รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2551 วันศุกรที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 10.30-15.30 น.
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5/2551)
ณ หองประชุมเพ็ญศรี ภังคานนท ชั้น 11 อาคารมหาวชิราวุธ
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน
รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
(แทน ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
6. ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
7. รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
8. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
(แทน พลตรีกติ ติพล ภัคโชตานนท
9. ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
10. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท
11. ศาสตราจารยคลินิก แพทยหญิงบุญเชียร ปานเสถียรกุล
12. ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
13. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
14. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
15. ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
16. นายแพทยวรรณะ อูนากูล
17. รองศาสตราจารย นายแพทยกิจประมุข ตันตยาภรณ
(แทน ผูชว ยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
18. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
19. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
21. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
22. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
23. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
24. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสทิ ธิโชค อนันตเสรี
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ประธานที่ประชุม
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

25. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
26. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
27. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
28. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
29. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
30. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒชิ ัย
31. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท
32. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
2. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
3. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
4. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
5. นายแพทยประทุมทอง ยาทุม
6. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
7. รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
8. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
9. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
10. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทพิ ย สงวนเชื้อ
11. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวฒ
ั น เลิศสุขประเสริฐ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการ
รวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
ผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ศาสตราจารย นายแพทยปย ทัศน ทัศนาวิวัฒน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเครือขายวิจยั คลินกิ สหสถาบัน (CRCN)
แพทยหญิงเพ็ชรงาม เต็งพฤทธิ์ธนากร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
นายแพทยไพศาล อภิมนตบุตร
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นายแพทยทวีวงษ จุลกมนตรี
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
แพทยหญิงศิรวิ รรณ ตั้งจิตกมล
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2551 วันศุกรที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 10.30-15.30 น.
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5/2551)
ณ หองประชุมเพ็ญศรี ภังคานนท ชั้น 11 อาคารมหาวชิราวุธ
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

เริ่มประชุมเวลา 10.40 น.
นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยา
บาล ประธานในที่ประชุม กลาวตอนรับคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 แนะนํากรรมการและผูเขารวมประชุม ดังนี้
1.1.1 คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ กรรมการอํานวยการ
1.1.2 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสทิ ธิโชค อนันตเสรี กรรมการบริหาร
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องการดูงานมาตรการรักษาความปลอดภัย บริษัท ESSO จํากัด
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย แจ ง เรื่ อ งการดู ง านมาตรการรั ก ษาความ
ปลอดภัย บริษัท ESSO จํากัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00-15.30 น. โดยคณาจารยและ
ผูเกี่ยวของ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย จํานวน 31 คน จาก 16 หนวยงาน ไดเขาศึกษาดูงาน
มาตรการรักษาความปลอดภัย ของบริษัท ESSO จํากัด ณ ESSO tower VTT Building ชั้น 12 ถนนพระราม 4
โดยมี คณะวิทยากรสาธิ ตระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาสูพื้ นที่ของบริษัท นําเสนอวีดิทั ศนแนะนํา
