รายนามผูเขาประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552)
วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2552
ณ หองประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันท
รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุรวิทย เตชธุวานนท
นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
ศาสตราจารย นายแพทย ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพนิ ิจธรรม
นายแพทยวรรณะ อูนากูล
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
พลอากาศเอก นายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
อาจารย แพทยหญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร)
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสทิ ธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
(แทน พลตรีกติ ติพล ภัคโชตานนท)
รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน

ประธานที่ประชุม
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินนั ท อรามรัตน
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
กรรมการอํานวยการ
2. ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
กรรมการอํานวยการ
3. รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
กรรมการอํานวยการ
4. พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท
กรรมการอํานวยการ
5. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
กรรมการบริหาร
6. นายแพทยประทุมทอง ยาทุม
กรรมการบริหาร
7. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีผไท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
8. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
9. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ
กรรมการบริหาร
10. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
กรรมการบริหาร
11. รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
กรรมการบริหาร
12. รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
กรรมการบริหาร
13. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
14. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
15. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
16. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
17. นายแพทยลือชา วนรัตน
ผูอํานวยการโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
18. นายแพทยสุวฒ
ั น เลิศสุขประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ ผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
2. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวสี ตุลวรรธนะ
รองผูอาํ นวยการเครือขายวิจยั คลินกิ สหสถาบัน
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552)
วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2552
ณ หองประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการชัน้ 2 คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม พรอมกันนี้ไดมอบของที่ระลึกใหกับผูเขารวมประชุมทุกทาน
หลังจากนั้นประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 รายงานเบื้องตน ผลการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2551
เอกสารประกอบ : 1. ขอสรุปเกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2551
2. สุนทรพจน หัวขอ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ”
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน ไดเขารวมประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 ซึ่งมีเครือขายสมัชชาสุขภาพและประชาชนทั่วไปเขาฟงจํานวน 400
คน ในการประชุ ม มี ก ารปาฐกถาพิ เ ศษจากบุ ค คลต า ง ๆ เช น นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ หั ว หน า พรรค
ประชาธิปตย นายแพทยไพจิตร วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายธีรยุทธ สุคนธวิท ผูแทนคนพิการ
และ ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน กลาวสุนทรพจนในหัวขอ “ธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ” ประเด็นที่สําคัญที่สมัชชาสุขภาพนํามาพิจารณาในการประชุมทั้งหมดรวม 14 เรื่อง ไดแก
1. ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
2. สุขภาวะทางเพศ
3. การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล
4. การเขาถึงยาจําเปน
5. กลไกการมีสวนรวมในการเจรจาการคาระหวางประเทศ
6. เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
7. การจัดการสุขภาพแรงงานนอกระบบ
8. ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
9. บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
10. แนวทางสรางสื่อปลอดภัยและสรางสรรคสําหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว
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11.
12.
13.
14.

การเขาถึงบริการเพื่อพัฒนาสุขภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการ
การพัฒนาการแพทยแผนไทย แพทยพื้นบาน และแพทยทางเลือก
ระบบสุขภาพและพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
กลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ที่สําคัญอยางยิ่งคือ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ จะตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย และมีสาระอยางนอยเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ หลายเรื่อง คาดวาคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
จะสงวาระตาง ๆ เขาสูการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดตามขั้นตอนการดําเนินการ สวนในประเด็น
เรื่องใหญ ๆ ที่สําคัญ ทุกภาคสวนสามารถเชื่อมตอหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของในการพิจารณาตั้งกลไก
รวมกันทํางานใหเปนไปตามวาระตาง ๆ ที่ผา นการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 สรุปการประชุม SEARAME Executive Meeting ครั้งที่ 3 วันที่ 10-11 มกราคม 2552
เอกสารประกอบ : Listing in the AVICENNA Directory for Medicine
AVICENNA DIRECTORIES Project Update for Regional Associations
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย ผู แ ทนจากประเทศไทยในการประชุ ม
SEARAME Executive Meeting ครั้งที่ 3 วันที่ 10-11 มกราคม 2552 ไดแจงสรุปผลการประชุมเพื่อทราบดังนี้
ในการประชุมไดมีการทบทวนการดําเนินงานดานแพทยศาสตรศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยผูแทนประเทศสมาชิก ประกอบดวย บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อินโดนีเซีย พมา เนปาล ศรีลังกา
และประเทศไทย ทั้งนี้ผูแทนจากประเทศมัลดีฟ ติมอร และเกาหลีเหนือ ไมไดเขารวมประชุม และรายงาน
จากสํานักงานเครือขาย SEARAME จากนั้นที่ประชุมไดทบทวนธรรมนูญของ SEARAME วาระและการ
