รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2551
วันศุกรที่ 19 กันยายน 2551
ณ หองบรรยาย 3 ชั้น 1 อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน
สถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
_________________________________
รายนามผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
2. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
3. แพทยหญิงศศิธร ศิริสาลีโภชน
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
5. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
6. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุพนิ ดา คูณมี
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
7. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสทิ ธิโชค อนันตเสรี
8. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
9. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
10. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
11. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
12. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
13. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
14. นายแพทยประทุมทอง ยาทุม
15. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
(แทน ผูชว ยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
16. แพทยหญิงสรญา แกวพิทลู ย
17. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีผไท
18. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
19. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
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รายนามผูไมไดเขาประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
2. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นายแพทยอภินันท อรามรัตน
4. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
5. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
6. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
7. รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
8. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ
9. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
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ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการ
รวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท

ผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินดั ด หะวานนท
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กรรมการอํานวยการ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2551
วันศุกรที่ 19 กันยายน 2551
ณ หองบรรยาย 3 ชั้น 1 อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน
สถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
_________________________________
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน รองคณบดีฝายคลินิก ผูแทนคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต กลาวตอนรับคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย และแจ ง ให ท ราบว า ศาสตราจารย ค ลิ นิ ก แพทย ห ญิ ง บุ ญ เชี ย ร ปานเสถี ย รกุ ล คณบดี วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ถึงแกกรรมเมื่อวันอาทิตยที่ 14 กันยายน 2551
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการฯ กลาวแสดงความเสียใจและไวอาลัยกับการจากไปของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง Negotiating for Competitive Advantage In the Health
Care Arena โดย Fulbright Scholar, Vandra L Huber, Ph.D., Professor of Human Resources and
Management, Foster Business School, University of Washington, Seattle Washington
เอกสารประกอบ : Negotiating for Competitive Advantage In the Health Care Arena
ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการฯ แจงวา กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย รวมกับ Fulbright Scholar Foundation จะจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Negotiating for
Competitive Advantage In the Health Care Arena โดย Professor Vandra L Huber, Ph.D., Professor of
Human Resources and Management, Foster Business School, University of Washington, Seattle
Washington, Fulbright Scholar ในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุม 304 ตึก
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญผูเขารวมประชุมสถาบันละ 2 คน (กําหนด
ประมาณ 30 คน) โดยใหทุกสถาบันสงรายชื่อมาที่ฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ภายในวันที่ 30 กันยายน
2551
มติที่ประชุม : รับทราบ
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1.2 การประชุม TQA
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงวา ไดรับแจงจากสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตวา Professor Michael B Wood, Malcolm Baldrige Board of Oversea 2005-present,
Orthopaedic surgeon จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจดาน HA หากสมาชิกกลุมสถาบันฯ สนใจ