หนวยงาน และบรรยายเรื่อง Safety Orientation, Emergency Procedure in ESSO Tower, ESSO Office
Safety Scheme มีการนําชมพื้นที่ และอภิปรายซักถาม ซึ่งจุดเดนของการเยี่ยมชมคือ บริษัทมีการจัดระบบ
ดูแลความปลอดภัยที่มุงเนนบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งขององคกร บริษัทใหความสําคัญโดยการสราง
สํ า นึ ก และความตระหนั ก ในประเด็ น ของความปลอดภั ย จั ด โปรแกรมการฝ ก อบรมให กั บ บุ ค ลากรอย า ง
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สม่ําเสมอและตอเนื่อง มีการฝกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพรอมตามตารางที่กําหนด มีการจัดการบรรยากาศในที่
ทํางานและจัดหาครุภัณฑสํานักงาน โดยคํานึงถึงหลักการยศาสตรเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในองคกร
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องสรุปการประชุม Bi-regional Forum of Medical Training Institutions on PeopleCentered Health Care
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงเรื่องสรุปการประชุม Bi-regional Forum of
Medical Training Institutions on People-Centered Health Care ดังนี้
การประชุมดังกลาว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2551 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส โดย
เครือขาย SEAMEO TROPMED และ WHO Western Pacific Regional Office มีผูเขารวมประชุม
ประกอบด ว ยผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง จากสภาวิ ช าชี พ ทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข คณบดี ผู แ ทนกลุ ม
สถาบันการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข จาก 13 ประเทศ
การประชุมดังกลาวเริ่มดวยการเสนอแนวคิดของ People-Centered Health Care (PCHC) และ
กรอบแนวคิดเพื่อนําไปสู PCHC วาประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ
1. บทบาทของปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2. สถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย
3. องคกร / หนวยงานที่ใหบริการสุขภาพ
4. ระบบสุขภาพ
การประชุมมุงหวังที่จะเนนบทบาทขององคประกอบที่ 2 นอกจากนี้ยังมีการประชุมยอยเกี่ยวกับ
People-Centered Health Care (PCHC) วา ทั้งโรงเรียนแพทยและนักเรียนควรจะมีสมรรถนะหลัก แนว
ทางการดําเนินการ และตัวชี้วัดอยางไรบาง ซึ่งที่ประชุมไดสรุปแนวทางที่จะปฏิบัติตอไปในอนาคตเพื่อสงเสริม
PCHC ไว 7 ขอ และหัวขอที่เกี่ยวของกับโรงเรียนแพทยและนักเรียนแพทยในประเทศไทยมากที่สุดคือ ขอ 2
และขอ 5 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3) พรอมทั้งไดจัดทําขอเสนอแนะไปยังองคกร
อนามัยโลก
ที่ประชุมไดอภิปรายเพิ่มเติมถึงความหมายของ People-Centered Health Care ซึ่งมีความ
ครอบคลุมกวางขวางกวา Patient-Centered กลาวคือ ครอบคลุมทั้งผูรับบริการ ผูใหบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และประชาชน
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2551 ณ
คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ อ.องครั ก ษ จ.นครนายก และ
รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้ ง ที่ 4/2551 เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2551 ณ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ ป ระชุม ได แ กไ ขรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการร ว มกั บ กรรมการบริ ห ารกลุ ม
สถาบันฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2551 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.องครักษ จ.นครนายก ดังนี้
หนาที่ 14 วาระที่ 4.8 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
ขอ 1. แกไข “ไดรายชื่อผูรับผิดชอบระดับสถาบัน โดยมี ศาสตราจารย นายแพทยธาดา ยิบอินซอย
เปน ประธาน และศาสตราจารย นายแพทยป ย ทัศน ทั ศ นาวิวัฒ น เป น กรรมการ ขณะนี้ อยู ร ะหว า งการ
สอบถามศักยภาพและความพรอมดานนี้ของแตละสถาบัน และรอการตอบกลับจากหลายสถาบัน ขอมูลที่ได
จะนํ า ไปเป น เหตุ ผ ลในการเขี ย นโครงการขอทุ น สนั บ สนุ น จากแหล ง ทุ น ต า งประเทศ เป า หมายแรก คื อ
Rockefeller Foundation” แกไขเปน “เครือขาย CRCN กําลังดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
สงเสริมวิจัยทางการแพทย โดยมี ศาสตราจารย นายแพทยธาดา ยิบอินซอย เปนประธาน โดยมีวัตถุประสงค
เปนนิติบุคคลของเครือขาย CRCN ในการทําสัญญาโครงการวิจัยเพื่อสาธารณะประโยชนและรับการบริจาค
ขณะเดี ย วกั น เครื อ ข า ยฯ ได พั ฒ นาโครงการเพื่ อ ขอทุ น จากแหล ง ทุ น ต า งประเทศ โดยแหล ง ทุ น แรกคื อ
Rockefeller Foundation”
มติที่ประชุม : รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุม
สถาบันฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2551 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.องครักษ จ.นครนายก ภายหลังจากที่มีการแกไข และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม
สถาบันฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2551 ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 เรื่องการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด, PowerPoint
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงสรุปผลการดําเนินงานเพื่อ
เตรียมการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 ระหวางเดือนธันวาคม 2550 – เดือนกรกฎาคม 2551