เลือกตั้งประธาน สมาชิกภาพ กองบรรณาธิการวารสาร SEAJME และโครงการความรวมมือกับองคการ
อนามัยโลก และ WFME โดยที่ประชุมไดมีมติรับรองแผนการดําเนินการในระยะตอไป ดังนี้
 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อประสานงานดําเนินการรวมกับองคการอนามัยโลกในเรื่อง Medical
Education Bioethics and Quality Accreditation
 จัดทําโครงการประชุมปฏิบัติการเรื่อง Ethical Teaching and Training of the Trainers
 ประสานความรวมมือกับสถาบันผลิตแพทยของแตละประเทศ ในการจัดทํา Regional
Directory/Avicenna directory ซึ่งจัดทําขึ้นแทน WHO directory
ปจจุบันสถาบันผลิตแพทยในประเทศไทยหลายสถาบัน ยังไมมีรายชื่อใน WHO directory จึง
สมควรจะทบทวนในโอกาสนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
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1.3 เรื่ อ งผลงานวิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษากั บ การพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการในสาขา
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงใหที่ประชุมทราบวา สกอ. ไดนําเขาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการฯ และไดขอตัวอยางการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
สาขาแพทยศาสตรศึกษา ซึ่งไดสงตัวอยางจากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปประกอบการ
พิจารณาแลว คาดวาจะไดรับทราบผลการพิจารณาประมาณเดือนมีนาคม 2552
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.4 การเสนอชื่อผูแทนของคณบดี (และผูอ ํานวยการ) เพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติ
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงผลการเสนอชื่อผูแทนของคณบดี (และผูอํานวยการ)
เพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ โดยวิธีเลือกกันเอง ผลปรากฎวา ศาสตราจารย
คลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน เปนผูไดรับเลือก ทั้งนี้กลุมสถาบันฯ ไดทําหนังสือแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบแลว
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.5 เรื่องแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแพทยและบริษัทยา
เอกสารประกอบ : แนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมเกี่ย วกับความสัม พัน ธระหว างแพทย และ
บริษัทยา
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงใหที่ประชุมทราบวา คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
การใชยาอยางสมเหตุผล ในคณะกรรมการพัฒนาแหงชาติดานยา ไดสงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางแพทยและบริษัทยามาเพื่อใหกลุมสถาบันฯ พิจารณา ดังนั้นขอใหแตละคณะพิจารณา
และหรือปรับปรุงแกไข โดยขอใหสงผลการพิจารณามายังกลุมสถาบันฯ ภายใน 2 สัปดาห
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ
ค รั้ ง ที่ 4 / 2 5 5 1 เ มื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 7 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 1 ณ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ
ค รั้ ง ที่ 8 / 2 5 5 1 เ มื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 1 9 ธั น ว า ค ม 2 5 5 1 ณ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไขดังนี้
1. หนา 2 รายนามผูไมไดเขารวมประชุม ตําแหนงที่ 12. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม
ปนเจริญ แกเปน รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
2. หนา 7 ขอ 4.2 บรรทัดที่ 7 สํานักงานขาราชการพลเรือน แกเปน ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
วาระที่ 3 เรือ่ งเพื่อพิจารณา
3.1 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันตางๆ ในประเทศไทย
เอกสารประกอบ : คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ไดมีหนังสือถึงกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ขอใหพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของ
ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ ในประเทศไทย เพื่อใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการตรวจโรคในการรับผูสมัครฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของกลุมสถาบันฯ เมื่อวันที่
26 มกราคม 2552 ไดพิจารณาทบทวนคุณสมบัติดังกลาวทั้งหมดใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และสงคณะแพทยทุก
แหงพิจารณา รวมทั้งไดสงคุณสมบัติเฉพาะนี้ ใหราชวิทยาลัยอายุรศาสตร สมาคมโรคไต สมาคมโรคหัวใจ
ราชวิทยาลัยจักษุ ราชวิทยาลัยหู คอ จมูก และราชวิทยาลัยจิตเวช รวมพิจารณากําหนดรายละเอียดอาการ
ผิดปกติ ระดับความรุนแรงและการดําเนินโรค / อาการ อันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเปนอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย วิธีการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนเกณฑใน
การพิจารณา เมื่อไดรับความเห็นของราชวิทยาลัยตาง ๆ แลวจะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม
สถาบันฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง และนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดพิมพคุณสมบัติในการ
ประกาศรับนักศึกษาตอไป
ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง พรอมแสดงความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
 คุณสมบัติในเรื่อง มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และโรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งไมไดระบุไว ที่คณะกรรมการแพทยผูตรวจ
รางกายเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา สมควรสงไปใหราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟู พิจารณาดวย
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 ในเรื่อ งของโรคติ ดต อซึ่ ง เป น อัน ตรายตอ ตนเองและผูป ว ย ให สง ไปให ส มาคมโรคติดเชื้ อ
พิจารณา
 ควรเพิ่มเติมในคุณสมบัติวา โรคหรือความพิการอื่น ๆ จะตองไมเปนอันตรายตอตนเอง ผูปวย
และไมเปนอุปสรรคตอการเรียน ซึ่งจะชวยใหราชวิทยาลัยตาง ๆ พิจารณาไดดีขึ้น
 หัวขอ 2.2 เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย ให
เพิ่มคําวา และผูเกี่ยวของ ดวย
มติที่ประชุม : เห็นชอบและใหดําเนินการตอไป
3.2 สรุปผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7
เอกสารประกอบ : PowerPoint สรุปผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ แจงวา สืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดรับมอบหมายใหติดตามขอเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7
จึงไดขอขอมูลไปตั้งแตป 2550 โดยการสงแบบสอบถามไปตามหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ วาตั้งแตป พ.ศ.
