
หัตถการทางการแพทย เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาของสถาบัน ในหัวขอ
1. ชนิดและจํานวนของหุนจําลองที่มีในปจจุบัน
2. ชนิดของหุนจําลองที่สถาบันสามารถผลิตได
3. ความตองการที่จะจัดทํา/จัดหาหุนจําลองเพิ่มเติม
ขณะนี้ไดรับขอมูลจากสถาบันตาง ๆ ที่สงมาแลว คือ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้บางสถาบันไดสงขอมูลตรง
ไปยัง ศรว. แลว
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบใหแจงขอมูลเปน file เพื่อบันทึกในแผน CD สําหรับแจกเปน
ขอมูลแกทุกสถาบัน และขอใหเพิ่มขอมูลแหลงที่จัดซื้อหุนจําลองดวย เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับการ
พิจารณาจัดซื้อหุนจําลองของสถาบันตาง ๆ ในโอกาสตอ ๆ ไป ซึ่งอาจจะรวมกันซื้อเพื่อการตอรองราคา
3.2 เรื่องโครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : เอกสาร power point สรุปการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริม
สุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย (กุมภาพันธ 2549 - มกราคม 2551) ระยะที่ 3
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. นายแพทย อ ภิ นั น ท อร า มรั ต น ได นํ า เสนอความก า วหน า ในการ
ดําเนินงานพัฒนาโครงสราง/ระบบ/กลไกภายในคณะ ดาน Health promotion สรุปงานดานการสรางเสริม
สุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย (กุมภาพันธ 2549 - มกราคม 2551) ระยะที่ 3 และวางแผนระยะที่ 4 ตอไปอีก
2 ป ใน 5 ดาน คือ Effective HP Teaching, Practice, KM, Networking และ Initiation พรอมเสนอแนว
ทางการทําแผนงานตามวิธี Outcome mapping
เรื่องที่อยูในระหวางการดําเนินการในขณะนี้คือ การจัดทําคูมือแนวทางการของการใชตัวชี้วัด
ดาน Health promotion เพื่อใหทุกคณะมีความเขาใจตรงกัน มีการรวบรวมสิ่งที่แตละคณะไดดําเนินการ เพื่อ
เปนตัวอยางใหคณะตาง ๆ เลือกใช
ที่ประชุมใหความเห็นตาง ๆ ดังนี้
- การพัฒนาตัวชี้วัดดาน Health promotion ในกรอบ TQA มีอยูแลวใน result ของหมวด 1
เรื่องการนําองคกร และ หมวด 3 เรื่องการมุงเนนนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด
- การพัฒนาขอสอบ National license ใหมีเรื่อง Health promotion นั้น ในเกณฑมาตรฐานผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาไดมีหัวขอดังกลาวอยูแลว และไดกําหนดตารางการออกขอสอบใหมี
สัดสวนหัวขอดังกลาว ทั้งนี้ไดมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบแลว สวนการจัดสอบของคณะฯ เอง ก็มี
หัวขอดังกลาว
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- การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ควรจะมีหัวขอที่เกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพ โดยกําหนดเปนหัวขอประจําในการประชุมทุกครั้ง เพื่อเอื้อใหมีการนําเสนอเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะกูล ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ขอสอบของคณะ
แพทยศาสตรสวนภูมิภาค (มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีกําหนด Table of specification ในหมวด Health promotion รอยละ 25 จึงคิดวา แต
ละคณะไดใหความสําคัญในเรื่องนี้แลว
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในขอสอบ MEQ ของ ศรว.