นําเสนอ PowerPoint ดังนี้
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เมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม 2551 กลุ ม สถาบั น แพทยศาสตร แ ห ง ประเทศไทย ร ว มกั บ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดจัดการสัมมนาในหัวขอ “การแพทยที่มีจิตวิญญาณของความเปนมนุษย” มี
ผูเขารวมประชุมทั้งหมด จํานวน 148 คน จาก 22 สถาบัน ใชงบประมาณไป 68,269.- บาท (หกหมื่นแปดพัน
สองรอยหกสิบเกาบาทถวน) ซึ่งผลที่ไดรับคือ ไดมีการรวบรวมขอมูลการเรียน Humanistic medicine ของทุก
โรงเรียนแพทยไวเปนรูปเลม และไดกรอบแนวคิดและกลยุทธ ในการทําใหประชาชนไดรับการบริการทาง
การแพทยที่มีจิตวิญญาณของความเปนมนุษย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และจากกรอบ
แนวคิดดังกลาว ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ระบบบริการสุขภาพของประเทศ
และชุดที่ 2 การศึกษาแพทยศาสตรและการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง ซึ่งไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง
โดยไดมีการนําเสนอผลการดําเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ผลการประชุมไดรับการรับรองและเห็นชอบรายนามกรรมการ
ตาง ๆ และแผนการดําเนินงาน ซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 1 ดังนี้
เพิ่ ม รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (นายแพทย จั ก รธรรม ธรรมศั ก ดิ์ ) เป น กรรมการและ
เลขานุการ
เปลี่ยน นายแพทยสุวัช เซียศิริวัฒนา (ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก) จาก กรรมการ
เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เปลี่ยน นายแพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ จาก กรรมการและเลขานุการ เปน กรรมการ
เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2551 นายแพทย สุ วัช เซี ย ศิ ริ วัฒ นา กรรมการ ได ม าปรึ ก ษาหารื อ
ผูชวยเลขานุการกรรมการดําเนินการชุดที่ 1 โดย นายแพทยสุวัชฯ ไดรับทราบแผนการดําเนินงานและรับที่จะ
ไปประสานงานกั บ คณะกรรมการชุ ด ที่ 1 หลั ง จากนั้ น เมื่ อ วั น ที่ 26-27 กรกฎาคม 2551 ได มี ก ารจั ด
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 2 การศึกษาแพทยศาสตรและการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง มี
กรรมการเขารวมทั้งหมด 52 คน จาก 60 คน ผลการประเมินในภาพรวม พบวา ผูเขารวมประชุมพึงพอใจตอ
การจัดประชุมในระดับดี – ดีมาก กรอบของการสัมมนา คือ
1. เรื่อง People-centered Health Care โดย รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
2. เรื่อง Humanistic Medicine โดย ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง
3. เรื่อง Health Promotion โดย รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
4. เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติ โดย นายแพทยสุวิทย วิบูลยผลประเสริฐ
ในการสัมมนา ไดมีการแบงเปนกลุมยอย 4 กลุม เพื่อระดมสมองในการตั้งคําถามไวเปนขอมูลใน
การจัดทําขอเสนอแนะเบื้องตน สําหรับการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม และเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. เสนอใหเปลี่ยน Theme การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 จาก Humanistic
Medicine เปน “PEOPLE-CENTERED HEALTH CARE” ซึ่งสอดคลองกับ WHO
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2. เสนอใหเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาบรรยายในการประชุมใหญ โดยขอการสนับสนุน
วิทยากรจาก Fulbright Foundation และศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย รับเปนผูติดตอวิทยากร
จากประเทศสหรัฐอเมริกา
3. ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดประชุมใหญจากเดือนเมษายน 2552 เปนชวงตนเดือนกรกฎาคม
2552 เนื่องจากชวงเดือนเมษายนมีภารกิจหลายอยาง
4. เสนอใหโรงเรียนแพทยตาง ๆ เริ่มดําเนินการตามขอเสนอแนะ และนําผลการดําเนินการมา
นําเสนอในการประชุมใหญ
5. เสนอใหปรับเปลี่ยนหัวขอ “บัญชียาหลัก” เปน “Appropriate Use of Drug and Medical
Technology” เพื่อใหมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น
6. กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ควรสื่อคุณลักษณะของผูที่เหมาะสมในการเรียน
แพทยนอกเหนือจากความเกงดานวิชาการ ใหแกครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมศึกษา
7. จัดตั้งคณะทํางานของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 2 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัมมนาครั้ง
นี้ มาจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ และประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 1 ดังรายชื่อ
ตอไปนี้
1. ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล
2. รองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาหพันธ
3. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
4. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง
5. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะกูล
6. อาจารย ดร. นายแพทยดนัย วังสตุรค
7. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ โดยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดประชุมใหญ
เห็นชอบใหเลื่อนวันจัดการประชุมโดยยังไมตองกําหนดวันที่แนนอน แตใหจัดภายในป 2552 และเห็นชอบใน
