รายนามผูเขาประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑)
วันศุกรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุม ๑ สํานักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายนามผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน
รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
(แทน ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
๕. รองศาสตราจารย นายแพทยกิตติ ลิม่ อภิชาต
๖. รองศาสตราจารย พันเอกหญิงปรียาพันธ แสงอรุณ
(แทน พลตรีกติ ติพล ภัคโชตานนท
และ ผูชว ยศาสตราจารย พันเอกสุรพล สุรางคศรีรัฐ
๗. ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
๘. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท
๙. ศาสตราจารยคลินิก แพทยหญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล
๑๐. นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
๑๑. นายแพทยชินภัทร จิระวรพงศ
(แทน ศาสตราจารย นายแพทย ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
และ ผูชว ยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
๑๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
(แทน นายแพทยปราโมทย สุจินพรัหม
๑๓. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
๑๔. นายแพทยวรรณะ อูนากูล
๑๕. รองศาสตราจารย นายแพทยกิจประมุข ตันตยาภรณ
๑๖. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
๑๗. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
๑๘. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร

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

๑๙. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
๒๐. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
๒๑. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะกูล
๒๒. อาจารย นายแพทยชยั พฤกษ กุสุมาพรรณโญ
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยวนั ชัย บุพพันเหรัญ
๒๓. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
๒๔. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
๒๕. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
๒๖. ผูชว ยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
๒๗. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
๒๘. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท
๒๙. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
๓๐. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
๓๑. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
๑. รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
๒. ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
๓. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
๔. รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
๕. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
๖. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
๗. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
๙. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทพิ ย สงวนเชื้อ
๑๐. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
๑. นายแพทยสุวฒ
ั น เลิศสุขประเสริฐ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิม่
เพื่อชาวชนบท
๒. ศาสตราจารย นายแพทยปย ทัศน ทัศนาวิวัฒน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเครือขายวิจยั คลินกิ สหสถาบัน (CRCN)
๒

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑)
วันศุกรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุม ๑ สํานักงานคณบดี ชัน้ M2 อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
คณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
กลาวตอนรับผูเขารวมการประชุม กลาวเปด และดําเนินการประชุมโดยมีวาระตาง ๆ ตามลําดับดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ แนะนํากรรมการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
๑.๑.๑ กรรมการใหม จากคณะแพทยศาสตรที่มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร จํานวน ๒ ทาน ดังนี้
(๑) ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการอํานวยการ
(๒) รองศาสตราจารย ดร. แพทย ห ญิ ง นิ ศ ารั ต น โอภาสเกี ย รติ กุ ล รองคณบดี ฝ า ย
การศึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการบริหาร
๑.๑.๒ กรรมการเดิม แตมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงใหม จํานวน ๒ ทาน ดังนี้
(๑) นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี จากตําแหนงผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เปนผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
กรรมการอํานวยการ
(๒) อาจารยแพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน ผูชวยผูอํานวยการฝายการศึกษา วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กรรมการบริหาร
วาระที่ ๒ รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุมสถาบัน
แพทยศาสตร แ ห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๐ ณ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ ณ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองและรับทราบสรุปผลการประชุมฯ และภายหลังจากที่มีการ
แกไขสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ดังนี้
๓