ที่จะรวมปรึกษาหารือ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ยินดีเปนเจาภาพจัดการประชุม ในวันเสารที่ 22
พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น. หัวขอที่จะอภิปรายจะเปนการแลกเปลี่ยนปญหาและประสบการณ
เรื่อง MBNQA/TQA โดยที่ประชุมมีความเห็นวาควรเนนเรื่อง education
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ใหจํานวนที่นั่งสถาบันฯ ละ 2 คน ผูสังเกตการณสถาบัน
ละ 2 คน ใหสงรายชื่อภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 หนังสือเชิญประชุมจะสงไปภายหลัง
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองสรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกลุ ม สถาบั น แพทยศาสตร แ ห ง
ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 4/2551เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2551 ณ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแกไข ดังนี้
หนาที่ 10 บรรทัดที่ 2 จาก “เรียนการสอบโดยวิธี E-learning” แกไขเปน “เรียนการสอนโดยวิธี
E-learning”
หนาที่ 10 วาระที่ 4.15 แกไขขอความใหม ดังนี้
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท แจงวา ขณะนี้อยูระหวางจัดทําแผนผลิตแพทยเพิ่มตามโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐ ดาน
สาธารณสุข จําเปนควรขยายเวลาการลงทุนและดําเนินการจากเดิม ป พ.ศ. 2549-2552 ออกไปอีก 4 ป
ในชวงป พ.ศ. 2553-2556 ความคืบหนาจะแจงใหทราบในการประชุมครั้งตอ ๆ ไป
มติที่ประชุม : รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2551
หลังจากทําการแกไขแลว
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องการเสนอใหเพิ่มคาตอบแทนแพทยและปรับลดชั่วโมงการทํางานของแพทยในภาค
ราชการ (จากแพทยสภา)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา แพทยสภาขอติดตามผลการพิจารณา
เรื่องการดําเนินการเพิ่มคาตอบแทนและปรับลดชั่วโมงการทํางานของแพทยในภาคราชการ สําเนาหนังสือที่
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พส.014/584 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และสําเนาหนังสือที่ พส.014/491 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ครั้งที่ 3/2551 เห็นชอบใหสงเรื่องให UHOSNET พิจารณา เนื่องจากเปน
เรื่องคาตอบแทนและเวลาในการทํางานของแพทย
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา การประชุม UHOSNET ครั้งตอไป จัดที่คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มอบให รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล เสนอเปน
วาระใหที่ประชุม UHOSNET ชวยพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องพิจารณาการประเมินตามแนวทาง TQA ของแตละสถาบัน รวมทั้งแนวทางการจัด
ประเมินและกําหนดการประชุม
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ขอใหสถาบันที่ยังไมสงกําหนดเวลาการตรวจ
ประเมินรีบดําเนินการ สําหรับสถาบันที่สงกําหนดเวลาแลว ก็ขอใหแตละสถาบันสง application report
ลวงหนากอน เพื่อประสานงานเชิญวิทยากรตรวจประเมินตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 เรื่องความคืบหนาการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : ความคืบหนาการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
โครงการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รายงานวา จากการสัมมนาเมือ่ วันที่
26-27 กรกฎาคม 2551 กรรมการแตงตั้งคณะทํางานประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เพื่อสรุปผลการประชุม
และจัดทําขอเสนอแนะโดยนําแนวคิด People-Centered Health Care มาพิจารณาประกอบดวย
คณะทํางานไดจัดทํารางขอเสนอแนะ เสนอคณะอนุกรรมการดําเนินการรับทราบแลว จะประชุมอีกครั้งในวันที่
29 กันยายน 2551 คาดวาจะมีขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ตองดําเนินการ
รวมกับคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 1 เพื่อใหสอดคลองกัน นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ แจงเพิ่มเติม
วา ไดจัดสงโครงการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 พรอมรางขอเสนอแนะ ตอคณะกรรมการ
ดําเนินการทั้งสองชุด และไดมีการปรึกษากันแลวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 และกําหนดวากลางเดือน
ตุลาคม 2551 จะประชุมกรรมการดําเนินการชุดที่ 1 ทั้งหมด ซึ่งมีจํานวน 43 คน โดยในสาระงานนั้น อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงในสวนกระทรวงสาธารณสุข จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการอีก 1 ชุด ประมาณสัปดาหที่ 2
หรือ 3 เดือนตุลาคม 2551 เพื่อใหทั้ง 2 ชุด เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียว คือ เพื่อทําประชาพิจารณใหที่ประชุม
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แพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ตอไป ซึ่ง รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
ชี้แจงวา หลังจากการประชุมชุดที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน จะมีการประชุมรวมกัน 2 ชุดตอไป
สําหรับความคืบหนาเรื่องงบประมาณ ไดดําเนินการขออนุมัติงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เปนเงิน 10,409,800.- บาท วันประชุมที่กําหนดคือ วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2552 ณ