2548-2550 คณะ/สถาบัน ไดดําเนินการใดบางที่เปนไปตามขอเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติครั้งที่ 7 มีตัวชี้วัดกิจกรรมอะไรบาง และดําเนินการไปเมื่อใด สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ประสานงานกั บ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการดํ า เนิ น การตาม
ขอเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 7 ผูรับผิดชอบมีหลากหลายและไมชดั เจน
2. ระบบในการติดตาม จัดเก็บขอมูลในกิจกรรมตางๆ ไมชัดเจน
3. ในข อ เสนอแนะการประชุ ม แพทยศาสตรศึ ก ษาแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 7 ประกอบไปด ว ย 23
ขอเสนอแนะ 109 กิจกรรม มีการดําเนินการ  รอยละ 50 สถาบัน/หนวยงาน/ราชวิทยาลัย เปนจํานวน 40
กิจกรรม
4. กิจกรรมที่ยังไมไดมีการดําเนินการเลย 13 กิจกรรมไดแก
4.1 การจัดตั้งกรรมการกลางเพื่อทําการวิจัยรวมระหวางสถาบันการใหบริการและสถาบัน
ผลิตแพทย
4.2 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการผลิตแพทยตามจํานวนที่ผลิตในปจจุบัน และ/
หรือตามที่มีการทบทวนอยางเหมาะสม
4.3 การให กสพท เสนอคณะกรรมการราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ และรัฐบาล บรรจุเรื่อง
การจัดตั้งคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ไวใน พ.ร.บ. เพื่อทําหนาที่ประสาน กํากับและติดตามผล
การผลิตและการใชบุคลากรดานสุขภาพ รวมทั้งการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะของการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 7 โดยมีกลไกสนับสนุนและงบประมาณ
4.4 การตั้งคณะกรรมการศึกษาวิจัยกระบวนการดําเนินการและผลกระทบของการสอบเพื่อ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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4.5 การกําหนดวิธีปฏิบัติใหชัดเจนในกรณีที่แพทยไมผานการประเมินการปฏิบัติงานตาม
โครงการเพิ่มพูนทักษะ
4.6 การจัดระบบสุขภาพโดยใหความสําคัญตอบทบาทของแพทยเวชศาสตรครอบครัว
4.7 การกําหนดอัตรากําลัง คาตอบแทนและความกาวหนาทางวิชาชีพแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวที่ชัดเจน
4.8 การประเมินจํานวนบัณฑิตแพทยและแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ เปนระยะอยาง
ตอเนื่อง
4.9 การเผยแพรผลการประเมินจํานวนบัณฑิตแพทยและแพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ให
ผูเกี่ยวของและสถาบันผลิตแพทยทราบ
4.10 การแตง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมิ น และรั บ รองคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันผลิตแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552
4.11 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ผลิตแพทย
4.12 การสงเสริมใหทุกสถาบันจัดการฝกอบรมผูตรวจสอบภายใน
4.13 การวิจัย ในดานความคุม ทุน ของการใชเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการใหบริการทาง
การแพทย
4.14 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดดัชนีชี้วัดการตรวจสอบและเมินการใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีบริการทางการแพทย
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง และไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. เพิ่มเติมกิจกรรมที่ยังไมดําเนินการคือ การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุก ๆ 5 ป
เนื่องจากในการประชุมฯ แพทยสภาไดเสนอใหมีการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุก ๆ 5 ป
2. การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ มีการเวนชวงการประชุมนานมากเกินไป และไมมี
คณะกรรมการที่ติดตามอยางชัดเจน สมควรจัดใหมีการประชุมทุก 3 ป
3. การเก็บข อมู ลโดยการออกแบบสอบถามมีขอจํา กัด ผูตอบแบบสอบถาม อาจมีขอมูลไม
เพียงพอ ทําใหอาจมีความคลาดเคลื่อน สมควรจัดใหมีการกลั่นกรองขอมูลอีกครั้งกอนนําเสนอในที่ประชุม
ใหญ
4. ควรจัดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานติดตามและเก็บขอมูลการดําเนินงานตามขอสรุป และ
รายงานใหสมาชิกไดรับทราบอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อใหการทํางานดําเนินไปอยางตอเนื่อง สามารถ
ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแนวคิดไดอยางทันทวงที
มติที่ประชุม
ขอเสนอแนะคือ

:

ใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตามขอสรุปผลการดําเนินการตาม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศาสตราจารย นายแพทย ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ

3.3 การฝกอบรมผูบริหารสถาบันผลิตแพทย รุนที่ 10
เอกสารประกอบ : การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู บ ริ ห ารสถาบั น ผลิ ต แพทย แ ห ง
ประเทศไทย รุนที่ 10
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดนําเสนอโปรแกรมการฝกอบรมใหที่ประชุมได
พิจารณา ซึ่งจะมีการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทยแหงประเทศไทย รุนที่ 10 ระหวาง
วั น ที่ 20 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2552 โดยมี ก ารอบรมในชั้ น เรี ย น สั ม มนานอกสถานที่ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ มีที่นั่งใหคณะแพทยศาสตรจํานวนแหงละ 2 คน และศูนยแพทยศาสตรศึกษาจํานวนแหงละ 1 คน
