รายนามผูเขาประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552
(ประชุมกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 3/2552)
วันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2552
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

รายนามผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ประธานที่ประชุม
2. รองศาสตราจารย ดร. บุษบง จําเริญดารารัศมี
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต กรรมการอํานวยการ)
3. ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการอํานวยการ
4. ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม กรรมการอํานวยการ
5. รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ กรรมการอํานวยการ
6. รองศาสตราจารย พันเอกหญิงขวัญใจ ธนกิจจารุ
(แทน พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท กรรมการอํานวยการ
และ ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ กรรมการบริหาร)
7. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท กรรมการอํานวยการ
8. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุรวิทย เตชธุวานนท กรรมการอํานวยการ
9. นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี กรรมการอํานวยการ
10. ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย กรรมการอํานวยการ
11. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ กรรมการอํานวยการ
12. ศาสตราจารยพเิ ศษ นายแพทยสมพร โพธินาม กรรมการอํานวยการ
13. รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม กรรมการอํานวยการ
14. นายแพทยวรรณะ อูนากูล กรรมการอํานวยการ
15. พลอากาศเอก นายแพทยอวยชัย เปลือ้ งประสิทธิ์ กรรมการอํานวยการ
16. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศกุ รี กรรมการอํานวยการ
17. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล กรรมการบริหาร
18. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร กรรมการบริหาร
19. รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ กรรมการบริหาร
20. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร กรรมการบริหาร
21. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี กรรมการบริหาร
22. แพทยหญิงสะการะ หัศภาดล
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ กรรมการบริหาร)
23. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย กรรมการบริหาร

24. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน กรรมการบริหาร
25. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน กรรมการบริหาร
26. นายแพทยนิพนธ อุปมานรเศรษฐ
(แทน นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีผไท กรรมการบริหาร)
27. นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน กรรมการบริหาร
28. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
29. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน กรรมการอํานวยการ
2. รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย กรรมการอํานวยการ
3. รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต กรรมการอํานวยการ
4. พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท กรรมการอํานวยการ
5. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร กรรมการอํานวยการ
6. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน กรรมการบริหาร
7. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ กรรมการบริหาร
8. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ กรรมการบริหาร
9. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร กรรมการบริหาร
10. นายแพทยประทุมทอง ยาทุม กรรมการบริหาร
11. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย กรรมการบริหาร
12. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย กรรมการบริหาร
13. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีผไท กรรมการบริหาร
14. รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ กรรมการบริหาร
15. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
16. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
17. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
18. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน กรรมการบริหาร
19. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ กรรมการบริหาร
20. นายแพทยลือชา วนรัตน ผูอํานวยการโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
21. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ ผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552
(ประชุมกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 3/2552)
วันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2552
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
เริ่มประชุมเวลา 10.50 น.
ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม หลังจากนั้น ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและประเมินผล ครั้งที่ 1/2552
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
ขอเลื่อนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป และไดแจงเพิ่มเติมวาสืบเนื่องจากการตั้ง
คณะกรรมการ Palliative Care การประชุมครั้งที่ 1 จะมีขึ้นในวันนี้ คือวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2552 ที่
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โดยจะนําผลการประชุมมาแจงใหที่ประชุมทราบใน
โอกาสตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 การประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานขอมูลระบบสุขภาพและการแพทยฯ ของ
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 1/2552
เอกสารประกอบ : รายงานผลการรวมประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานขอมูลระบบ
สุขภาพและการแพทยของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย นําเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดทํา
มาตรฐานขอมูลระบบสุขภาพและการแพทยของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 10 มีนาคม 2552 ซึ่งกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ไดมอบหมาย ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิโรจน เจียมจรัสรังสี
ไปเขารวมประชุม วาการประชุมนี้เปนการประชุมรวมกันเพื่อจัดทํามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพและการแพทย
ของประเทศ โดยจะเชื่อมโยงขอมูลระหวางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม
และกรมบัญชีกลาง ซึ่งนอกจากจะใชประโยชนในการเบิกจายคารักษาพยาบาล ยังจะนํามาใชในการบริหาร
ดานสุขภาพในระดับโรงพยาบาลและระดับประเทศ ปจจุบันมีคณะทํางาน 6 ชุด รวมกันพัฒนา ไดแก สวน
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Standard Metadata, Metadata Broker, Data Quality Control, Process, Security และ Network โดยที่
ประชุมมีความเห็นวาหนวยงานรับผิดชอบในการใชงานควรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุม สถาบันฯ
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2552 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวัน
ศุกรที่ 27 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมทางไกล หนวยประสานงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบ : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2552 วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2552
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ที่ประชุมไดพิจารณาแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 1 รายชื่อผูเขารวมประชุม
ลําดับที่ 1 ศาสตราจารยคลินิก............กุลทนันท แกไขเปน กุลทนันทน
ลําดับที่ 8 ศาสตราจารย นายแพทย ดร. ...... แกไขเปน ศาสตราจารย ดร. นายแพทย
หนา 6 วาระที่ 3.1
บรรทัดที่ 10 ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร แกไขเปน ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ
บรรทัดที่ 11 ราชวิทยาลัยจักษุ แกไขเปน ราชวิทยาลัยจักษุแพทยฯ
ราชวิทยาลัยหู คอ จมูก แกไขเปน ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยฯ
หนา 8 ขอ 4.10 พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเปน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542
ขอ 4.14 การตรวจสอบและเมินการใช แกไขเปน การตรวจสอบและประเมินการใช
ขอ 1 บรรทัดที่ 2 การสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แกไขเปน การสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนา 9 ลําดับที่ 1 นายแพทย ดร. ............. แกไขเปน ดร. นายแพทย.........
หนา 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป แกไขเปน อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐
ป
มติที่ประชุม
: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับ
กรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2552 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล หลังจากไดมีการแกไขแลว
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 Patient Safety Curriculum (The WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical
Schools)
เอกสารประกอบ : จดหมายจากองคการอนามัยโลก เรือ่ ง Patient Safety Curriculum for