ไดกําหนดกรอบใหมีการวัดและประเมินผลเรื่อง Health promotion เชนเดียวกัน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบแผนดําเนินการโครงการฯระยะที่ 4
3.3 เรื่องโครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ แจงวา จากสถานการณการเมืองปจจุบัน รัฐบาลจะผลักดันใหโรงเรียนแพทยผลิต
แพทยเพิ่ม แตนโยบายดังกลาวไมไดกลาวถึงการผลิตอาจารยแพทยควบคูกับการผลิตแพทยเพิม่ ดังนัน้ ปญหา
การขาดอาจารยแพทย จึงเปนปญหารวมกันของทุกโรงเรียนแพทย
ที่ประชุมใหความเห็นวา ควรจะมีคณะทํางานในเรื่องนี้ เพื่อมองปญหาใหเปนระบบ นอกจากเรื่อง
จํานวนอาจารยแพทยแลว สิ่งที่ตองคํานึงถึงเชนกันคือเรื่องคุณภาพอาจารยแพทย ทุกสถาบันตองชวยกัน
พิจารณาวาจะทําอยางไรใหอาจารยแพทยมีคุณภาพ รวมทั้งพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น การ
ดําเนินการเรื่องคุณภาพอาจารยแพทย การสงเสริมในดานการเปนครูแพทย ตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการชัดเจน
มติที่ประชุม : จัดทําโครงการพิเศษเพื่อผลิตอาจารยแพทย ที่ครบวงจรตั้งแตการคัดเลือกผูที่จะ
เขามาเรียน การมีตําแหนงรองรับเมื่อเรียนจบ และตองหาวิธีการผลักดันเรื่องนี้ทั้งดาน สกอ. และกระทรวง
สาธารณสุข ที่ประชุมมอบหมายใหคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบหลักในการ
จัดทําโครงการดังกลาว
3.4 เรื่องแนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการ
เลขาธิการฯ แจงวา มีแนวโนมวาจะมีนิสิตนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ศึกษาจบหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตแลว แตยังสอบ National license ไมผานครบทั้ง 3 ขั้นตอน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะไมรับบรรจุให
ไปเปนแพทยใชทุน ขณะนี้มีนิสิตนักศึกษาที่ยังสอบไมผานขั้นตอนที่ 1 ประมาณรอยละ 10 และตองเขาสู
ขั้นตอนที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2551 ซึ่งเมื่อสอบขั้นตอนที่ 2 แลว จะประเมินไดชัดเจนมากขึ้นวาจํานวนนิสิต
นักศึกษาที่อาจตกคางมีประมาณรอยละเทาใด
ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง ถึงแนวทางดําเนินการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม โดยอาจตองคิดแยกเปน 2 กลุมคือ
กลุมที่ 1 กลุมที่ไมผานขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
กลุมที่ 2 กลุมที่รอสอบขั้นตอนที่ 3
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มติที่ประชุม : ใหแตละสถาบันชวยกันคิดหาแนวทางดําเนินการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม นําความเห็นจากทุกสถาบันมาพิจารณารวมกันในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
เพื่อหาขอสรุปตอไป
3.5 เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
(สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2550 วาระที่ 5.1)
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งหนา
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 เรื่องแนวทางในการดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : (ราง) แบบประเมินการสอบรายยาว (Long case examination) ของ
สถาบันการศึกษา
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
รองศาสตราจารยนายแพทยอานุภาพ เลขะกุล รายงานวา หลังจากการตรวจเยีย่ มสถานทีท่ คี่ าด
ว า จะเป น สนามสอบ OSCE(การสอบขั้ น ตอนที่ 3) พบว า ยั ง มี ป ญ หาในเรื่ อ งกํ า ลั ง คนเพื่ อ การจั ด สอบ
คณะกรรมการจากศูนยฯที่ไปทําการตรวจเยี่ยมจึงไดนําขอมูลมาพิจารณา และมีแนวโนมวา ศรว. จะจัดสอบ
เองทั้งหมดโดยใชสนามสอบที่กรุงเทพฯ โดยตองจัดสอบหลายครั้ง ทั้งนี้จะใหเสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห ขอดี