สถาบันใดที่สมัครกอนจะไดรับการพิจารณาจัดสรรที่นั่งกอน
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรมีการจัดประชุมสัญจรคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ที่
ตางประเทศ เพื่อจะไดรวมกันทํากิจกรรมและศึกษาดูงานรวมกัน
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : ขอเสนอแนะของการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8
กําหนดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล ไดนําเสนอความกาวหนาของการเตรียม
จัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 โดยไดจัดทําคําของบประมาณไปที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแลว ในวงเงินงบประมาณ 3.7 ลานบาท ซึ่งจะไดรับประมาณเดือนกรกฎาคม 2552 สําหรับรายชื่อ
ของคณะกรรมการชุ ดที่ 1 มี ก ารเปลี่ย นแปลงจาก นายแพทย สุวัช เซีย ศิ ริวั ฒ นา เป น นายแพทย ส มควร
หาญพัฒนชัยกูร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการชุดที่ 1 คณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุม
กันอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2552 และจะจัดสงสรุปขอเสนอแนะมาในเดือนเมษายน 2552 เพื่อนํามารวมกับ
ขอสรุปของคณะกรรมการชุดที่ 2 สําหรับกําหนดการประชุมครั้งใหญจะจัดประชุมวันที่ 20-22 กรกฎาคม
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2552 ณ อาคารเฉลิม พระบารมี 50 ป ซอยศูน ยวิจัย ภายใตหัว ขอ การบริก ารสุข ภาพโดยยึด คนเปน
ศูนยกลาง ( People-Centered-Health-Care) เนื้อหาการประชุม ประกอบดวย
 การสรางเสริมสุขภาพ
 การแพทยที่มีจิตวิญญาณของความเปนมนุษย
 การใชยาและเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม
กําหนดการประชุม
- พิธีการเปดการประชุม โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
- การบรรยายเรื่องการบริการสุขภาพโดยยึดคนเปนศูนยกลาง จะดําเนินการประสานเพื่อเรียน
เชิญ Dr. Matthew L. Hunsacker, M.D. จาก University of Illinois, U.S.A มาบรรยาย
- ผลการดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะการประชุ ม แพทยศาสตรศึ ก ษาแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 7 โดย
คณะกรรมการดําเนินงานติดตามขอสรุปผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
- อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามและวิจารณขอเสนอแนะฯ
- อภิปรายประเด็นสําคัญเพื่อกําหนดแนวปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะฯ รอบที่ 1โดยมติที่ประชุมเสนอ
ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การแพทยที่มีจิตวิญญาณของความเปนมนุษย โดย นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
ประเด็นที่ 2 การสรางเสริมสุขภาพ โดย ผศ. ดร. นพ.อภินันท อรามรัตน
ประเด็นที่ 3 การใชยาและเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม โดย ศาสตราจารยคลินิก
นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน
ประเด็นที่ 4 การแกปญหาการขาดแคลนอาจารยแพทย โดย รองศาสตราจารย นายแพทย
โศภณ นภาธร ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร
โพธินาม และรองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร รวมกันดําเนินการ
ประเด็นที่ 5 ความเหมาะสมของโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะกับระบบบริการสาธารณสุขใน
ปจจุบัน และทบทวนเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดย รองศาสตราจารย นายแพทยพิศาล ไมเรียง
ประเด็นที่ 6 ขอคิดเห็นในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เชนประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของ นักกฎหมาย
เปนตน โดยจัดใหมีการอภิปรายในกลุมยอย
- ทบทวนขอเสนอแนะฯ และความคิดเห็นจากการอภิปรายและนําเสนอขอสรุปจากการอภิปราย
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติตามขอเสนอแนะฯ โดย ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี และ รองศาสตราจารย
ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
- การยอวาทีทางดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาแพทย โดยนักศึกษาแพทย
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ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรเปลี่ยนหัวขอเปน การบริบาลสุขภาพโดยประชาชนเปนศูนยกลาง ทั้งนี้ที่ประชุมขอให
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล และ รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา
ศิริทรัพย นํากลับไปพิจารณาหัวขออีกครั้ง
รับทราบและมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน
มติที่ประชุม :
โอภาสเกียรติกุล ไปพิจารณากําหนดรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
4.2 แนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน แจงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการการจัดสรรแพทยผูทํา
สัญญา ดังนี้
 คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ชอบให จั ด สรรนั ก ศึ ก ษาแพทย ผู ทํ า สั ญ ญาที่ ค าดว า จะสํ า เร็ จ
การศึกษาในปการศึกษา 2551 โดยไมพิจารณาวาจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลวหรือไม และ
มอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการฯ และผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ทํา
หนังสือหารืออัยการสูงสุดเกี่ยวกับการดําเนินการตามสัญญาการศึกษาวิชาแพทยศาสตร ใน 3 ประเด็นดังนี้
- แพทยที่ยังไมไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถจะไปปฏิบัติงานในสวนราชการ
ตาง ๆ ไดหรือไม
- หากสามารถไปปฏิบัติงานได การบรรจุเขารับราชการจะอยูในตําแหนงอื่นที่ไมใชตําแหนง
นายแพทยหรืออาจารยในคณะแพทยศาสตร โดยใชวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตไดหรือไม
- การปฏิบัติราชการขณะยังไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถือเปนการชดใชทุน
หรือไม กรณีไมถือวาเปนการชดใชทุน จะผอนผันจนถึงเมื่อใดเพื่อใหกลุมแพทยผูทําสัญญา
มาชดใชทุน กรณีแพทยผูทําสัญญาไปฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อสอบใหม จะใหเวลาในการ
อบรมนานเทาไร กรณีสิ้นสุดการอบรมแลวยังสอบไมผานและจัดบรรจุในตําแหนงอื่นที่ไมใช
แพทย หากแพทยผูทําสัญญานั้นไมยินยอมจะถือวาผิดสัญญาหรือไม
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ไดมีขอเสนอจากกรรมการฯ ใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาในประเด็นของการนําผลการสอบเพื่อ
รับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาเปนเงื่อนไขในการอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งที่
ประชุมจะไดนํามาหารือในลําดับตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-learning
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
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ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี แจงความคืบหนาในการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนการสอนโดยวิธี E-learning วา ปจจุบันแตละสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-learning อยู
แลว ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ โปรแกรมที่จะนํามาใชรวมกันมีราคาแพง การนํามารวมกันหรือเผยแพรรวมกัน
ทําไดยากมาก เนื่องจากภาพที่นํามาประกอบบางสวนจะมีปญหาทางลิขสิทธิ์ ทําใหเผยแพรไดภายในสถาบัน
เทานั้น หากจะจัดทํา E-learning ใหเหมือนกัน ทุกคณะแพทยคงจะตองคอย ๆ ดําเนินการไป จึงเสนอใหที่
ประชุมพิ จารณาวา จะลงทุ นจั ดหาโปรแกรมมาใชรวมกัน หรื อจะขอความสนับสนุนจาก สกอ. เพื่อขอใช
โปรแกรม
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ทําโครงการในนามของกลุมสถาบันฯ นําเสนอผาน ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เพื่อขอใชโปรแกรม
ของ สกอ.
4.4 การประชุม เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET) และโครงการ
จัดตั้งสํานักงานประสานงานเครือขาย UHOSNET
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.5 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : รางกําหนดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ ไดนําเสนอ รางกําหนดการการประชุม
วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวขอ “แพทยศาสตรศึกษาที่เปนเลิศในยุคไรพรมแดน”
วั น ที่ 18-20 พฤศจิ ก ายน 2552 ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 10 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยจะเชิญวิทยากรจาก University of Nevada School of Medicine มาบรรยาย
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
 ในหัวขอ Lecture 3 เรื่อง สอนอยางไรใหเปนอัจฉริยะ ควรเพิ่มคําวา และเปนคนดี
 ภายในงานการประชุมควรมีการประกวดผลงานวิจัยทางดานแพทยศาสตรศึกษาของแพทย
และนักศึกษาแพทย
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
4.6 การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : การสอบขั้นตอนที่ 3 ศรว. (OSCE)
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
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ศาสตราจารย แพทยห ญิงบุญมี สถาปตยวงศ ผูอํานวยการศูนยประเมินและรั บรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ไดชี้แจงการสอบขั้นตอนที่ 3 วา ศรว. ไดจัดนักศึกษา
กระจายไปสอบทั้ ง หมด 3 สนาม คื อ คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล จํ า นวน 4 วงต อ รอบ คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 3 วงตอรอบ และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํานวน 3 วงตอรอบ ซึ่งจะแบงการสอบเปน 2 รอบ/วัน ทั้งหมด 2 วัน ขอสอบจะมีจํานวนทั้งหมด 20 ขอ
การจัดอาจารยคุมสอบ
นักศึกษาของแตละสถาบันจะไดรับการคุมสอบโดยอาจารยสถาบันของตนเอง ไมเกิน 2 คนตอวง
สําหรับคาใชจายของอาจารยที่เดินทางมาคุมสอบ ศรว. จะเปนผูจัดการทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อไดรับรายชื่ออาจารย
ที่คุมสอบ ศรว. จะทําหนังสือถึงแตละสถาบันเพื่อขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อมาคุมสอบตอไป
การเตรียมเครื่องมือของแตละสนามสอบ
สถาบันที่เปนสนามสอบจะไดรับขอมูลที่ขอใหเตรียมอยางกวาง ๆ เพื่อไมใหทราบตัวขอสอบ
เกณฑการตัดสิน
ใช MPL ของแตละขอและรวมเปนหมวด เกณฑผานจะพิจารณาเปนรายหมวดรวมทั้งคะแนนรวม
ดวย คะแนน Process ประมาณ 30-40 % Content 60-70 % การตัดสินชี้ขาดโดยกรรมการบริหารของ ศรว.