- หนา ๔ วาระที่ ๓.๒ ยอหนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ ตัดขอความ “ทั้งนี้จะเรียกเก็บจากสถาบันที่มีการ
วิจัยรวมกันปจจุบัน ๗ สถาบัน ๆ ละประมาณ ๕ แสนบาท สําหรับสถาบันอื่นที่ยังไมมีการทําวิจัยรวม สถาบันละ
ประมาณ ๑-๒ แสนบาท โดยมีตารางการคํานวณตามเอกสาร” ออก แกเปน “ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
วาใหมีการรวมลงทุนสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ CRCN อยางตอเนื่องเปนเวลา ๕ ป โดยในปแรก
ใหสนับสนุนในวงเงิน ๖.๕ ลานบาท โดยมีการแบงสัดสวนการสนับสนุนตามรายละเอียดที่มีการนําเสนอพิจารณา
ในที่ประชุม สําหรับในปตอ ๆ ไป จะสนับสนุนตามความจําเปน ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือในที่ประชุมของกรรมการ
ประสานงานวิจัยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกอนนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ตอไป”
- หนา ๘ วาระที่ ๔.๘ บรรทัดที่ ๒ ขอความ ผูที่สําเร็จารศึกษา แกเปน ผูที่สําเร็จการศึกษา
วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา
๓.๑ เรื่อง โครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : รายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ณ คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร แจงที่ประชุมวา ไดมีการประชุมกลุมยอยเมื่อวันจันทร
ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เปนการประชุมปรึกษาหารือในเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนอาจารยแพทย ซึ่งมี
จํานวนอาจารยไมสมดุลกับจํานวนนักศึกษาแพทยที่เพิ่มมากขึ้นในทุกสถาบัน โดยไดสรุปประเด็นปญหาการขาด
แคลนอาจารยแพทย ดังนี้
๑. การขาดแคลนอัตรารองรับที่ทําใหไมสามารถบรรจุตําแหนงอาจารยแพทยเพิ่มได
๒. การขาดแคลนอาจารยแพทยทางปรีคลินิก และ
๓. การขาดแคลนอาจารยแพทยทางคลินิก
เนื่องจากปญหาการขาดแคลนอาจารยแพทย เปนปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแพทยทุกแหง จึงมี
ความจําเปนตองนําเสนอจํานวนอัตราที่ขาดแคลน และแสดงขอมูลการขาดแคลนอาจารยแพทยของแตละสถาบัน
โดยใชฐานคํานวณเดียวกันในภาพรวมกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ซึ่งคณะทํางานจะไปพิจารณา
สูตรในการคํานวณตอไป อยางไรก็ตาม คณะทํางานไดนาํ เสนอแนวทางแกปญหา ดังนี้
๑. ระยะเรงดวน ใหขออัตราการจัดสรรแพทยใชทุนจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
๒. ระยะสั้น ใหพิจารณาคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ที่เรียนอยูในสถาบันเขารวมในโครงการเพื่อเปน
อาจารยแพทย
๓. ระยะยาว โดยดําเนินโครงการแบบครบวงจร ตั้งแตการรับนิสิต นักศึกษา อาจกําหนดโควตา
ของแตละสถาบัน และมีการพัฒนาตอยอดจนกระทั่งนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยเสนอความเห็นวา โครงการเพิ่มอาจารยแพทยเปนเรื่อง
ใหญที่มีความสําคัญ และจําเปนยิ่งที่ควรไดรับการแกไขรวมกัน โดยเฉพาะในเรื่องเกณฑที่จะกําหนดจํานวนความ
๔