Medical Students ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงที่ประชุมวา องคการอนามัยโลกไดเชิญชวนให
ประเทศไทยเขารวมโครงการนํารองใชหลักสูตร WHO Patient Safety Curriculum for Medical Schools ซึ่ง
องคการอนามัยโลกไดพัฒนาขึ้น เพื่อนําผลมาพัฒนาหลักสูตรในลําดับตอไป โดย รองศาสตราจารย
แพทย หญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดนําสรุปหัวขอบทเรียนในหลักสูตรและกระบวนการเขารวมโครงการนํารอง
มติที่ประชุม : เห็นชอบในการเขารวมโครงการนํารอง และมอบใหคณะกรรมการบริหารฯ ไป
จัดแบง/คัดเลือกหัวเรื่อง และนํามารายงานในที่ประชุมครั้งตอไป
3.2 ขออนุมตั เิ งินในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ
โรงพยาบาล (งวดที่ 3)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงขออนุมัติเงินในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (งวดที่ 3) เปนเงิน 220,000.- บาท ซึ่งไดเคยขออนุมัติในที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการฯ ครั้งที่ 1/2552 แลว แตไมปรากฎในสรุปผลการประชุม จึงมาขออนุมัติอีกครั้งใน
การประชุมฯ ครั้งนี้ ทั้งนี้ ปจจุบันจายไปแลว 410,000.- บาท แตยังเหลืออีกเปนเงิน 220,000.- บาท
มติที่ประชุม : อนุมัติ
3.3 การตรวจสอบบัญชีกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (5 รอบป ระยะเวลาตั้งแต
1 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2551)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี นําเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชีกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (5 รอบป ระยะเวลาตั้งแต 1 มกราคม 2547
– 31 ธันวาคม 2551) โดย
นางบุญเรือง เจริญศรี ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนเงิน 2,472,257.90 บาท
เปนเงินรับฝาก CRCN 1,095,282.00 บาท ยอดคงเหลือจริง 1,377,769.90 บาท ซึ่งสามารถนํามาจัดสรร
เปนงบประมาณสนับสนุนสําหรับการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ได
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มติที่ประชุม : รับทราบ และอนุมัติใหใชเงินของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ใน
กรณีถางบประมาณการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ไมเพียงพอ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 และการติดตามขอสรุปผลการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7
เอกสารประกอบ : 1. เอกสารรายงานความกาวหนาการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 8
2. แบบแสดงความคิดเห็น
“รางขอเสนอแนะ ” การประชาพิจารณ การ
ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รายงานความกาวหนาการจัด
ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ป วา ในชวงที่ผานมาเปนการทําประชาพิจารณ ซึ่งไดจัดไปแลวที่คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
ไดจัดประชาพิจารณ 2 แหงพรอมกัน คือ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 1 มิถุนายน 2552 จะจัดที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และวันที่ 8
มิถุนายน 2552 จะจัดที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้เพื่อใหอาจารยแพทยทั่วประเทศได
รับทราบรางขอเสนอแนะ และรวมเสนอความเห็น จากนั้น คณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมรวมกับ
คณะทํางานชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จะรวบรวมความเห็นมาจัดทําเปนขอเสนอแนะฉบับสมบูรณ เพื่อนําเขารับรอง
และกําหนดแนวปฏิบัติ ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552 ตัวอยางที่ใชในการประชาพิจารณปรากฎดังเอกสาร
ที่แจกในที่ประชุม สําหรับการประชาสัมพันธ มีแผนพับ โปสเตอร และเว็บไซด www.meded8.org
คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดทําหนังสือถึงคณบดีทุกคณะ เพื่อเชิญเขารวมประชุม โดยขอความ
กรุณาใหแตละสถาบันรวบรวมรายชื่อผูเขารวมประชุม และขอรับการสนับสนุนคาลงทะเบียนจากคณะ/สถาบัน
ดวย ปจจุบันกําลังอยูในระหวางขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการผานสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวงเงิน 3,000,000.- บาท
ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ไดขอใหกําหนดชวงเวลาสําหรับคณบดีเพื่อลง
นามรวมกันในปฏิญญาเรื่อง โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ
รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ ไดแจงที่ประชุมถึงความคืบหนาของการ
ติดตามขอสรุปผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7 ตามที่
ไดรับมอบหมายใหประสานงานรวมกับ ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ, ศาสตราจารย
นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และ รองศาสตราจารย
แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ซึ่งศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ ไดใหขอแนะนําวา
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สมควรขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูบริหารของแตละสถาบัน จึงกําหนดวาจะจัดทําเปนรางแบบสอบถามเพื่อให
กรรมการทุกทานตอบขอมูล โดยจะดําเนินการภายใน 2 เดือนนี้ และจะนําขอมูลมานําเสนอในที่ประชุมครั้ง
ตอไป
มติที่ประชุม :
1. ใหแตละสถาบันรวบรวมรายชื่อผูเขารวมประชุม สถาบันละประมาณ 20 คน มาเขารวม
การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
2. ในการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 7 รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ รับไปดําเนินการรวบรวมขอมูล
เพิ่มเติม และนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป
4.2 แนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน แจงความคืบหนาวา ผลการพิจารณาสถานภาพของบัณฑิต
แพทยที่ยังสอบไมผานและไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมวา บัณฑิตแพทยทุกคนจะไดรับการ
จัดสรรใหไปปฏิบัติงานชดใชทุนแตไมสามารถบรรจุเขาปฏิบัติงานภาครัฐในตําแหนงแพทย โดยจะตองบรรจุใน
ตําแหนงนักวิทยาศาสตร หรือนักวิชาการสาธารณสุข แตเมื่อสอบผานไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรม จะสามารถขอปรับตําแหนงไดทันที
สําหรับการชวยเหลือผูที่ยังสอบไมผานนั้น คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จะ
รวมเปนเจาภาพในการทบทวนความรูใหนิสิตแพทยที่สอบไมผาน ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 สําหรับขั้นตอน
ที่ 3 จะใช E-Learning บนเว็บไซด
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี เสนอความคืบหนาและขอหารือที่ประชุมดังนี้
1. ขอปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการนําวิดิโอการทบทวนความรูของแตละสถาบัน มาเพื่อใชเปน
resource ของ E-Learning
2. พิจารณาคุณสมบัติผูที่จะเขารับบริการ E-Learning เฉพาะผูที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต แต
สอบเพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมผาน จะไดรับอนุญาตใหเขามาใชบริการโดยไมเรียกเก็บ
คาใชจาย
3. พิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดตั้งศูนยฯ ดําเนินการ และนโยบายในการใหบริการในอนาคต
7

มติที่ประชุม : มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี แพทยหญิง
อังคณา พงศผาติโรจน และ รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ รวมกันกําหนดเงื่อนไขผูที่เขา
มาใช E-Learning
4.4 การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET) และโครงการ
จัดตั้งสํานักงานประสานงานเครือขาย UHOSNET
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร แจงวาจะมีการประชุมเครือขายโรงพยาบาล
กลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET) ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งตอไปในวันที่ 10-11
มิถุนายน 2552 ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความอยูรอดยั่งยืนของสถาบัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.5 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : เอกสารกําหนดการประชุม
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย พันเอกหญิงขวัญใจ ธนกิจจารุ
รองศาสตราจารย พันเอกหญิงขวัญใจ ธนกิจจารุ แจงความคืบหนาเรื่องการประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10 วา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดนําขอสังเกตจาก
การประชุมไปทบทวนรายละเอียดและกําหนดการฯ และมีขอสรุปดังนี้
1. หัวขอการประชุม “แพทยศาสตรศึกษาที่เปนเลิศในยุคไรพรมแดน”
2. กําหนดการประชุม วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
3. หัวขอที่เพิ่มเติมคือ การนําเสนอ Best Practice I, II ของแตละสถาบัน ในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2552 โดยไดทําหนังสือไปยังคณบดี /ผูอํานวยการ คณะแพทยศาสตร/วิทยาลัย/สํานักวิชา ทุก
สถาบัน ใหสงขอมูลไปยังหนวยแพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทั้งนี้กําหนดการ