หอประชุมกองทัพเรือ สามารถเขาไปติดตามความกาวหนาของการเตรียมการประชุมฯ ที่ website คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดจาก www.si.mahidol.ac.th
สํ า หรั บ เรื่ อ งการเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญจากต า งประเทศ คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล รับเปนสถาบันเจาภาพ โดยจะจัดทํา application form สงไปยัง Fulbright foundation
โดย ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย จะประสานงานกับผูเชี่ยวชาญที่จะขอเชิญตอไป และสงขอมูล
ใหคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ทั้งนี้จะตองนําเสนอ application form ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2551
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหดําเนินการตอไป
4.2 เรื่องการประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการกลุมสถาบันฯ
ศาสตราจารย นายแพทย อาวุธ ศรีศุ ก รี แจ ง วา จะส งเรื่ องเกี่ยวกับการทํางานของแพทย ให
UHOSNET ชวยดําเนินการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : Concepts of the conference
ผูนําเสนอ
: แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2551
ในนามของโรงเรียนแพทยใหม 6 สถาบัน และวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จะจัดประชุมวันที่
26-28 พฤศจิกายน 2551 Workshop ประกอบดวย 1) Game-Based Learning โดย Professor Marc
Prensky, USA. 2) Body painting โดย Professor Paul G McMenamin, Australia 3) Advanced elearning
practice
โดย ผู ช วยศาสตราจารย นายแพทยสิ ท ธิ โ ชค อนั นตเสรี คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร brochure
และหนังสือเชิญประชุมจัดสงไปตามสถาบันตาง ๆ แลว
รายละเอียดสามารถดูไดจาก website ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี www.ubu.ac.th
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน แจงวาไดรับการติดตอจาก รองศาสตราจารย
ดร. วราภรณ เอี้ยวสกุล ปรึกษาเรื่องวิทยากรตางประเทศคนหนึ่งมีคาใชจายสูง คิดจะยกเลิก ไดสอบถามไป
ยังคณะแพทยศาสตรตาง ๆ แลว ยังไมไดรับคําตอบกลับมา ในวันที่ 26 กันยายน 2551 ศาสตราจารยพิเศษ
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นายแพทยสมพร โพธินาม กับคณะผูจัดประชุมฯ จะประชุมอีกครั้งที่วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อหาขอสรุปวาจะเชิญวิทยากรคนเดิมหรือจะเชิญคนใหม
นายแพทย สุวัฒ น เลิศสุขประเสริฐ ประชาสั มพั น ธ การประชุม วิชาการแพทยศาสตรศึ ก ษา
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 7 วันที่ 24-26 กันยายน 2551 ที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี (รายละเอี ย ดตามกํ า หนดการฯ ประกอบการประชุ ม ) ทํ า หนั ง สื อ ส ง ไปถึ ง ทุ ก คณะ
แพทยศาสตรแลว ขอการยืนยันที่แนนอนและติดตอโดยตรงไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 เรื่องโครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: แพทยหญิงศศิธร ศิริสาลีโภชน
แพทยหญิงศศิธร ศิรสิ าลีโภชน แจงวา ยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.5 เรื่องความคืบหนาโครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ: สิงหาคม 2551 – กรกฎาคม
2554
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน แจงวา แผนงานระยะที่ 4 งบประมาณ
จํานวนเงิน 39,918,000.00 บาท ยังไมไดรับการอนุมัติจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) กลยุทธหลัก ใหพิจารณาวาคณะแพทยศาสตรตาง ๆ มีสวนเกี่ยวของอะไรบาง ที่เปนเรื่องการสนับสนุน
จากผูบริหาร ประเด็นสําคัญ 10 ขอ ที่ใชในการดําเนินงานในระยะที่ 4 คณะแพทยศาสตรตาง ๆ จะใหการ
สนับสนุนคาเดินทาง สถานที่ และการจัดประชุมของเครือขายตาง ๆ
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ปดไมได ในสวนของแผนงานฯ ระยะที่ 2 และ 3 บางโครงการที่ยังไมสง
เอกสารหรือยังดําเนินการโครงการไมเสร็จ ไดติดตอโดยตรงกับผูรับผิดชอบสถาบันนั้น ๆ แลวเพราะผูตรวจสอบ
บัญชีตองมาตรวจสอบในเดือนกันยายน 2551 สําหรับคณะแพทยศาสตร มศว. ขอใหตัวแทนที่มาประชุมชวย
ติดตามใหสงเอกสารที่ยังไมเรียบรอย สวนใหญจะเรียบรอยดี แตปญหาอยูที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูรับผิดชอบเปนนักศึกษาแพทย จึงขอใหอาจารยผูดูแลชวยติดตาม
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบผูแทนจากทุกสถาบันชวยประสานงานกับผูรับผิดชอบใหรีบ
ดําเนินการจัดสงเอกสารตาง ๆ ภายในเดือนกันยายน 2551
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4.6 เรื่องแนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ แจงวา ก.พ. รับไปหารือเชิงระเบียบการ ขณะนี้จัดตั้ง working
group โดยนายแพทยสุวัฒนฯ เปนประธานรวมกับ ก.พ. จัด workshop เชิญแพทยสภาเขามารวมดวย
สาระสําคัญที่ ก.พ. ตีความไว คือ 1) แพทยที่ไมไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม บรรจุขาราชการไมได
2) ก.พ. ไมมีตําแหนงลูกจางที่เปนแพทย แตเปนลูกจางของหนวยงานได 3) ถาไมไดใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ก็ไมสามารถใชทุนได แตสัญญาที่นักศึกษาแพทยลงนามตั้งแตเขาเรียน ระบุวา เมื่อจบ พ.บ.