ตองการอาจารยแพทย รวมถึงสัดสวนอาจารยแพทยเพิ่มที่เหมาะสมใหเปนไปในแนวทางเดียวกันของทุกสถาบัน
รวมทั้งเสนอแนะใหคณะทํางานไดพิจารณาปจจัยอื่น ๆ ในภาพรวมที่จะสนับสนุนใหมีผูสนใจที่จะมาเปนอาจารย
แพทย อาทิ เงินเดือน หรือสวัสดิการตาง ๆ
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และขอใหคณะทํางานฯ ไดนําแนวทางดังกลาวไปพิจารณา
ดําเนินการใหเปนรูปธรรม และรายงานความคืบหนาตาง ๆ มาเสนอเปนระยะ ๆ ตอไปดวย
๓.๒ เรื่อง โครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ ๔
เอกสารประกอบ : เอกสารจาก power point
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน แจงที่ประชุมวา การสรางเสริมสุขภาพระยะ
ที่ ๔ ในโรงเรียนแพทย จะดําเนินงานโดยใหคณะแพทยศาสตรตาง ๆ เขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น การวางแผนใน
ระยะ ๒ ปตอไป กําหนดให nodes/โครงสรางที่สนับสนุนเครือขายของ HP เขาไปอยูในคณะแพทยศาสตรตาง ๆ
ซึ่งจะไดมีการพิจารณาศักยภาพของแตละคณะจากผลงานที่ผานมา คณะทํางานฯ จะทําการทาบทามคณะนั้น
โดยตรงเพื่อใหชวยรับผิดชอบในแตละเรื่อง ไดแก เรื่อง palliative care อาจอยูในความรับผิดชอบของคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการจัดการความรู อยูในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กิจกรรม นักศึกษา อยูในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สวนคณะ
แพทยศาสตรอื่น ๆ ที่มีความพรอม สามารถแจงความประสงคเพื่อรับเปน nodes/โครงสรางฯ ได ทั้งนี้จะมีการ
ประชุมรวมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ
มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและเห็น ชอบในหลัก การ โดยที่ประชุมให ความเห็น และขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมวา ประเด็นสําคัญตามที่คณะทํางานสรางเสริมสุขภาพเนนสําหรับแผนดําเนินการระยะที่ ๔ คือ Outcome
ที่เกิดขึ้นวาสงผลตอชุมชนอยางตอเนื่องเพียงใด รวมทั้งการกําหนด KPI ที่สามารถวัดไดชัดเจน จึงขอให
คณะทํางานฯ ไดรวมกันพิจารณาในรายละเอียดตอไป ในขณะเดียวกันควรนําเรื่อง Healthy Campus มา
บูรณาการกับเรื่องของการสรางเสริมสุขภาพดวย
๓.๓ เรื่อง แนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ แจงที่ประชุมวา จะมีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ขั้นตอนที่ ๒ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ และขั้นตอนที่ ๓ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ซึ่งจะมีนักศึกษาที่
สอบไมผานการประเมินฯ แบงไดเปน ๒ กลุม คือ กลุมผูที่สอบไมผานการประเมินฯ สวนที่ ๑-๒ และกลุมผูที่สอบ
ไมผานการประเมินฯ สวนที่ ๓ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการวางแผนเตรียมการรองรับในเรื่องดังกลาว

๕

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมอบหมายให อาจารย นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี เปนหัวหนา
คณะทํางานเพื่อวางแผนดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลและหาแนวทางชวยเหลือบัณฑิตแพทยทั้ง ๒ กลุม และ
รายงานความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป
วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ เรื่อง การรับ E-Journals รวมกัน
เอกสารประกอบ : power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม แจงความคืบหนาเกี่ยวกับการรับ e-journals ของกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย วา ตามที่คณะกรรมการอํานวยการฯ มีมติใหรับ e-journals รวมกัน และได
ลงนามสัญญาแลวตั้งแตวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีผลใชงานตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และจะสิ้นสุด
สัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ นั้น ขณะนี้ทุกสถาบันไดเขาไปใชงานแลว ยกเวน ๒ สถาบันที่ไมไดอยูใน
ขอตกลงตั้งแตเริ่มแรกและกําลังดําเนินการ คณะแพทยศาสตรตาง ๆ ไดเริ่มทยอยชําระเงินคา e-journals เขา
มายังกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยแลว จึงขอใหสถาบันที่มีสิทธิ์ refund นําเครดิตสวนลดที่ไดมาใช
ในการสมัครสมาชิก database อื่นในมูลคาตามวงเงินที่ไดรับ กอนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๑
คณะทํางานจะมีการประชุมเพื่อติดตามเรื่องการใหบริการ และดูสถิติการใชงาน เมื่อครบ ๓ เดือน
โดยจะประชุมครั้งตอไปในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบใหนําขอมูลจากการประชุมติดตามและประเมินการใชงาน
มาพิจารณาปรับปรุงการรับ e-journals ในปตอไป
๔.๒ เรื่ อ ง การสอบคั ด เลื อ กเข า เรี ย นวิ ช าแพทยศาสตร โดยวิ ธี รั บ ตรงของกลุ ม สถาบั น ฯ ป
การศึกษา ๒๕๕๑ และปการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓
เอกสารประกอบ : เอกสาร power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม แจงที่ประชุมทราบวา กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย (กสพท) ไดดําเนินการจัดสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกนักศึกษาสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และประกาศผลการสอบดังกลาวเรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ
แจ ง ข อ มู ล สนามสอบกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ใชส นามสอบ ณ มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงว า มี ผูเ ข า สอบจํ า นวน
๑๑,๗๕๔ คน ในระหวางการสอบมีกรณีทุจริต ๒ กรณีคือ ผูเขาสอบนําโทรศัพทเขาไปในหองสอบ จํานวน ๔ ราย
และนํากระดาษอื่นที่ไมใชกระดาษขอสอบเขาหองสอบ จํานวน ๒ ราย กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
จึงตัดสิทธิ์ไมพิจารณาคะแนนสอบเฉพาะฉบับที่เกี่ยวของ
กลุ ม สถาบั น แพทยศาสตร แ ห ง ประเทศไทย ได ทํ า ประกาศต า ง ๆ ให ท ราบทุ ก ขั้ น ตอนของการ
ดําเนินการ อาทิ หลักการตรวจคะแนน วิธีการคิดน้ําหนักคะแนนการสอบของวิชาเฉพาะ รวมทั้ง การแจงผลการ
สอบวิชาเฉพาะ ในใบรายงานผลจะแจงคะแนนเต็มของขอสอบแตละฉบับ คาสถิติที่ใช คะแนนสูงสุด-ต่ําสุด
๖