ขอเสนอของที่ประชุมกลุมยอยของคณะทํางานใหใชงบประมาณจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย ภายในวงเงิน 3,000,000.- บาท (สามลานบาทถวน)
3.2 แนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน แจงแนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ดังนี้
ผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอน
ที่ 1 มีนักศึกษาสอบไมผานจํานวน 571 คน (23.3%) ขั้นตอนที่ 2 มีจํานวน 256 คน (18.4%) และนักศึกษา
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แพทยที่จะสอบขั้นตอนที่ 3 ในเดือนกุมภาพันธ 2552 มีจํานวนประมาณ 1,300 คน สําหรับแนวทางการ
จัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น แบงเปน 2 กรณี คือ
1. กรณีกอนเปนบัณฑิตแพทย ดําเนินการดังนี้
แตละสถาบันจัดการเรียนการสอน เสริมทักษะ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2545 และเพิ่มเติม พ.ศ. 2546
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย สรางความรวมมือระหวางสถาบัน จัดองคความรู
เพื่อเสริมทักษะใหกับนักศึกษาในการสอบขั้นตอนที่ 3 โดยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
แกนรวบรวมคูมือดานทักษะและหัตถการจากทุกสถาบัน เพื่อปรับใหเปนมาตรฐานกลาง และประสานงานกับ
คณะทํางาน E-learning จัดทําเปนคูมือทักษะและหัตถการสําหรับนักศึกษาแพทย เผยแพรใน Website –
Intranet ของแตละสถาบัน
2. กรณี สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเป น บั ณ ฑิ ต แพทย และยั ง ไม ไ ด รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ดําเนินการดังนี้
2.1 กลุ ม สถาบั น แพทยศาสตรแหง ประเทศไทย สร า งความรว มมื อ ระหว า งสถาบัน จั ด
หลักสูตรระยะสั้นใหกับผูสอบไมผานขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ใหบัณฑิตเลือกลงทะเบียนตามความสมัคร
ใจ โดยมอบใหคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนแกนในการจัดหลักสูตร 2 หลักสูตร ดังนี้
- Intensive course for basic science
สําหรับการสอบขั้นตอนที่ 1
- Intensive course for clinical science
สําหรับการสอบขั้นตอนที่ 2
2.2 กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ประสานกับศูนยประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) เพื่อใหจัดสอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 36 เดือน หลังการสอบครั้งที่ 1 เพื่อใหบัณฑิตแพทยมีโอกาสไปปฏิบัติงานใชทุนและเพิ่มพูนทักษะไดเร็วขึ้น
2.3 ป ญ หาในการจั ด สรรนั ก ศึ ก ษาแพทย ผู ทํ า สั ญ ญาเพื่ อ ใช ทุ น กรณี ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ ใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม คณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญา ไดมอบใหผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก และสํานักขาราชการพลเรือน จัดประชุมปรึกษาหารือและนําขอมูลเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 โดยมีผลสรุปคือ ใหจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจ ที่ประกอบดวยผูแทนของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันผลิตบัณฑิตแพทยทุกแหง
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานอัยการสูงสุด
และแพทยสภา เพื่อพิจารณาและกําหนดแนวทางของการจัดการใหชัดเจน เปนธรรมตอนักศึกษา ไมขัดตอ
สัญญา และถู กต องตามระเบี ยบขาราชการ รวมทั้งการปรั บแก ไขสั ญญาการใชทุนใหเข ากั บสภาวการณ
ปจจุบัน โดยกําหนดใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2551 และสามารถจัดสรรแพทยใชทุนไดในเดือนตุลาคม
2551
ที่ประชุมไดอภิปรายเพิ่มเติมถึงประเด็นของการนําการสอบ National License มาเปนสวนหนึ่ง
ของการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งยังมีความคิดเห็นที่หลากหลาย เลขาธิการฯ
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จึงขอใหคณะกรรมการนําประเด็นดังกลาวกลับไปพิจารณา แลวนํากลับมาหารือกันอีกครั้งในการประชุม
กรรมการบริ ห ารกลุ ม สถาบั น แพทยศาสตร แ ห ง ประเทศไทย ในวั น ที่ 19 กั น ยายน 2551 ณ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
3.3 เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ : เอกสาร 2 ชุด, Power point
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี นําเสนอสรุปการประชุมการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยวิธี E-Learning เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 วาที่ประชุมรับทราบโครงการการจัดการเรียน
การสอนโดยวิธี E-Learning ของ กสพท และเห็นดวยกับการสรางเครือขายการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี ELearning ของ กสพท โดยในระยะเริ่มตนไดเริ่มดําเนินการจัดทําในรูปแบบสื่อการเรียนรูสําเร็จรูป รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1. การดําเนินการพัฒนา E-Learning ของสถาบันตาง ๆ ดังนี้
- จัดอบรมใหกับอาจารยและผูสนใจของทุกสถาบัน และใหนําไปขยายผลภายในสถาบัน
ตอไป
- ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยและพัฒนางาย ใหมีรูปแบบไปในทิศทางเดียวกัน
- จัดคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมใหเปนมาตรฐานกลาง
และยอมรับในทุกสถาบัน
- จัดใหมีคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับสื่อที่มีคุณภาพ
2. ขอทุนสนับสนุนการจัดทํา E-Learning เชน ขอทุนสนับสนุนจาก สกอ.