ผลการสอบจะประกาศประมาณวันที่ 9 มีนาคม 2552 และจะจัดสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มีนาคม
2552
การพิจารณาในขั้นตอนสุดทาย
ศรว. จะนําผลการสอบ MEQ และ long case ที่ไดรับจากคณะ โดยขอใหสงผลการสอบดังกลาว
ตามแบบฟอรมที่ ศรว. กําหนดไว ภายในเดือนกุมภาพันธ 2552 ซึ่งจะตองนํามารวมกับผลการสอบทั้ง 3
ขั้นตอน เพื่อออกใบประกาศรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหนักศึกษาแพทยแต
ละคน นํา ไปยื่น ตอแพทยสภาพรอมกับใบรับรองปริญญาบัตรจากแต ละคณะ เพื่อประกอบการอนุมัติใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตอไป
สําหรับขอสอบ MEQ ขอใหทุกสถาบันสงขอสอบพรอมเฉลย เพื่อ ศรว. จะไดพิจารณาในเรื่อง
มาตรฐานของขอสอบและจะนําไปพัฒนาตอไป
หลังจากนั้น ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ ไดขอ E-mail address ของ
คณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ สะดวกในการติ ด ต อ สื่ อ สารในเรื่ อ งต า ง ๆ ได อ ย า งรวดเร็ ว โดยให
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล เปนผูประสานงานในการรวบรวม
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ขอสอบ MEQ ควรจัดทําเปนขอสอบกลางโดย ศรว. แลวสงไปใหแตละสถาบันสอบ เพื่อจะไดเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียนแพทย ซึ่งผูอํานวยการฯ จะไดนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศรว. ตอไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบ
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4.7 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ปการศึกษา
2552-2553
เอกสารประกอบ : แนวทางการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2553 ผาน
ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ ประธานอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผานกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย ไดชี้แจงความคืบหนาของการดําเนินการในปการศึกษา 2552 วา ขณะนี้อยูในระหวางการรอผล
คะแนน A-NET เพื่อจะนํามาประมวลผลและประกาศผลสอบตอไป
สําหรับการสอบในปการศึกษา 2553 คณะอนุกรรมการการจัดสอบคัดเลือกฯ ไดเคยมีหนังสือถึง
ทุกสถาบันใหพิจารณาแนวทางการสอบคัดเลือกฯ และไดมีการดําเนินการประชาสัมพันธโดยการแถลงขาว
เรียบรอยแลว ซึ่งในปการศึกษา 2553 จะไมใชคะแนน GAT และ PAT ของ ทปอ. แตจะดําเนินการจัดสอบเอง
ทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย วิชาสามัญ 70% วิชาเฉพาะ 30% และ ใชคะแนน O-NET เทากับหรือมากกวา 60%
เปนเกณฑ
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
4.8 รายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : โครงการผลิตแพทยเพิ่ม (ระยะที่ 3)
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล ไดแจงความคืบหนาของโครงการ
ผลิตแพทยเพิ่ม (ระยะที่ 3) วา รองศาสตราจารย แพทยหญิงอุบลรัตน สันตวัตร รองคณบดีฝายนโยบายและ
แผน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดรวบรวมขอมูลจากทุกโรงเรียนแพทย เรื่อง การผลิตแพทยเพิ่มระยะ
ที่ 3 ไดพิ จ ารณาทบทวนและกํ า หนดเป า หมายการผลิ ต แพทย เ พิ่ ม ป พ.ศ.2553-2556 และส ง ไปที่ สํ า นั ก
งบประมาณรับทราบเปนที่เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.9 การแลกเปลี่ยนเรียนรูการประเมินผลโดยแนวทางของ TQA ของแตละสถาบัน รวมทั้ง
แนวทางการจัดประเมินและกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารยแพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ไมมีความคืบหนา
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4.10 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ : วาระการประชุม ของ CRCN network
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงวสี ตุลวรรธนะ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงวสี ตุลวรรธนะ รองผูอํานวยการเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ได
แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
- ผลสรุปจากการประชุมผูบริหารของ Clinical research center ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2552 ณ โรงแรม ที เค พาเลช ทาง CRCN ไดเปดตัว website www.crcthailand.net เพื่อเปน
ชองทางในการติดตอระหวาง CRCN กับสถาบันที่เขารวมประชุมจากการประชุมดังกลาว งานที่ CRCN กําลัง
อยูดําเนินการอยูมีดังนี้
1. การจัดฝกอบรมสําหรับผูประสานงาน CRC ในเรื่องการใชงาน CRC website
2. การจัดทํา Newsletter สําหรับประชาสัมพันธขาวสารใหกับสมาชิกในเครือขาย CRC ที่จะ
ออกเปนระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน/ครั้ง
- CRCN ไดมีการแตงตั้ง รองผูอํานวยการเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 3 ทานคือ
1. พ.อ.ผศ.ดร.นพ.ราม รังสินธุ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