แลวจะตองไปทํางานตามที่คณะกรรมการจัดสรรสงไป เบื้องตนถาแพทยเหลานั้นสอบขั้นตอนที่ 3 ไมผาน ให
จัดสรรไปกอน ตีความวาจบชา ถาจัดสรรไปแลว 6 เดือน สอบขั้นตอน ที่ 3 ได ถือวาเขาทํางานชาไป 6 เดือน
ก.พ. กําลังหาแนวทางวาจะทําอยางไร ซึ่งคงตองปรึกษาในกรรมการ ทั้ง 2 ชุด โดย ก.พ. เสนอกรรมการวาดวย
เรื่องกฎหมาย และกรรมการใหญของ ก.พ. กอนที่จะสงเรื่องทั้งหมดมาใหคณะกรรมการจัดสรรดําเนินการเรื่อง
สัญญาเพื่อถือปฏิบัติตอไป ซึ่งทุกอยางตองเสร็จเรียบรอยภายในเดือนตุลาคม 2551 หลังจากสอบครั้งที่ 2
เดือนตุลาคม 2551 เพื่อจะใหไดขอมูลที่ชัดเจนวาสถานการณเปนอยางไร ซึ่งเขาใจวาจะเปนสวนนอยที่จะเปน
ปญหา แตทั้งหมดตองไดขอมูลชัดเจนจาก ก.พ. ไวเปนหลักฐาน สาระตาง ๆ คงจะไดคําชี้ขาดจาก ก.พ.
อยางไรก็ตาม ก.พ. แจงวา เมื่อเขาประชุม ก.พ. ใหญ ตองเชิญปลัดกระทรวง จึงเสนอวา ตองเชิญผูแทนจาก
กสพท และผูแทนจากแพทยสภา รวมประชุมเพื่อชี้แจงดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.7 เรื่องการรับ E-Journals รวมกัน
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม แจงวา ไดรับมอบหมายมา 2 ป จาก กสพท เพื่อให
ดําเนินการจัดหา E-Journals รวมกัน ดําเนินการมาเปนลําดับ สุดทายไดประชุมเมื่อวันจันทรที่ 25 สิงหาคม
2551 ที่ค ณะแพทยศาสตร ศิ ริร าชพยาบาล ผลสรุ ป การประชุ ม ส ง ให กับ คณบดีทุ ก สถาบั น แลว สอบถาม
ความเห็นการรับ E-Journals จากทุกสถาบันสมาชิก 5 สถาบัน ไมเขาโครงการนี้ คือ คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักวิชา
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี นอกนั้นอีก 12 สถาบัน รวมกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ไดปรึกษากันสรุปวา จะ
เปดโอกาสใหแตละสถาบันเจรจาโดยตรงกับบริษัทเพื่อรับ E-Journals ในปงบประมาณ 2552 กอน และเก็บ
ขอมูลเพื่อมาปรึกษาหารือกันอีกครั้งในปถัดไปวาจะรวมหรือจะแยกรับ โดยขอใหบริษัทขยายเวลาการใชงานถึง
สิ้นเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งบริษัทจะแจงใหแตละสถาบันทราบอีกครั้ง ไดพยายามตอรองกับบริษัทเพื่อใหเสนอ
ราคาที่ นา จะเปน ไปได ในรูป แบบของ กสพท ข อ เสนอเมื่อ วั น ที่ 4 กัน ยายน 2551 E-Journals 50 เรื่อ ง
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สําหรับโรงพยาบาล 25 แหง ภายใตสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท มีทั้ง BMJ
และ Ovid คาใชจาย 5,987,193.00 บาท/ป
สวน 12 สถาบัน ขอเสนอเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 สําหรับ Ovid 50 titles BMJ 23 titles
คาใชจาย 16,724,645.00 บาท/ป ไดสง E-mail ใบเสนอราคาทั้ง 2 ใบ ใหกับคณะทํางานทุกคนแลว ถา
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ สามารถนําไปใชก็ตอรองกับบริษัทได แต 12 สถาบัน ถาไมรวมกันคง
นําไปใชไมได แตละสถาบันตองไปติดตอเอง
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม เสนอวา วาระเรื่องการรับ E-journals รวมกัน ควรนํา
ออกจากวาระการประชุมของ กสพท
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.8 เรื่องการสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ป
การศึกษา 2552
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
รองศาสตราจารย นายแพทย ส รนิ ต ศิ ล ธรรม รั บ มอบจาก ศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง บุ ญ มี
สถาปตยวงศ ขอมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2551 เฉพาะรายชื่อที่เลือกอันดับ 1 มีผูสมัคร จํานวน 24,858 คน
ชําระเงินจํานวน 22,564 คน ชําระเงินพรอมสงหลักฐานจํานวน 22,319 คน สําหรับผูสมัครที่ไมสงหลักฐาน
จํานวน 245 คน กรรมการชุดที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะอนุกรรมการ จะประชุมวันที่ 24 กันยายน 2551 ที่