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายใหคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน
แกนในการดําเนินการ ทั้งนี้เมื่อผลิตสื่อ/โปรแกรม ขึ้นมาแลวใหคัดลอกใสแผน CD เพื่อเผยแพรใหแตละ
สถาบันนําไปใชในการเรียนการสอนตอไป ในเรื่องทุนสนับสนุนการจัดทํา E-Learning อนุมัติใหเงินสนับสนุน
การจัดซื้อ Software 15 รายการ ในราคา 8,000.- บาท/License
3.4 เรื่องการเสนอใหเพิ่มคาตอบแทนแพทยและปรับลดชั่วโมงการทํางานของแพทยในภาค
ราชการ (จากแพทยสภา)
เอกสารประกอบ : สําเนาหนังสือที่ พส.014/584 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และสําเนา
หนังสือที่ พส0.14/491 ลงวันที่ 17 มิถนุ ายน 2551
ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
แจงตอที่ประชุมวา แพทยสภาไดสงหนังสือมาติดตามผลการดําเนินการเพิ่มคาตอบแทนและปรับลดชั่วโมงการ
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ทํางานของแพทยในภาคราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งเรื่องนี้ขออนุญาตสงให
UHOSNET พิจารณา เนื่องจากเกี่ยวของกับขาราชการแพทยโดยตรง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 เรื่องการประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET) และ
โครงการจัดตั้งสํานักงานประสานงานเครือขาย UHOSNET
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด, Power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร นําเสนอความเปนมาของระบบประชุมทางไกล
ผานจอภาพ (Video Conferencing) และการดําเนินการของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่นํา
ICT มาใชในระบบการเรียนการสอนที่ตองทําพรอมกันหลาย ๆ แหง การประชุมรวมระหวางสถาบันที่รวมสอน
และสอนสมทบ รวมถึงการประชุมของผูบริหาร และเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
- แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลผานระบบ VDO Conference
- แนวทางการนําระบบ VDO Conference (ประชุมทางไกลผานจอภาพ) มาใชในระบบบริหาร
และการประชุมรวมกันระหวางสถาบัน
- การเลือกผูใหบริการโครงขาย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายใหคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน
แกนกลางในการจัดทําแนวทางดําเนินการ รวมกับคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.2 เรื่องการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : โครงการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครัง้ ที่ 9 พ.ศ. 2551
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม แจงตอที่ประชุมวา กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย ได ม อบหมายให วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ร ว มกั บ กลุ ม เครื อ ข า ยคณะ
แพทยศาสตรใหม 6 คณะ ของกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร แ ละการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัย
ลั ก ษณ และคณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร ร ว มกั น จั ด การประชุ ม วิ ช าการ
แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9 ในป พ.ศ. 2551 กําหนดจัดระหวางวันที่ 26-28 พฤศจิกายน
2551 ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 11-12 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิ ถี
คาลงทะเบียนสําหรับการเขารวมประชุมวิชาการ ถาลงทะเบียนกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2551 คาลงทะเบียนคน
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ละ 2,500.- บาท แตถาลงทะเบียนหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2551 คาลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นอีก 500.- บาท เปน
3,000.- บาท และถาเขารวม Pre-conference Workshops ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีทั้งหมด 3
หลักสูตร และคาลงทะเบียน Workshops ละ 1,000.- บาท จึงขอเชิญคณาจารยทุกสถาบันสมัครเขารวมการ
ประชุมดังกลาว
สําหรับการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552 วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จะเปนเจาภาพดําเนินการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
เอกสารประกอบ : เอกสาร 2 ชุด, Power point
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
ศาสตราจารย แพทยห ญิงบุญมี สถาปตยวงศ ผูอํานวยการศูนยประเมินและรั บรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ไดนําเสนอตอที่ประชุมในเรื่องของความเปนมาและ
เหตุผลในการจัดตั้งศูนยประเมินฯ อํานาจหนาที่ของศูนยประเมินฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
การดําเนินการ
: ศรว. มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหแกนักศึกษาแพทย โดยเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา
2546 เปนตนมา ซึ่งกําหนดจัดสอบทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้
- ขั้ น ตอนที่ 1 เป น การสอบเพื่ อ ประเมิ น ความรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย พื้ น ฐาน
คุณสมบัติของผูสมัครสอบ ตองเปนผูที่สถานศึกษารับรองวาไดศึกษาระดับคลินิกมาแลวไมนอยกวาสองป
การศึกษา หรือเมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปที่ 3 จัดสอบปละ 2 ครั้ง กําหนดสอบครั้งตอไป วันที่ 11 ตุลาคม
2551 และวันที่ 14 มีนาคม 2552
- ขั้ น ตอนที่ 2 เป น การสอบเพื่ อ ประเมิ น ความรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ค ลิ นิ ก
คุณสมบัติของผูสมัครสอบ ตองเปนผูที่สถานศึกษารับรองวาไดผานการศึกษาในระดับชั้นคลินิกมาแลวไมนอย
กวาสองปการศึกษา หรือเมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปที่ 5 จัดสอบปละ 2 ครั้ง กําหนดสอบครั้งตอไป วันที่ 12
ตุลาคม 2551 และวันที่ 15 มีนาคม 2552
- ขั้นตอนที่ 3 เปนการสอบเพื่อประเมินทักษะและหัตถการทางคลินิก ประกอบดวยการสอบ
OSCE, Long Case Examination และ MEQ โดยทางศูนยประเมินฯ จะเปนผูดําเนินการจัดสอบ OSCE สวน
การสอบ Long Case Examination และ MEQ ใหทุกสถาบันจัดสอบใหกับนักศึกษาของตนเอง ตามแนวทาง
ที่ศูนยประเมินฯ กําหนด ดังนี้
- การสอบ OSCE คุณสมบัติของผูสมัครสอบ ตองเปนผูที่สอบผานขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่
2 แลว และกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 6 ภาคการศึกษาที่สอง โดยกําหนดสอบวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2552 เปน
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การสอบ
OSCE ที่ ส ว นกลาง สนามสอบใชที่ ค ณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลัย คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยให
นักศึกษาแพทยที่มาจากตางจังหวัดเลือกวันสอบกอน ทั้งนี้เรื่องที่พักสําหรับนักศึกษาที่มาจากตางจังหวัด จะ
จัดใหพักที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือที่สถาบันสมทบ ซึ่งรองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย รับ
จะไปดําเนินการเรื่องดังกลาวใหแลว ในสวนของคาใชจายนั้น หากมีงบประมาณเหลือจายอาจพิจารณานํามา
สนับสนุนสถาบันเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางมาสอบของนักศึกษา
- การสอบรายยาว หรือ Long Case Examination กําหนดใหนักศึกษาแตละคนไดสอบราย
ยาวกับผูปวยอยางนอย 2 ราย แบงเปนโรค/ปญหา ผูปวยทางอายุรศาสตร 1 ราย สวนอีก 1 ราย อาจเปนโรค/
ปญหา ผูปวยทางศัลยศาสตร สูติศาสตรนรีเวชวิทยา หรือกุมารเวชศาสตร จะเปนผูปวยนอกหรือผูปวยในก็
ได โดยศูนยประเมินฯ จะจัดคณะกรรมการของศูนยประเมินฯ ไปตรวจเยี่ยมการจัดสอบของแตละสถาบัน ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางการตรวจเยี่ยม สําหรับคณะแพทยศาสตรที่มีศูนยแพทยอยูในความรับผิดชอบ ขอความ
รวมมือจัดผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมการจัดสอบรายยาวดวย โดยใชแบบประเมิ นการสอบรายยาวของศูน ย
ประเมินฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
- การสอบ MEQ ใหจัดการสอบแบบการสอบรวบยอด หรือ Comprehensive Examination
ในชวงปลายปการศึกษา จํานวนขอสอบไมนอยกวา 5 ขอใหญ แตละขอตองมีขอยอย 8-9 ขอ ใชเวลาสอบขอ
ละประมาณ 30 นาที โดยใหทุกสถาบันสงขอสอบพรอมเฉลยและเกณฑการใหคะแนน ใหศูนยประเมินฯ
หลังจากสอบเสร็จ
ที่ประชุมไดขอใหทบทวนจํานวนนักศึกษาผูสอบผานในแตละขั้นตอนของแตละสถาบัน ตัวเลข
ผูสอบผานในแตละศูนยแพทย สถาบันเอกชน และแพทยตางประเทศ เนื่องจากขอมูลยังมีความคลาดเคลื่อน
อยูบางสวน ซึ่งผูอํานวยการศูนยฯ รับไปดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 เรื่องการรับ E-Journals รวมกัน
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุมสถาบันฯ แจงตอที่ประชุมวา การรับ EJournals รวมกัน มี 9 สถาบันที่ตัดสินใจจะรวมดําเนินการกับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย คือ
คณะแพทยศาสตร มหาวิท ยาลัย สงขลานครินทร มหาวิท ยาลัย ศรีนครินทรวิโ รฒ มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย
เพิ่มฯ กระทรวงสาธารณสุข และมี 5 สถาบัน ที่มีหนังสือแจงยกเลิกการรับ E-Journals รวมกัน คือ คณะ
แพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล คณะ
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แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีบางสถาบันที่ยังไมไดแจงผลการพิจารณา
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร ก รุ ง เทพมหานครและวชิ ร พยาบาล และคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอพิจารณาในการคัดเลือก Journal ใหตรงกับความตองการ และการตอรองราคากับ