และคา S.D. ซึ่งทําใหเปนที่รับรูและมีความเขาใจกันอยางชัดเจนทุกฝาย สําหรับขั้นตอนที่จะดําเนินการตอไป คือ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณฯ
วันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ กําหนดใหคณะ/สถาบัน สอบสัมภาษณฯ และตรวจรางกาย ระหวางวันที่ ๑๕-๑๗
เมษายน ๒๕๕๑ กระบวนการทั้งหมดของการสอบคัดเลือกฯ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย จะ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันสุดทายที่จะสามารถสงชื่อนักเรียนไปสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบ central admission
เลขาธิ ก ารฯ แจ ง ที่ ป ระชุ ม เพิ่ ม เติ ม และขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการร ว มกั บ
กรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันศุกรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ วา
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในวิชาแพทยศาสตรของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย ในปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผลและสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องตอไป จึงเสนอประเด็นพิจารณา
ดังนี้
๑. เสนอให ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ เปนประธาน และให รองศาสตราจารย
นายแพทยสรนิต ศิลธรรม และ รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย เปนรองประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกฯ ตอไป สําหรับการคัดเลือกผูเขาศึกษาฯ ในปการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓
๒. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รองคณบดีฝายการศึกษากอน
ปริญญา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนกรรมการและเลขานุการ
๓. พิจารณาสนามสอบกรุงเทพฯ แหงใหม สําหรับการจัดสอบวิชาเฉพาะในปการศึกษา ๒๕๕๒
๔. และเลขาธิการฯ แจงที่ประชุมทราบ เรื่องจากที่ประชุมอธิการบดีวา ในปการศึกษา ๒๕๕๓ จะมี
การเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหมโดยใช ผลการสอบจาก O-NET, GPA รวมทั้งมีการสอบ GAT, PAT
ที่ครอบคลุมสาขาวิชาตาง ๆ แตจากการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการคัดเลือกฯ และคณะกรรมการบริหาร
ของกลุมสถาบัน แพทยศาสตร แหงประเทศไทย ไดข อสรุปวา กลุมสถาบั นแพทยศาสตรแหงประเทศไทย จะ
ดําเนินการคัดเลือกแยกตางหากตามที่เคยปฏิบัติเชนเดิมไปกอน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๔.๓ เรื่ อ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ รื่ อ งการประเมิ น ผลโดยแนวทางของ TQA ของแต ล ะสถาบั น
รวมทั้งแนวทางการจัดประเมินและกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบการประชุม ๑ ฉบับ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงที่ประชุมทราบวา การตรวจประเมินรอบที่ ๓
เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๑ – ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยจะนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ที่ดัดแปลงมาจาก
Educational Criteria for Performance Excellence/Malcolm Baldrige National Quality Award มาปรับใช
เพื่อใหเกิดโอกาสในการพัฒนามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนเวทีใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาแบบ
กาวกระโดดทั้งระดับบุคคลและระดับองคกร
๗

ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และสวนใหญเห็นดวยกับการนํา TQA มาเปนแนวทางใน
การประเมินเพื่อเปนโอกาสในการพัฒนาองคกร แตไมควรเปนการประเมินที่นํามาใชตัดสินได/ตก และประกาศตอ
สาธารณะ
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการตามที่นําเสนอ และเห็นวาวัตถุประสงคหลักของการนํากรอบ
TQA มาเปนแนวทางในการประเมิน เนนเพื่อการพัฒนาสถาบันเปนประเด็นสําคัญ ขอใหคณะ/สถาบันที่พรอม
แจงความประสงคเพื่อขอรับการประเมินดังกลาวดวย
๔.๔ เรื่อง การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : เอกสาร power point
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ แจงที่ประชุมทราบ วัตถุประสงค ความเปนมา
จุดแข็ง ขอจํากัด โอกาสพัฒนา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ งบประมาณสนับสนุน และผลที่คาดวาจะ
ไดรับ ของโครงการเสริมศักยภาพกลุม UHOSNET รายละเอียดตามเอกสาร โดยที่ประชุมไดอภิปรายในประเด็น
การจัดตั้งหนวยงาน โดยควรเปนหนวยงานที่มีความเขมแข็งในเรื่องของการบริหารองคความรู
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ โดยมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย
สุธรรม ปนเจริญ ทํารายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานใหมีความชัดเจนเพื่อนําเสนอในการประชุม
ครั้งตอไป
๔.๕ เรื่อง ความคืบหนาการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๘
เอกสารประกอบ : เอกสาร power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล นําเสนอสรุปผลการสัมมนานําเพื่อ
เตรียมการจัดประชุมแพทยศาสตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๘ ในหัวขอเรื่อง การแพทยที่มีจิตวิญญาณของความเปน
มนุษย เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล วา มีผูเขารวมการประชุมจํานวน
๑๔๘ คน จาก ๒๒ สถาบัน ผลประเมินการจัดประชุมคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ ๔.๔ พรอมนี้ไดแจงที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับการวางแผนเตรียมการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๘ วา จะมีคณะกรรมการ
จํานวน ๖ ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๑ (ระบบการศึกษาแบบ
Humanistic Medicine) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๒ (ระบบการบริการแบบ Humanistic Medicine)
คณะกรรมการดําเนินการกลาง คณะกรรมการฝายจัดประชุม และคณะกรรมการฝายเลขานุการและประชาสัมพันธ
เพื่อตรียมจัดการประชุมฯ ดังกลาว และมีผลดําเนินงานตามเอกสาร
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบในหลักการ และเสนอใหเพิ่มกระทรวงสาธารณสุขรวมเปน
เจาภาพเพื่อสนับสนุนงบประมาณดําเนินการในการจัดประชุมฯ