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อตัดสินเปนทางการวาผูมีสิทธิ์สอบควรจะมีจํานวนเทาไร
ระหว า งการสมั ค รสอบมี ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น มาก แต ไ ด แ ก ป ญ หาเรี ย บร อ ย สนามสอบกรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด ว ย 3 เขต คื อ เขตที่ 1 จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน 5,610 คน เขตที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 4,979 คน เขตที่ 3 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จํานวน 2,777 คน
สนามสอบตางจังหวัด ประกอบดวย เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และพิษณุโลก
สําหรับรูปแบบการสอบคัดเลือกเขาคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร ในปการศึกษา
2553 อนุกรรมการคิดรูปแบบออกมาเปน 2 รูปแบบ เพื่อสอบถามไปยังคณะแพทยศาสตร และคณะทันต
แพทยศาสตร วาจะใชรูปแบบใด ดังตอไปนี้
รูปแบบที่ 1 เปนการใหความรวมมือกับ ทปอ.
คือ O-NET = 0% Prerequisite คะแนนรวมตองเทากับ หรือมากกวา 60% GAT = 20%
PAT 1 = 10% PAT 2 = 40% และวิชาเฉพาะ = 30% รวมคะแนน 100% คือใหนักเรียนสอบ GAT กับ
PAT 1 และ PAT 2 นําคะแนนที่ดีที่สุดสงมาให กสพท matching จัดสอบวิชาเฉพาะ
รูปแบบที่ 2 เนื่องจากรูปแบบที่ 1 ไมมีวิชาสังคมศาสตร และภาษาไทย
คือ O-NET = 0% Prerequisite คะแนนรวมตองเทากับ หรือมากกวา 60% วิชาเฉพาะ =
30% (เหมือน กสพท สอบในปปจจุบัน) และ M – NET (Medical – NET) คือ A-NET เดิม = 70% กสพท
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ดําเนินการเอง
ผลการตอบกลับ สถาบันที่เลือกรูปแบบที่ 1 มี 5 สถาบัน และรูปแบบที่ 2 มี 12 สถาบัน
ที่ ป ระชุ ม ได ข อ สรุ ป เบื้ อ งต น ว า ทุ ก สถาบั น ใช รู ป แบบที่ 2 เป น หลั ก และรองศาสตราจารย
นายแพทยสรนิต ศิลธรรม จะนําเขาที่ประชุม ทปอ.
มติที่ประชุม : เลือกรูปแบบที่ 2 และเสนอในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ กสพท
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เพื่อดําเนินการตอไป
4.9 เรื่ อ งผลงานวิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษากั บ การพิ จ ารณาตํ า แหน ง วิ ช าการในสาขาวิ ช า
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา ครั้งสุดทายไดทําหนังสือไปที่ สกอ. เพื่อ
สนับสนุนวา กสพท เห็นชอบ ขอให สกอ. นําผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มาพิจารณาการขอตําแหนง
วิชาการ โดยใหสงผานขอมูลนี้ไปยังสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไมทราบวาไดดําเนินการหรือยัง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.10 เรื่ องแนวทางในการดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : จํานวนผูสมัครสอบกลุมตางๆ สําหรับการสอบครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม
2551
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย แจ ง ว า ศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง บุ ญ มี
สถาปตยวงศ มอบหมายใหชวยประชาสัมพันธวา การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสารที่ 11 ตุลาคม 2551 และ
ขั้ น ตอนที่ 2 วั น อาทิ ต ย ที่ 12 ตุ ล าคม 2551 ใช ส นามสอบที่ ค ณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศผลสอบวันที่ 20 ตุลาคม
2551 ถาคณะกรรมการจัดสรรประชุมหลังวันที่ 20 ตุลาคม 2551 จะไดขอมูลที่เปนปจจุบัน
ผูสมัครเขาสอบขั้นตอนที่ 1 จํานวน 600 คน ขั้นตอนที่ 2 จํานวน 301 คน พบวา นักศึกษาติดตอ
มาวา ลืมสมัคร จึง ใหนัก ศึก ษาแพทยทํา หนัง สือชี้แจง โดยมีการรับรองจากตน สัง กัด สง เรื่องไปที่ ศ.ร.ว.