คือ จะเปนการลดความแปรปรวนเนื่องจากสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และวัสดุอุปกรณ/ผูปวยจําลองที่ใชใน
การสอบ ทําใหการสอบมีความนาเชื่อถือสูง และการเตรียมผูปวยจําลองจะงายขึ้น แตมีขอเสียคือ นักศึกษา
ตางจังหวัดตองเดินทางไปสอบที่กรุงเทพฯ
ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวา ไมควรจะจัดสอบที่กรุงเทพแหงเดียว ควรจะมีศูนยจัดสอบในภูมิภาคเชน
ที่เชียงใหม ขอนแกน และที่สงขลา เพื่อลดการเดินทางของนักศึกษา ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอตัวนักศึกษาเอง
รวมทั้งมีผลกระทบตอการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล ไดนําเสนอ (ราง) แบบประเมินการสอบรายยาว
(Long case examination) ซึ่งมีการประเมินใน 6 มิติ MPL รอยละ 60 การสอบ Long case ไมถือวาเปน
การสอบขั้นตอนที่ 3 แตเปน prerequisite ในการขอรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มติที่ประชุม : เห็นควรใหมีศูนยสอบในสวนภูมิภาคดวย ซึ่ง รองศาสตราจารย นายแพทย
อานุภาพ เลขะกุล รับจะนําความเห็นไปหารือในที่ประชุมของ ศรว. ในวันที่ 21 ธันวาคม 2550 และหลังจากนั้น
จะไดกําหนดวันสอบที่แนนอนตอไป
4.2 เรื่องการรับ E-Journals รวมกัน
เอกสารประกอบ : เอกสาร power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทย ห ญิ ง นิ ศ ารั ต น โอภาสเกี ย รติ กุ ล
รายงานว า จากการที่
คณะกรรมการอํานวยการฯ มีมติใหรับ E-journal รวมกัน และไดลงนามในสัญญา ซึ่งมีผลใชงานตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 คณะแพทยศาสตรสถาบันตาง ๆ ไดทยอยจายเงินให กสพท. แลว คงคาง
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จายอีก 3 สถาบัน สําหรับ คณะแพทยศาสตรที่รับ E-journal อยูเดิมและจายเงินไปแลว รายการทีซ่ า้ํ ซอนบริษทั
จะ refund โดยใหสมัครสมาชิกใน database อื่น ตามมูลคาดังกลาว ทั้งนี้สถาบันตองนําเครดิตสวนลดมาใช
บอกรับสมาชิกภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 จึงฝากใหผูแทนฯ ของแตละสถาบันไปประสานงานกับคณะฯ
ตอไปดวย
ผูแทนวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล แจงยังไมสามารถเปดใชงานได
ทั้งนี้ ไดสง proxy ไปใหบริษัทแลว แตจนถึงขณะนี้ยังเปดใชไมได ผูรับผิดชอบของสถาบันไดติดตอแจง
ปญหาไปที่บริษัทแลว แตยังไมไดรับการแกปญหาแตอยางใด ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ได
ขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ประสานงานเรื่องปญหาดังกลาวผานทาง
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม โดยตรง สวนสถาบันที่ยังไมจายเงิน ขอใหดําเนินการดวย และ
หากสถาบันใดมีโรงพยาบาลสมทบที่ตองการใชบริการ ขอใหแจงรายละเอียดฐานขอมูลที่ตองการใชบริการ
เพิ่ม และคงตองเริ่มหารือกันใหม สําหรับการบอกรับในปตอไปเนื่องจากอัตราสวนการชําระเงินจะเปลี่ยนไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องการสอบคัดเลื อกเข าเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรั บตรงของกลุมสถาบัน ฯ ป
การศึกษา 2551
เอกสารประกอบ : เอกสาร power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล สรุปรายงานเรื่องการสอบวิชา
เฉพาะในการสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ในเรื่องสนามสอบ
จํา นวนผู เ ขาสอบ การตัดสิน เรื่องทุจริ ต การประกาศผล และกํ า หนดการคั ดเลือ กผู เ ขา ศึก ษาหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2551
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 เรื่องการสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบัน ฯ ป
การศึกษา 2552-2553
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ แจงที่ประชุมทราบดังนี้
1. ที่ประชุมอธิการบดี แจงวา ปการศึกษา 2553 จะมีกติกาการสอบที่ตางไปจากเดิม โดย