๘

๔.๖ เรื่ อ ง ผลงานวิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษากั บ การพิ จ ารณาตํ า แหน ง วิ ช าการในสาขาวิ ช า
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง วั ล ลี สั ต ยาศั ย แจ ง ที่ ป ระชุ ม ว า จากการสอบถามไปยั ง คณะ
แพทยศาสตรตาง ๆ ขอมูลที่ไดสวนใหญเห็นดวยที่จะดําเนินการใหอาจารยสามารถนํางานวิจัยดานแพทยศาสตร
ศึกษา มาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได จากขอมูลที่สํารวจพบวา มี ๑ สถาบัน ที่สามารถนําไปขอตําแหนง
ทางวิชาการได สถาบั นอื่น ๆ
สวนใหญสามารถนํามาประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการได ที่ประชุม
กรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย จึงมีมติเห็นชอบใหกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย ทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) เพื่อสนับสนุนและผลักดัน ใหนํา
งานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา มาประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ
มติที่ประชุม :
รับทราบ และเสนอแนะใหจัดเวทีการใหความรูเกี่ยวกับงานวิจัยทางดาน
แพทยศาสตรศึกษาดวย
๔.๗ เรื่อง แนวทางในการดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ แจงที่ประชุมวา เนื่องจากจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการสอบเพื่อประเมินความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในชวงบายตอจากการประชุมนี้ จึงขอแจงเพื่อทราบกําหนดการ
สอบเพื่อประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๑ ในวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๑
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ : เอกสาร
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม แจ งที่ประชุมวา คณะแพทยศาสตรที่เ ปดใหม
จํา นวน ๖ แห ง ได พ ยายามพัฒ นากระบวนการจัดการเรีย นการสอนเพื่อใหเกิ ดประโยชนสู ง สุดแกนัก ศึก ษา
โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แตมีหลาย
สาขาวิชาที่นักศึกษายังขาด เชน พยาธิวิทยา จิตเวชศาสตร และวิชาทางสังคมศาสตร เปนตน ดังนั้นจึงขอความ
อนุเคราะหจากโรงเรียนแพทยที่มีสื่อประเภท E-Learning ที่เปน active learning
ที่ประชุมไดอภิปรายใหความเห็นกันอยางหลากหลายถึงขอดี ขอจํากัดในการจัดทําสื่อการเรียนการ
สอนดังกลาว และควรดําเนินการเรื่องนี้ใหเปนรูปธรรมชัดเจนตอไป
๙

มติที่ประชุม : รับทราบ และเลขาธิการฯ แจงเพิ่มเติมวา เพื่อความรวดเร็วในระยะแรก ขอใหคณะ
แพทยศาสตรใหมที่มีความตองการ ติดตอโดยตรงไปยังคณะแพทยศาสตรที่มีสื่อประเภทดังกลาวในเบื้องตนกอน
ทั้งนี้เลขาธิการฯ จะพิจารณาหาคณะทํางานซึ่งอาจเปนกลุมผูสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาดําเนินการตอไป
๔.๙ เรื่อง หุนจําลองเพื่อใชในการฝกหัตถการทางการแพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ แจงที่ประชุมทราบวา จากที่ไดใหสถาบันตาง ๆ สํารวจหุนจําลองสําหรับฝกหัตถการ
ทางการแพทย ขณะนี้ ไ ด รั บ ข อ มู ล จากสถาบั น ต า ง ๆ ที่ ส ง มาแล ว และมี ค ณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซึ่งไดสงขอมูลมาเปน CD สวนคณะอื่น ๆ ที่สงขอมูลมาเปน
เอกสารนั้น ขอความกรุณาสงขอมูลที่เปน file เพิ่มเติมดวย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกขอมูลลงแผน CD สําหรับแจกและเปน
ขอมูลแกทุกสถาบันตอไป
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา คณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีโรงเรียนเวชนิทัศน และไดมีการผลิตหุนจําลองเพื่อใชประกอบในการเรียนการ
สอนของโรงเรียนดังกลาวดวยอยูแลว หากโรงเรียนแพทยอื่น ๆ มีความตองการ สามารถติดตอโดยตรงไดที่คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๐ เรื่อง เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ : เอกสาร
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
จากการประชุมคราวที่แลว กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เห็นชอบใหการสนับสนุนการ
จัดตั้งเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน โดยเฉพาะในดานการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดงานวิจัยแกโรงเรียนแพทยทกุ
แหง และสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนแพทยทางดานการวิจัย หลังจากนั้นจึงไดมีการประชุมรองคณบดีทดี่ แู ล
กํากับงานวิจัยของแตละคณะเพื่อปรึกษาหารือรวมกันในรายละเอียด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ หอง
ประชุมเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน จังหวัดนนทบุรี โดยไดจัดทําโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนยวิจัยคลินิก
ประจําสถาบัน มีการคํานวณงบประมาณสนับสนุน และกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการฯ รายละเอียดตาม
เอกสาร
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และทุกสถาบันยืนยันใหการสนับสนุน
๔.๑๑ เรื่อง รายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ยังไมมีความคืบหนา
๑๐