ดังกลาวจะเปน first anounment
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : power point สรุปผลการสอบ
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ แจงสรุปผลการสอบเพื่อประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 โดยเปนขอมูลการสอบครั้งแรก
ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 มีนาคม 2006 เขาสอบ 1493 คน สอบผาน
74.1%
มีนาคม 2007 เขาสอบ 1846 คน สอบผาน
77.8%
มีนาคม 2008 เขาสอบ 1948 คน สอบผาน
77.8%
มีนาคม 2009 เขาสอบ 1948 คน สอบผาน
77.8%
ขั้นตอนที่ 2 มีนาคม 2008 เขาสอบ 1391 คน สอบผาน
81.6%
มีนาคม 2009 เขาสอบ 1767 คน สอบผาน
94.7%
ขั้นตอนที่ 3 กุมภาพันธ 2009 เขาสอบ 1245 คน สอบผาน
88.1%
แนวโนมการสอบผานขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เพิ่มมากขึ้นในทุกป
สําหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 ที่ศูนยประเมินฯ เปนผูจัดสอบนั้น โดยมีผูสอบผานทั้งหมด
1,314 คน
คงคางอยู 27 คน ทั้งนี้ศูนยฯ ไดสงรายชื่อไปยังแพทยสภาเพื่อออกหนังสือรับรองการสอบผานฯ และออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว
สําหรับผลการวิเคราะหขอสอบ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 เปนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คาความเชื่อมั่น
rtt อยูระหวาง 0.865-0.938
ขั้นตอนที่ 2 คาความเชื่อมั่น rtt อยูระหวาง 0.87-0.906
ขั้นตอนที่ 3 คา alpha อยูระหวาง 0.5419-0.6954
สําหรับการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 เนื่องจากมีสนามสอบหลายสนาม จะเห็นวามีขอรองเรียน,
ขอเสนอแนะ และ feed back กลับมายังศูนยประเมินฯ คอนขางมาก เกี่ยวกับ ความยุติธรรม และการปฏิบัติ
ตนของกรรมการคุมสอบ ซึ่งมีความแตกตางกันอยูบาง
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ แจงเพิ่มเติมกรณีประธานอนุกรรมการจัดสอบฯ
ขอลาออก จึงขอมติคณะกรรมการอํานวยการฯ รับรอง ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยธัญญพงษ ณ นคร
จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขึ้นเปนประธานอนุกรรมการฯ
มติที่ประชุม : รับรอง ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยธัญญพงษ ณ นคร เปนประธาน
อนุกรรมการจัดสอบเพื่อรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.7 การสอบคัดเลือกบุคคลเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ป
การศึกษา 2552-2553
เอกสารประกอบ : แนวทางการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2553
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงที่ประชุมเพื่อทราบวา การสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2553 จะใชแนว
ทางการสอบเชนเดียวกับปที่ผานมา แตในปการศึกษา 2553 กสพท จะจัดสอบวิชาสามัญเอง โดยมี
กําหนดการดังนี้
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สมัครสอบ
สิงหาคม 2552 ทาง Internet
สอบวิชาเฉพาะ
ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2552
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ
ธันวาคม 2552
สอบวิชาสามัญ
ประมาณปลายเดือนมกราคม 2553
สัมภาษณ/ตรวจสุขภาพ
ภายใน มีนาคม 2553
สอบและประกาศผล
O-NET
ตามประกาศของ สทศ.
สัมภาษณเพิ่มเติมรอบ 2 (ถามี)
เมษายน 2553
ประกาศผลขั้นสุดทายและสงรายชื่อไปตัดสิทธิ์ที่ ทปอ. ภายในเดือนเมษายน 2553
มติที่ประชุม
: รับทราบ
4.8 รายงานจากโครงการผลิตแพทยรว มกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงวา คณะรัฐมนตรีกลุมเศรษฐกิจ
ไดนําโครงการนี้ขึ้นไปพิจารณา คาดวาจะไดรับอนุมัติเฉพาะงบลงทุน 2 ลานบาทตอคน ไมมีงบดําเนินการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.9 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดนําเสนอกระบวนการของการจัดทําฐานขอมูล
ตามตัวชี้วัดรวม ที่คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับเปนศูนยดําเนินการจัดเก็บ ดังนี้
1. เขาไปยังเว็บไซดของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. เขางานประกันคุณภาพการศึกษา
3. เขาที่เมนู web board
4. Log in (คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะเปนผูออก Log in และ Password
ใหแตละคณะฯ) เพื่อนําเขาขอมูล
5. Web Master (ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา) จะเปนผูเขาไป Verify ขอมูลเพื่อ
นําไปใสใน table กลาง
ทั้งนี้ขอมูลที่แตละคณะฯ นําเขาไปใสใน
table นั้นจะยังไมปรากฎ หลังจากรวมขอมูลเปน table