พิจารณาจากผลการสอบ O-net, GPA รวมทั้งมีการสอบ GAT, PAT ที่ครอบคลุมสาขาวิชาตางๆ แตจากการ
ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการบริหารของ กสพท. ไดขอสรุปวา การดําเนินงาน
การสอบของ กสพท. ที่ผานมาเปนไปไดดวยดี จึงไดแจงใหที่ประชุมอธิการบดีทราบไปแลววา กสพท.จะขอจัด
สอบคัดเลือกเองดังที่เคยปฏิบัติ
2. สําหรับการสอบคัดเลือก โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ในปการศึกษาหนา ประธานฯ
เสนอที่ประชุมวา ไดขอให ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ เปนประธานฯ เชนเดิม และจะขอให
ประธานฯ ประสานงานกับ แตล ะสถาบัน เพื่อตั้ง คณะกรรมการดํา เนิน งานตอ ไป ทั้ง นี้ รองศาสตราจารย
แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดรายงานเพิ่มเติมวา จากการประชุมของคณะทํางานที่กําหนดการสอบวิชา
เฉพาะของปการศึกษา 2552 เปนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 นั้นอาจมีปญหาเรื่องสถานที่สอบเพราะโรงเรียน
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หลายแห งใชเปนสถานที่เ รียนในชวงเวลาดังกลา ว ดั งนั้น อาจจะตองพิจารณาสถานที่สอบใหม ซึ่งผูแทน
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลไดเสนอใหพิจารณาสนามกีฬาฯไทย-ญี่ปุน ดินแดง
เปนสนามสอบ
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบให ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ เปน
ประธานฯ
4.5 เรื่องการประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ รายงานความกาวหนา ดังนี้
1. การทํา Benchmarking ขณะนี้อยูในระยะที่จะนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยสรางโปรแกรม
เสร็จเรียบรอยแลว
2. เรื่องที่อยูระหวางการระดมสมองคือ เรื่องการพัฒนากลไกการตรวจสอบคุณภาพยาที่ผลิต
และใชในกลุม UHOSNET เนื่องจากระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล ปรับมาใชระบบ DRG โรงเรียนแพทย
ตองปรับมาใชยาตาม generic name โรงเรียนแพทยบางแหงไดมีการเตรียมเรื่องกลไกการตรวจสอบคุณภาพ
ไวดีแลว บางแหงก็ยังไมมั่นใจ โดยจะมีคําถามวา ยาผลิตภายในประเทศ จะมีคุณภาพดีจริงหรือไม จากการ
คํานวณคาใชจายของโรงเรียนแพทยทั้งหมด คิดเปนคายาประมาณปละหนึ่งหมื่นกวาลานบาท และการใชยา
ในโรงเรียนแพทย จะมีอิทธิพลตอสถาบันอื่น และเปนแหลงอางอิงการใชยาของโรงพยาบาลอื่น ๆ จึงมีความ
จําเปนที่ตองมีการประกันคุณภาพยาที่ใชอยูในโรงพยาบาล โดยเฉพาะยาที่ผลิตในประเทศ ซึ่งถากลไกการ
ตรวจสอบคุณภาพยาเขมแข็ง นอกจากจะทําใหมีความมั่นใจในการใชยาแลว จะทําใหอุตสาหกรรมการผลิต
ยาในประเทศเขมแข็งขึ้น ทั้งนี้กลุมไดรวมมือกันจัดระบบตรวจสอบคือ จะมีการกําหนดวาจะตรวจสอบ
อยางไร ความถี่เพียงใด วิธีที่ใชตรวจสอบ จะตรวจสถาบันใด และรายงานผลการตรวจสอบอยางไร
3. การบริ ห ารจั ด การของ UHOSNET ยั ง ต อ งปรั บ รู ป แบบกลไกที่ จ ะรวบรวมความรู เ ป น
knowledge asset เพื่อขยายผลตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย ระยะที่
3 (1 กุมภาพันธ 2549 – 28 กุมภาพันธ 2551)
เอกสารประกอบ : เอกสาร power point
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
เสนอรวมกับวาระที่ 3.2 เรื่องโครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
4.7 เรื่องรายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
ยังไมมีความคืบหนา
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4.8 เรื่องการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : เอกสาร power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รายงานวา จะมีการสัมมนาใน
หัวขอ “แพทยศาสตรศึกษาดวยจิตวิญญาณความเปนมนุษย” ในวันที่ 4 มกราคม 2551 ที่โรงพยาบาลศิริราช
ซึ่งเปน Theme ของการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
มติที่ประชุม : รับทราบ และเสนอใหเชิญบุคลากรที่เกี่ยวของของกระทรวงสาธารณสุข เขารวม