บริษัทที่มีความเหมาะสมและคุมคา ประธานในที่ประชุม เสนอใหมีการประชุมรวมกันระหวางสถาบัน ที่
ตัดสินใจจะดําเนินการตอ เพื่อตอรองกับบริษัท และใหสถาบันที่ยังไมแจงผลการพิจารณาเขารวมประชุมดวย
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
4.5 เรื่ อ งการสอบคั ด เลื อ กเข า เรี ย นวิ ช าแพทยศาสตร โดยวิ ธี รั บ ตรงของกลุ ม สถาบั น
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย ปการศึกษา 2552-2553
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ แจงตอที่ประชุมวา ในปการศึกษา 2552 มีคณะ
แพทยศาสตร 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร 5 สถาบัน ไดมอบอํานาจใหกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย ดําเนินการรับสมัครนักเรียน ผูมีความประสงคจะเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2552 ผานระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย โดย กสพท ไดกําหนดการรับสมัครและการสอบ ดังนี้
กิจกรรม

วัน เดือน ป
รับสมัคร
1-31 สิงหาคม 2551 ทาง Internet
ชําระเงินคาสมัคร
1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2551 (ผานเคานเตอร
ธนาคารไทยพาณิชย)
สงใบสมัครและเอกสารประกอบ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551
สอบวิชาเฉพาะ
วันเสารที่ 1 พฤศจิกายน 2551
ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
ประมาณเดือนธันวาคม 2551
การสอบ O-NET
ตามประกาศของ สทศ.
การสอบ A-NET
ตามประกาศของ สทศ.
ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย หลังการประกาศผล O-NET, A-NET แลว
ประมาณ 1 สัปดาห
สัมภาษณ / ตรวจรางกาย
ภายใน 1 สัปดาห หลังการประกาศผล
ประกาศผลขั้นสุดทาย
ภายใน 18 เมษายน 2552 ขึ้นกับประกาศของ
สทศ. และ สกอ.
สงรายชื่อไปตัดสิทธิ์ที่ สกอ.
วันที่ประกาศผลขั้นสุดทาย
13

ทั้งนี้ กสพท รวมกับ สกอ. ไดจัดใหมีการแถลงขาวที่ สกอ. ตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม 2551
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 เรื่องรายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ แจงตอที่ประชุมวา รัฐบาลเห็นชอบใหขยายการผลิตแพทย
และบุคลากรดานสาธารณสุขเพิ่มจากเดิม เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เปนโครงการ
Mega project 2552-2555 โดยรัฐบาลจะจัดงบประมาณลงทุนครบถวนทุกดาน และปรับเกณฑการ
ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประเมินผลโดยแนวทางของ TQA ของแตละสถาบัน
รวมทั้งแนวทางการจัดประเมินและกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงกําหนดการตรวจประเมินตามแบบ TQA ของ
แตละสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน
โอภาสเกียรติกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะขอเลื่อนกําหนดการตรวจประเมินฯ จากเดือนกุมภาพันธ 2552 ไปเปนเดือน
สิงหาคม 2552 ซึ่งจะทําหนังสือแจงอยางเปนทางการไปยังเลขาธิการฯ ตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.8 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน ไดแจงตอที่ประชุมดังนี้
เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ไดดําเนินการขอทุนและไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สองโครงการ คือ แผนการวิจัยเรื่อง โครงการบูรณาการวิจัยคลินิก
สหสถาบันเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการทางการแพทย / นวัตกรรมทางวิทยาการคลินิกเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองและ
การสรางศักยภาพในเชิงการแขงขันดานวิทยาศาสตรการแพทยและการสาธารณสุข : ปที่ 3 จํานวน 19 ลาน
บาท โดยเริ่มโครงการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 ถึงกันยายน 2552 และโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาโครงราง
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การวิจัยแบบติดตามผูปวยระยะยาวเพื่อศึกษาปญหาสาธารณสุขที่ไดรับการจัดลําดับความสําคัญสูงสุด
ระดับประเทศ จํานวน 1.7 ลานบาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
2. เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ไดดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิฯ เพื่อเปนองคกรนิติบุคคลของ
เครือขายฯ และไดรับการจดทะเบียนเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 โดยมีชื่อมูลนิธิวา “มูลนิธิ
สงเสริมวิจัยทางการแพทย (Medical Research Foundation, MRF)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําหนาที่เปนนิติ
บุคคลของเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ในการทํานิติกรรมตาง ๆ
3. การจัดประชุมรวมกันระหวางหนวยงานที่ตองการขอมูลและหนวยงานที่ดําเนินโครงการวิจัย
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กับ สปสช.) ผลลัพธของการประชุมที่คาดหวังคือ การบรรลุขอตกลง