ภายในวันจันทรที่ 22 กันยายน 2551 เพราะจะมีการประชุมพิจารณาวาจะอนุมัติใหสมัครสอบไดหรือไม
ดังนั้นขอใหอาจารยจากทุกสถาบันชวยตรวจสอบนักศึกษาแพทยในสถาบันนั้น ๆ วาจํานวนผูสมัครสอบตรง
ตามความจริงหรือไม
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ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เสนอใหแตละสถาบันสํารวจนักศึกษาที่ไมไดสมัคร รีบทํา
หนังสือชี้แจง เพื่อนําเสนอพิจารณาที่ประชุมในวันจันทรที่ 22 กันยายน 2551 เวลา 12.00 น.
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.11 เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี แจงผลการประชุมคณะกรรมการจัดการเรียน
การสอน E-learning เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 สรุปไดวา 1) ดานความพรอมของแตละสถาบัน ดาน
บุคลากร อาจารยที่สราง E-learning ใชโปรแกรมแตกตางกันมาก การดําเนินการจัดทํา E-learning รูปแบบ
ตางกัน ทําใหเชื่อมโยงกันยาก media ไมมากพอ 2) งบประมาณในการดําเนินการคอนขางสูง แนวทาง
แกปญหาคือ ติดตอไปของบประมาณจาก สกอ. แต สกอ. ตองการแนวทางที่ชัดเจน จึงเสนอวา ควรพัฒนา
แตละสถาบันใหเปนรูปแบบเดียวกัน และควรมี key man 3-4 สถาบัน เปนศูนยกลางเริ่มทํา ทั้งนี้ตองมี server
ที่มีคุณภาพ ซึ่งราคาประมาณ 400,000 บาท
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เสนอวา ถามีปญหาเรื่องเงินทุน ใหทําโครงการเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการฯ ขออนุมัติงบประมาณเริ่มตนได โดยอาจมีการเรียกเก็บเงินลงขันจากแตละสถาบัน
ใหสงผาน กสพท เพื่อลดปญหาเรื่องการบริหารจัดการ แตโครงการตองมีเปาหมายชัดเจนวาทําไปแลวจะเกิด
ประโยชนอะไร โดยโรงเรียนแพทยใหมจะตองไดประโยชนและตองใหกรรมการอํานวยการฯ เห็นชอบ จึงขอให
เสนอเปน 2 โครงการ แยกเปน โครงการเริ่มตนและโครงการตอเนื่อง โดยใหเสนอรูปแบบเงินรายปที่ไมทําให
กรรมการฯ ตองมีขอผูกพันนาน โดยกําหนดใหอยูในวงเงินที่อนุมัติครั้งแรกเริ่มจากระยะสั้นใหเห็นผลไดชัดเจน
และเสนอระยะยาววามีอะไรเพิ่มเติมภายใน 2 ป วาจะไดผลงานใดที่เปนประโยชนและเปนรูปธรรม
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี จะไปดําเนินการจัดทําโครงการขอทุนเริ่มตน
ประมาณ 450,000 บาท เพื่อซื้อ server สวนโปรแกรมการพัฒนา และการจัดอบรมแตละครั้ง หนวยงานผูจัด
เรียกเก็บจากผูเขารับการอบรม
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบใหผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี ทําโครงการ
เสนอคณะกรรมการอํานวยการฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณดําเนินการ
4.12 เรื่องรายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ แจงวา จากการประชุมครั้งที่ผานมา เรื่องแผนการผลิตแพทย
เพิ่มตามโครงการลงทุนหลักใหญภาครัฐดานสาธารณสุข ซึ่งรัฐบาลพรอมที่จะรับสมัคร ขณะนี้แผนคอนขาง
สมบูรณ สภาพั ฒนฯ รอจังหวะเวลาที่จะนําเสนอเขา ครม. เพื่อผลัก ดัน เพราะผลประโยชนที่สําคัญ คือ
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โรงเรียนแพทยที่เกิดใหม
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรือ่ งจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : รายชื่อสถาบันตางประเทศที่แพทยสภารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา อนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันตางประเทศ เพิ่ม 3 สถาบัน คือ 1) Tokyo Medical and
Dental University, Faculty of Medicine, Tokyo, Japan. 2) Guy′s, King′s College & St.Thomas
Hospital, University of London 3) Leicester Medical School, University of Leicester, Leicester, UK
และสถาบันที่ไมผานการรับรอง คือ สถาบันจากประเทศฟลิปปนส
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องจากคณะอนุกรรมการรางธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ ชุดที่ 3