ประชุมดวย
4.9 เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประเมินผลโดยแนวทางของ TQA ของแตละสถาบัน
รวมทั้งแนวทางการจัดประเมินและกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย รายงานวา การประเมินฯ ในรอบที่ 3 จะใช
กรอบของ TQA โดยในระยะแรกจะประเมินปละ 4 สถาบัน โดยไมรวมสถาบันที่เปดใหม คณะกรรมการจะ
ประกอบดวยบุคคลภายนอก 1 คน ผูสังเกตการณ 1 คน และ TQA assessor 2 คน
สํ า หรั บ สถาบั น ที่ แ จ ง อย า งเป น ทางการเพื่ อ รั บ การประเมิ น ในป 2551 แล ว คื อ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ขอความเห็ น จากที่ ป ระชุ ม ในประเด็ น วิ ธี ก ารตรวจประเมิ น จํ า นวนและค า ตอบแทน
คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบใหตรวจตามมาตรฐานของ TQA และใหกรรมการไปตรวจเยี่ยม
อยางนอย 1 วัน เพื่อแจงผลการประเมินดวยวาจา สวนรายละเอียดอื่น ๆ มอบหมายให รองศาสตราจารย
แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย จัดทํา (ราง) การประเมินฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการฯ เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
4.10 เรื่ อ งผลงานวิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษากั บ การพิ จ ารณาตํ า แหน ง วิ ช าการในสาขาวิ ช า
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : แนวทางการใหความสําคัญกับงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
รองศาสตราจารย แพทยห ญิงวัลลี สัตยาศัย รายงานวา จากขอมูลที่ไดจากสถาบันตา ง ๆ มี
สถาบันบางแหงสามารถนําผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ไปขอตําแหนงวิชาการในสาขาวิชาแพทยศาสตรได
ดังนั้นการขอตําแหนงวิชาการดังกลาว ขึ้นอยูกับสภามหาวิทยาลัยของแตละแหง ซึ่งอยูภายใตการบริหารของ
สกอ.
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีความเห็นวาควรสงเสริมงานวิจัยดานนี้ และกสพท. ควรทําหนังสือถึง
สกอ. เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยรับพิจารณาผลงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา
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4.11 เรื่องกําหนดการประชุมประจําป 2551
เอกสารประกอบ : กําหนดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551
ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ ไดแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหาร กสพท.
ประจําป พ.ศ. 2551
มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยใหเปลี่ยนแปลงกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหาร จากวันศุกร
ที่ 7 มีนาคม 2551 เปน วันศุกรที่ 29 กุมภาพันธ 2551
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ระบบการปองกันวินาศภัยของบริษัท ESSO ประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ ใหขอมูลวา บริษัทเอสโซ ประเทศไทย มีระบบปองกันวินาศภัยที่ดี เห็นวาจะเปน
ประโยชน ม ากหากบุ ค ลากรในกลุ ม โรงเรี ย นแพทย หรื อ โรงพยาบาลต า ง ๆ ไปศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ เรี ย นรู
แนวความคิดเรื่องการจัดระบบปองกันภัยของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวันเวลา จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอใหแต
ละสถาบันสงรายชื่อผูสนใจจะไปศึกษาดูงาน โดยเรียงลําดับ เพราะหากมีผูสนใจจํานวนมากจากแตละ
สถาบัน อาจจําเปนตองพิจารณาจัดผูที่อยูในลําดับตนใหไปรวมกิจกรรมกอน
ปดประชุมเวลา 14.00 น.

(ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะกูล)
ผูตรวจสรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไข สรุปผลการประชุม
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