กลางแลว สมาชิกจะเขาไปตรวจสอบและนําไปใชได ขอมูลดังกลาวจะไมระบุสถาบัน คาดวาในสัปดาหหนา
จะสงขอมูลการ Log in และ Password ไปใหทุกสถาบัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.10 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงความคืบหนาวา กรรมการอํานวยการ
CRCN กําลัง
จะประชุมรวมกับมูลนิธิวา จะมีบทบาทในการสนับสนุน CRCN อยางไร กําหนดไวประมาณเดือนมิถุนายน
โดยจะนําความคืบหนามานําเสนอตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.11 โครงการเพิม่ อาจารยแพทย
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
:
เลื่อนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
4.12 โครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน แจงที่ประชุมเกี่ยวกับแผนงานที่ไดรับทุน
วา เนนการบูรณาการ การสรางเสริมสุขภาพเขากับทิศทางการพัฒนา TQA ของคณะ มีกรอบเขียนในแผนงาน
และมีเครือขายตาง ๆ มาชวยทํางาน เชน กิจการนักศึกษาแพทย เครือขายอาชีวอนามัย KM และ Palliative
care โดยจะมีการดําเนินการเปน 13 ขั้นตอน และแจงกําหนดการประชุม ดังนี้
25 มีนาคม 2552 เปนการประชุม
relationship
15 พฤษภาคม 2552 เปนการประชุม Palliative care และ KM
18 พฤษภาคม 2552 ประชุมกิจการนักศึกษาแพทย ที่คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี
22 พฤษภาคม 2552 ประชุมอาชีวอนามัย
Hotel กทม.
28 พฤษภาคม 2552 ประชุมคณะแพทยศาสตรใหม ที่สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
และไดนําเสนอ
Proposal โครงการประชุมเพื่อพัฒนา Code of Practice for Health Promotion
วันที่ 21 พฤษภาคม 2552
ประธานแจงเพิ่มเติม จะมีการประชุม
KM โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ดังนั้นขอเชิญ
รอง คณบดีฝา ยวิชาการ และคณาจารย สถาบันละ 2 คน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ที่โรงแรมเรดิสัน เพื่อ
รวมกันกําหนดจรรยาปฏิบัติของโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.13 โครงการผลิตแพทยเพิม่ ตามโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐดานสาธารณสุข 25522555
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
:
เลื่อนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
4.14 การเสนอใหเพิม่ คาตอบแทนแพทยและปรับลดชัว่ โมงการทํางานของแพทยในภาค
ราชการ (จากแพทยสภา)
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ไมมี
เลื่อนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
4.15 ผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสาขา
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ไมมี
เลื่อนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
4.16 แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับความสัมพันธระหวางแพทยและบริษัทยา
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงที่ประชุมเพื่อทราบวา จากการที่คณะทํางาน คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดสงขอมูลเพื่อขอความคิดเห็นไปยังสถาบันตาง ๆ นั้น ไดรับขอมูลตอบ
กลับนอยมาก จึงจะขอติดตามเรื่องอีกครั้งเพื่อรวมกันเสนอความเห็นเพื่อสรุปเปนขอปฏิบัติ และนําแจงในที่
ประชุมตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.17 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันตาง ๆ ในประเทศไทย
เอกสารประกอบ : คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี นําเสนอคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา เพื่อนําสงผลสรุปไปยัง สกอ. และประกาศใหผูสมัครทราบ
ตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ ใหแตละสถาบันกลับไปทบทวนและนําแจงในที่ประชุมกรรมการบริหาร
เพื่อดําเนินการ
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วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรือ่ งจากการประชุมอนุกรรมการกลัน่ กรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
:
ยังไมมีการประชุมในระยะนี้
5.2 เรื่องจากอนุกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
:
ไมมีการนําเสนอ
5.3 เรือ่ งการดําเนินการเพือ่ เพิม่ เงินตอบแทนอาจารยแพทยในโรงเรียนแพทย
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
:
เลื่อนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
ปดประชุมเวลา 15.00 น.

(แพทยหญิงสะการะ หัศภาดล)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไข สรุปผลการประชุม
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