เบื้องตนในการกําหนดแนวทางความรวมมือเพื่อใหเกิดโครงการวิจัย และผลลัพธที่ตรงกับความตองการของ
แหลงทุน / ประเทศ พรอมทั้งสรางความเขมแข็งดานการวิจัยของสถาบันแพทยศาสตรและโรงพยาบาลใน
ระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งกําหนด Research agenda ของประเทศ โดยคาดวาจะเชิญผูที่มีสวนได
สวนเสียทั้งในสวนของผูใหบริการ และผูใหทุน ซึ่งกําหนดจัดการประชุมระหวางวันที่ 18-19 กันยายน 2551
เรื่องขอรับการสนับสนุน
1. การร ว มทุ น สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย ป 2551 สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ ได
กําหนดใหเครือขายฯ ประสานสถาบันที่รวมวิจัยรวมลงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ดวยสัดสวน 12.5% ของ
งบประมาณโครงการ เครือขายฯ จึงไดดําเนินการในรายละเอียดการรวมลงทุนในโครงการของสถาบันตาง ๆ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
2. การรวมทุนสนับสนุนการบริหารจัดการเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน สําหรับการสนับสนุน
ในปแรก การใชจายงบประมาณจะมีคณะกรรมการประสานงานวิจัย กสพท เปนผูรับทราบ และดูแลการใชจา ย
ใหเปนไปเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งดานบุคลากรในสํานักงาน และการพัฒนาศักยภาพของเครือขายฯ และ
การสนับสนุนในปตอไปจะมีการนําเสนอผานการพิจารณาของกรรมการประสานงานวิจัย กสพท กอน โดยที่
เครือขายอาจสามารถหาเงินสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น หรือจากการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เขามาใน
เครือขายฯ ไดมากขึ้น และสามารถนําโครงการวิจัยเขาสูสถาบันสมาชิกของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย พรอมทั้งเพิ่มจํานวนโครงการวิจัยและนักวิจัยแกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
3. การสนับสนุนการพัฒนาและจัดตั้งศูนยวิจัยทางคลินิกประจําสถาบันแพทย (Clinical
Research Center : CRC) โดยแตละสถาบันตองรับผิดชอบดานการบริหารจัดการ CRC ในรูปแบบของการ
จั ด ตั้ ง คณะทํ า งาน ในการดํ า เนิ น การนี้ ง บประมาณบางส ว นได ม าจากค า ใช จ า ยที่ ร ะบุ ไ ว ใ นงบประมาณ
โครงการวิจัยที่เขามาสูสถาบัน ปจจุบันยังไมมีสถาบันใดดําเนินการไดสมบูรณ
เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา เนื้อหาของรางขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้ง
และพัฒนาศูนยวิจัยคลินิกประจําสถาบันฯ และขอคําแนะนําเรื่องการลงนามทายขอตกลง
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มติที่ประชุม : รับทราบ เรื่องขอรับการสนับสนุนทุน และเรื่องรางขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการฯ โดยเลขาธิการฯ เห็นควรใหจัดเวทีนําเสนอและอภิปรายเรื่องดังกลาวโดยตรง สําหรับการลงนามนั้น
ใหคณบดีแตละสถาบันลงนามหากเห็นชอบ
4.9 เรื่องโครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ไมมี
มติที่ประชุม : เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.10 เรื่องโครงการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน นําเสนอแนวทางการดําเนินงานแผนงาน
พัฒนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม 2551 – เดือนกันยายน 2554 โดย
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และขอความรวมมือทุกสถาบันชวยสนับสนุนคาใชจายของบุคลากร
ในสังกัด ในการรวมกิจกรรมกับเครือขายเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ (ระหวางที่ยังไมไดงบประมาณ)
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
5.2 เรื่องจากอนุกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
5.3 เรื่องจากคณะอนุกรรมการรางธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ ชุดที่ 3
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย กรรมการและผูชวยเลขานุการ แจงตอที่ประชุม
วา ระเบียบวาระการประชุม 5.1 – 5.3 เนือ่ งจากมีเวลาไมพอสําหรับการนําเสนอ ขอใหคณะกรรมการไป
ศึกษารายละเอียดเองจากเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.4 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ศาสตราจารย นายแพทย อ าวุ ธ ศรี ศุ ก รี เลขาธิ ก ารฯ แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยครั้งตอไป กําหนดวันศุกรที่ 19 กันยายน 2551
ณ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต และการประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการกลุ ม สถาบั น
แพทยศาสตรแ หง ประเทศไทย กํา หนดวัน ศุก รที่ 7 พฤศจิก ายน 2551 ขอเปลี่ย นสถานที่ป ระชุม เปน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
ปดประชุมเวลา 15.30 น.

(แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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