2. ดร.นพ.สุธีร รัตนะมงคลกุล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. รศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- การนํ า เสนอประธาน FERCIT
เข า ร ว มเป น กรรมการประสานงานวิ จั ย กว.-กสพท
(ประกอบดวย รองคณบดีกํากับงานวิจัยของสถาบันแพทยศาสตร) โดยที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิจัย กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 มีมติเห็นชอบให
เพิ่มตําแหนงกรรมการอีก 1 ตําแหนง สําหรับประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย เพื่อเปนการ
พัฒ นางานดา นวิ จัย ในสว นที่เ กี่ย วขอ งกับดา นจริย ธรรมการวิจัย ในคน ในกลุ ม สถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย เปนไปอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
4.11 โครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ยังไมมีความคืบหนา
4.12 โครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : 1. PowerPoint แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ
2. แผนงานเครือขาย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย โครงการ
แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ (ระยะที่ 4)
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3. คําสั่งแตงตั้งกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ที่ 4/2552
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน ไดนําเสนอแผนงานงานโรงเรียนแพทย
สรางเสริมสุขภาพ กลาวคือ คณะแพทยศาสตรตาง ๆ ไดมีการพัฒนาจนไดรับการรับรองเปนโรงเรียนแพทย
สรางเสริมสุขภาพ Accredited HP Medical School คณะกรรมการไดเสนอแผนงาน 3 ป ใหกับ สสส. และ
ไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว วงเงินงบประมาณ 37 ลานบาท โดยมีพันธกิจหลักคือ
1. พัฒนา หนวยงานรับผิดชอบดานการสรางเสริมสุขภาพ ในทุกสถาบันฯ ภายใตกรอบของ
TQA
2. พัฒ นาศักยภาพและเอื้ออํานวยให เครือขายฯ ขับเคลื่อนงานด านการสรางเสริมสุขภาพ
ภายใตกรอบ TQA
3. พัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนดานการสรางเสริมสุขภาพ
โดยจะมีเครือขายที่รวมกันทํางานและชวยพัฒนาใหไปในทิศทางเดียวกันซึ่งประกอบดวย
- กิจการนักศึกษา ผูประสานงาน คือ รองศาสตราจารย นายแพทยรณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- อาชีวอนามัย ผูประสานงาน คือ ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยฉัตรชัย เอกปญญาสกุล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- Palliative care ผูประสานงาน คือ รองศาสตราจารย นายแพทยเต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- การสรางฐานขอมูลและจัดการความรู HP
ผูประสานงานคือ ผูชวยศาสตราจารย
นายแพทยวรรษา เปาอินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ผูประสานงานคือ สํานักงานแผนงาน HP กสพท
ในแตละเครือขายจะมีการประชุมในกรอบแผนงานที่กําหนด ซึ่งจะประสานไปตามโรงเรียนแพทย
ตาง ๆ ในการทํากรอบงานที่เชื่อมโยงกันระหวางคณะทํางานชุดตาง ๆ ของ กสพท ทั้งในเรื่องของตัวชี้วัด กรอบ
TQA และหลักสูตรการเรียนการสอน สํานักงานประสานงานตั้งอยูที่ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในเครือขายตาง ๆ นี้ จะขอใหผูที่มีชื่อเปนผูประสานงาน ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุน โดยที่มีอาจารยของ
แตละเครือขายเปนผูรับผิดชอบ สวนในเรื่องการติดตอสื่อสาร ถาหากคณะใดตองการใหติดตอผานคณบดี หรือ
คณะใดจะใหติดตอผานทางเครือขายโดยสําเนาถึงคณบดีและผูรับผิดชอบทราบก็ได โดยจะดําเนินการประชุม
ผูรับผิดชอบจากคณะตาง ๆ ในวาระตอไปเพื่อตกลงกันในเรื่องการติดตอสื่อสาร และทางสํานักงานจะสรุป
ความกาวหนาเพื่อนําเสนอในที่ประชุมตอไป
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :
 ประเด็นสําคัญคือจะตองดําเนินการในเรื่องตางๆ ใหเปนรูปธรรมภายใน 3 ป โดยเฉพาะ
เนื่องจากในเดือน กรกฎาคม 2552 จะมีการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 ควรจะมีการผลักดัน
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เรื่องการสรางเสริมสุขภาพภายในโรงเรียนแพทย กําหนดนโยบายสาธารณะใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให
โรงเรียนแพทยนําไปพัฒนาตอไป
 ควรมีการทํางานเชื่อมโยงกับ กระบวนการ HA ของโรงพยาบาลของแตละที่ ในเรื่องของ
โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ เพื่อที่จะไดดําเนินไปทั้งระบบ
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
4.13 โครงการผลิตแพทยเพิ่มตามโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐดานสาธารณสุข 25522555
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.14 การเสนอให เ พิ่ มค า ตอบแทนแพทย แ ละปรั บ ลดชั่ ว โมงการทํ า งานของแพทย ใ นภาค