๔.๑๒ เรื่อง กําหนดการประชุมประจําป ๒๕๕๑
เอกสารประกอบ : เอกสาร
ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิ ก ารฯ แจ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ ตารางการประชุ ม ของคณะกรรมการอํ า นวยการ และ
กรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสาร
มติที่ประชุม : รับทราบกําหนดการประชุมตามเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ เรื่อง การดูงานมาตรการการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเอสโซ ประเทศไทย
เอกสารประกอบ : เอกสาร
ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ แจงที่ประชุมทราบวา กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย จะไดประสานงานเพื่อ
ไปศึกษาดูงานมาตรการการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเอสโซ ประเทศไทย เปนเวลา 1 วัน กําหนดวันที่
แนน อนจะแจ ง ให ท ราบอี ก ครั้ ง และขอให แต ล ะสถาบัน ส ง รายชื่อ ผูส นใจไปศึก ษาดู ง านได ส ถาบั น ละ ๒ คน
เนื่องจากกลุมใหญเกิดจํานวน ๔๐ คน จะไดประโยชนนอย แตถาสถาบันมีผูสนใจจํานวนมาก ตองเรียงลําดับ
รายชื่อมาและจะพิจารณาจัดผูที่อยูในลําดับใหไปศึกษาดูงานกอน
มติที่ประชุม : รับทราบ และเลขาธิการฯ รับไปประสานงาน และจะแจงกําหนดวันที่จะไปแนนอน
ใหทราบภายหลัง
๕.๒ เรื่อง จากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบการประชุม ๑ ฉบับ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย แจ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบข อ สรุ ป จากการประชุ ม
อนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ รายละเอียดตามเอกสาร
มีเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ๒ เรื่อง คือ ขอ ๒ แจงมติที่ประชุมกรรมการแพทย
สภา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ รับรองหลักสูตรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร โดยมีเงื่อนไข และ
ขอ ๕ ไมรับรองโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษในการเปนสถาบันรวมผลิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ
วิทยาแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม : รับทราบ
๕.๓ เรื่อง จากการประชุม First meeting of the Regional Network of Medical Councils in SEAR
Countries, 19-21 December 2007, Colombo, Sri Lanka
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบการประชุม ๑ ฉบับ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
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รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงที่ประชุมทราบวา การประชุมดังกลาว เปนการ
จัดประชุมเครือขายแพทยสภาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAR) ซึ่งไดกอตั้งมาตั้งแตป 2006 และ
ไดดําเนินงานมาครบ ๑ ป ในการประชุมครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงาน
ของเครือขายในหนึ่งปกแรก และทบทวน Module on teaching of ethics in the undergraduate medical
curriculum, Guidelines for accreditation of medical Schools และ Roles and responsibilities of Medical
Councils to ensure patient safety ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ มีผูเขาประชุม
จากประเทศไทย จํานวน ๕ คน โดยเปนผูแทนจากโรงเรียนแพทย จํานวน ๓ คน และเปนผูส นใจจํานวน ๒ คน โดย
มีขอสรุปจากการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
๕.๔ เรื่อง การดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ แจงที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) กําหนด ๓ เดือน จะมีการประชุม ๑ ครั้ง แตในทางปฏิบัติมีการดําเนินงาน
ในหลายเรื่องของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ซึ่งตองดําเนินการโดยทันทีและตอเนื่อง เชน เรื่องของ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร ดังนั้น จึงขออนุญาตจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
รวมกับกรรมการบริหารฯ ในวันศุกรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ วา มติตาง ๆ ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นชอบแลว ใหมี
ผลดําเนินการไดอัตโนมัติโดยไมตองรอการรับรองรายงานการประชุมในทุกครั้งของการประชุม
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เลขาธิการฯ เสนอ
ปดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ผูตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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