เอกสารประกอบ : รางเอกสารสําหรับใชประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงเรื่องการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(ตามเอกสารประกอบการพิจารณา 14 ประเด็น) โดยขอเชิญผูแทนเขารวมประชุมปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 10.30-15.00 น. ที่ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 5 หอง 511 คณะแพทยศาสตร
จุฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ 1) กํ า หนดแนวทางเลื อ กผู แ ทนของกลุม เครื อข า ย (สถาบั น การศึ ก ษา
แพทยศาสตร) จํานวน 6 คน ในการเขาประชุมสมัชชา สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 ณ
อาคารสํานักงานสหประชาชาติ ประเทศไทย 2) วางแนวทางการจัดกระบวนการใหความเห็นของเครือขายตอ
รางมติ/ขอเสนอ นําสงวันที่ 21 ตุลาคม 2551 3) กําหนดผูประสานงานของแตละกลุมเครือขาย
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 Southeast Asian Journal of Medical Education of Thailand
เอกสารประกอบ : SEARAME Journal
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา หนังสือ SEARAME Journal ไดรับการ
ทวงติงวาทําไมใช Formerly Journal of Medical Education of Thailand เพราะไมมีบทความที่คนไทยเขียน
ลง ในอนาคตอาจตัดขอความนี้ออก ซึ่งหากตัดออกแลวอาจนํากลับเขาไปไมได ปกติจะมีบทความประมาณ 8
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เรื่องในแตละเลม Southeast Asian Journal of Medical Education of Thailand นี้ จะออกปละ 2 เลม และ
ไดจัดสงไปใหทุกโรงเรียนแพทยแลว
มติที่ประชุม : รับทราบการตัดขอความดังกลาวที่ปก
5.4 เอกสารที่แปลมาจาก WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวาเอกสาร 3 เลม ที่ไดจัดสงไปใหทุกโรงเรียน
แพทย ไดแก 1) แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับปริญญาบัณฑิต) 2) แพทยศาสตรศึกษาระดับหลัง
ปริญญา 3) การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของแพทย หากตองการเพิ่มเติมใหขอไปที่ WHO Collaborating
Centre for Medical Education คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพราะ WHO เปนผูสนับสนุน
คาใชจายในการจัดพิมพ เอกสารนี้ไดแปลมาจาก WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION
(มาตรฐานสากลของสหพันธแพทยศาสตรศึกษาโลกเพื่อการพัฒนาคุณภาพ) และเปนผลงานของ SEARAME
(South East Asia Regional Association for Medical Education) ซึ่งสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย (คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 งานที่ตองดําเนินการ
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการกลุมสถาบันฯ
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี สรุปงานที่ตองดําเนินการหลังจากการประชุมครั้งนี้ คือ
1. รายชื่อผูเขาประชุม Negotiating สงชื่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2551
2. รายชื่อที่จะเขาประชุม TQA สงชื่อภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2551
3. แจงมติการจัดสอบคัดเลือก โดยตัวแทนของคณะเลือกรูปแบบที่ 2 จะดําเนินการเรื่องนี้ตอไป
และจะนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการฯ ในการประชุมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ที่คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อรับทราบ และจะแตงตั้งกรรมการชุดใหม
4. ขอความรวมมือใหชวยกันพิจารณาผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ โดยจะนัดประชุมวันที่ 26 กันยายน 2551 สงเรื่องทาง e-mail และจะมีหนังสือเชิญตามไปเพราะ
เปนเรื่องเรงดวน

13

ปดประชุมเวลา 15.50 น.

(ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน )
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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