ราชการ(จากแพทยสภา)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรือ่ งจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ยังไมมีความคืบหนา ขณะนี้อยูในระหวางการรับรองหลักสูตรตางประเทศ
5.2 เรื่องจากอนุกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
คณะอนุกรรมมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภากําลังดําเนินการทบทวนพิจารณาเรื่อง พ.ร.บ. วิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค ซึ่งไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 พ.ร.บ. ดังกลาวเปนการเปดโอกาสให
ผูบริโภคสามารถจะใช พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค เรียกรองสิทธิได
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ
5.3 เรื่องการดําเนินการเพื่อเพิ่มเงินตอบแทนอาจารยแพทยในโรงเรียนแพทย
เอกสารประกอบ : หลักเกณฑการจายเงินคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
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กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศเพิ่มอัตราคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงประจําเดือนใหแพทยที่อยูใน
โรงพยาบาลชุมชน ประกาศดังกลาวเริ่มใชตั้งแตเดือนมกราคม 2552 และขณะนี้ทางแพทยสภาไดดําเนินการ
ใหมีการเพิ่มเงินใหกับแพทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เปนศูนยแพทย และโรงพยาบาลทั่วไปแลวแตยังไมมี
ความคืบหนา สําหรับเรื่องการเพิ่มอัตราคาตอบแทนสําหรับอาจารยแพทยยังไมมีผูดําเนินการ
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :
 สถาบันตาง ๆ ควรจัดเปนทุนใหกับอาจารยแพทย และนําเรื่องดังกลาวไปพิจารณาในการ
ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 ในประเด็นการแกปญหาการขาดแคลนอาจารยแพทย
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
5.4 การตรวจสอบบัญชีกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย(5รอบป ระยะเวลาตั้งแต
1 มกราคม 2547 ธันวาคม 2551
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
5.5 การเปนเจาภาพประชุมสามัญประจําป ของสมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทยนานาชาติครั้งที่
59
เอกสารประกอบ : หัวขอในการขอความอนุเคราะหจากคณะแพทยศาสตรตาง ๆ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
สมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทยนานาชาติ หรือ IFMSA (International Federation of Medical
Students’ Associations) ประกอบไปดวยคณะแพทยทั้งหมด 14 สถาบัน ไดลงมติวาประเทศไทยมีความ
พรอมที่จะเสนอตัวเปนเจาภาพในการจัดประชุมสามัญประจําป ของสมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทยนานาชาติ
ประจําป 2010 ในเดือนมีนาคมเพื่อใหนักศึกษาแพทยไทยไดมีโอกาสเขารวม ซึ่งการที่จะไดรับเปนเจาภาพ
จะตองไปประมูลแขงขันกับอีกหลายประเทศ ดังนั้นทางสมาพันธฯ ตองการเงินสนับสนุนอีกประมาณ 3.5 ลาน
บาท ซึ่งตองการใหสถาบันแพทยตางๆ ออกจดหมายเพื่อรับรองสถานะทางการเงินของประเทศไทยวา มี
ศักยภาพเพียงพอในการจัดการประชุมดังกลาว เพื่อจะไปประมูลในเดือนมีนาคม 2552
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม :
 ที่ ป ระชุ ม เสนอให ข องบประมาณกั บ การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สําหรับสถาบันที่ยังไมไดเขารวมกับสมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทยนานาชาติ ขอใหทางสถาบัน
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในสมาพันธฯ ดังกลาวดวย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหทางสมาพันธนิสิตฯ รางจดหมาย เพื่อขอใหสถาบันแพทยออก
จดหมายรับรองวายินดีสนับสนุนการจัดประชุม
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5.6 สรุปแบบประเมินผลการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทยครั้งที่ 9
พ.ศ. 2551
เอกสารประกอบ : สรุปแบบประเมินผลการประชุมฯ
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม แจงในที่ประชุมเรื่อง สรุปแบบประเมินผลการ
ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2551 เรื่อง นวัตกรรมการสอนแพทยศาสตร
ศึกษา เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 มีผูเขารวมประชุมจํานวน 394 คน รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร
ที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.7 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน แจงตอที่ประชุมวาการประชุมกรรมการ
อํานวยการรวมกับคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยครั้งตอไป กําหนดวันศุกรที่
15 พฤษภาคม 2552 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
ปดประชุมเวลา 15.30 น.

(รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไข สรุปผลการประชุม
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