รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2552
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5/2552)
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2552
ณ หองประชุมณีณา-นิรันดร ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

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.
26.

พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน
รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุรวิทย เตชธุวานนท
นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม
นายแพทยวรรณะ อูนากูล
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
พลอากาศเอก นายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
อาจารย แพทยหญิงศศิธร ศิริสาลีโภชน
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน

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

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิ ดศักดิ์ ผลจันทร
นายแพทยประทุมทอง ยาทุม
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
แพทยหญิงปาริชาติ วงศเสนา
ศาสตราจารย นายแพทยสมพล พงศไทย
นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน
ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
กรรมการอํานวยการ
2. รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
กรรมการอํานวยการ
3. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
กรรมการอํานวยการ
4. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
กรรมการบริหาร
8. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
กรรมการบริหาร
9. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
กรรมการบริหาร
10. นายแพทยลือชา วนรัตน
ผูอํานวยการโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
11. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2552
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5/2552)
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2552
ณ หองประชุมณีณา-นิรันดร ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา กลาวตอนรับ
ผูเขารวมประชุม และแจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ดังนี้
1. เนื่องจากป 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมง กุฎเกลา จะครบรอบ 35 ป วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จึงไดจัดกิจกรรมในโอกาสดังกลาว หนึ่งในกิจกรรมตาง ๆ คือ การเปนเจาภาพ
รวมกับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ในการจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จึงขอเรียนเชิญแตละสถาบันเขารวมประชุมและนําเสนอ
Best Practice
2. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 มีการบันทึกรายการโทรทัศนขณะที่นักเรียนแพทยทหาร ชั้นปที่ 6
เรียนวิช าเวชปฏิบัติการยุทธ และเขารับการฝกปฏิบัติการเพชราวุธ ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เปนสถาบันเดียวที่จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาแพทย จึงขอประชาสัมพันธใหชมรายการดังกลาว ใน
รายการผูพิทักษแผนดิน ทางชอง 11 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00-13.30 น.
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
แนะนํากรรมการและสมาชิกใหม ดังนี้
1. ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล รองเลขาธิการ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย
2. แพทยหญิงปาริชาติ วงศเสนา วิทยาลัยแพทยศาสต รและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กรรมการบริหาร
3. ศาสตราจารย นายแพทยสมพล พงศไทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการบริหาร
หลังจากนั้น ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
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วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 รายงานสรุปการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : Power point รายงานผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที8่
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒ น กุลทนันทน รายงานสรุปการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป จํานวนผูเขารวมประชุม
871 คน รายไดจากการลงทะเบียน 212,500.00 บาท คาใชจายและยอดคงคางที่ยังไมไดชําระ 2,348,784.74
บาท (ณ วั นที่ 31 กรกฎาคม 2552) ผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามตอการจัดประชุมใน
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.89 มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้ ควรดําเนินการ
ผลักดันขอเสนอแนะตาง ๆ ใหเกิดเปนรูปธรรม โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวางแผนปฏิบั ติ กําหนด
ตัวชี้วัด และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ไมควรเวนระยะเวลาในการจัดประชุมนานจนเกินไป
สงผลใหขาดความตอเนื่อง จึงอยากใหจัดอยางสม่ําเสมอ สถานที่จัดการประชุมคอนขางคับแนบเนื่องจากมี
ผูเขารวมประชุมจํานวนมาก
รองศาสตราจารย ดร . แพทยหญิงนิ ศารัตน โอภาสเกียรติกุล นําเสนอสรุปขอเสนอแนะเพื่อ
นําไปสูการบริบาลสุขภาพโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง (People-Centered Health Care) ที่ไดจากการประชุม
ครั้งนี้ จํานวน 24 ขอเสนอแนะ โดยไดมีการนําเสนอในการประชุมเมื่อ 22 กรกฎาคม 2552 แลว รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม :
1. รับทราบผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
2. ขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมครั้งนี้ ถาเกี่ยวของกับแพทยศาสตรศึกษา กลุมสถาบันฯ
อาจจะดําเนินการไดเลย เชน การปรับหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผล เปนตน แต
ขอเสนอแนะดังกลาวมีหลายสวนที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพโดยรวม เชน การกระจายบริการผูปวยนอก และ
การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อบริการผูปวยใน ระบบการตอบแทนทั้ง financial และ non-financial สัดสวน
แพทยเวชศาสตรครอบครัวตอแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ ดังนั้น การที่ จะดําเนินการใหสําเร็จไดอาจจะตอง
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดวย เชน กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สปสช. ราชวิทยาลัยตาง ๆ และ
โรงพยาบาลเอกชน หรืออาจจะตองดําเนินการใหเปนวาระแหงชาติ
3. เพื่อดําเนินการผลักดันใหขอเสนอแนะตาง ๆ เกิดเปนรูปธรรมและตอเนื่อง มอบห
มายให
กรรมการบริห ารกลุมสถาบันฯ พิจารณาดําเนินการ ตั้งคณะทํางาน จัดลําดับความเรงดวน กําหนดเปาหมาย
ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ และติดตามผล โดยดําเนินการจัดประชุมผูที่เกี่ยวของอีกครั้ง
4. งบประมาณในการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ที่ไดรับจาก สกอ . ยังมี
เหลือสวนหนึ่ง นอกจากจะใชทํารายงานประชุมฉบับสมบูรณแลว อาจนํามาใชในการจัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ
ผลักดันขอเสนอแนะตาง ๆ ได อยางไรก็ตาม ถาไมสามารถใชงบประมาณที่เหลือนั้นได สามารถขออนุมัติ ใช
งบของกลุมสถาบันฯ ในการจัดประชุมดังกลาวได สวนหวงเวลาในการจัดประชุมใหพิจารณาใหเหมาะสม หรือ
อาจจัดเปนการเฉพาะกิจขึ้นเพราะเปนเรื่องที่สําคัญ
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1.2 การแถลงขาวการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2533 โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 น.
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย รวมกับ ทปอ . ไดจัดการแถลงขาวที่จุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย เรื่อง
การรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2553 โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย การ
แถลงขาวเปนไปดวยความเรียบรอย ใชเวลาไมนาน มีนักขาวและสื่อโทรทัศนมาพ อสมควร ขณะแถลงขาวไมมี
ประเด็นซักถาม แตมีการซักถามนอกรอบเกี่ยวกับการสอบวิชาสามัญ ที่ กสพท จัดสอบเอง การยังไมใชคะแนน
GAT และ PAT ในปการศึกษา 2553 สวนการสอบ O-NET ไมมีประเด็นซักถาม
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.3 การสงมอบ Code of Conduct
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล แจงที่ประชุมวาจะดําเนินการสงมอบ Code of
Conduct โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ที่คณบดีทุกคณะไดรวมลงนามเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ในรูป
เอกสารและ soft file เพื่อใหสถาบันนําไปใชประโยชนตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.4 การจัดอบรม USMLE
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต แจงวา ในวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2552
จะมีการจัดอบรม USMLE เพื่อเตรียมความพรอมของแพทยไทยที่จะไปศึกษาในสหรัฐอเมริกา ณ อาคารเฉลิม
พระบารมี ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คาลงทะเบียน
4,000.- บาท รายละเอียด
เพิ่มเติมดูไดใน website: www.med.cmu.ac.th หรือติดตอทางโทรศัพทหมายเลข 0-5394-5266, 0-53945277
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุม
สถาบันฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม
สถาบันฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เอกสารประกอบ : 1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับ
กรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่
2/2552 วันศุกรที่ 15
พฤษภาคม 2552
2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่
4/2552 วันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ที่ประชุมไดพิจารณาแกไขสรุปผลการประชุม ดังนี้
หนา 2 รายนามผูไ มไดเขารวมประชุม แกไข กรณีที่กรรมการมีผูแทนเขารวมประชุมแลว ใหตัด
รายนามกรรมการนั้นออกจากรายนามผูไมไดเขารวมประชุม
หนา 7 วาระที่ 4.3 ขอ 2 บรรทัดที่ 2 ใชบริการโดยไมเรียกเก็บ แกไขเปน ใชบริการโดยเรียก
เก็บ
มติที่ประชุม : รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุม
สถาบันฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หลังจากไดมีการแกไขแลว และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2552
เมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การรับนักศึกษาแพทยในโควตารับตรง
3.2 การพิจารณาโรงพยาบาลรวมผลิตของสถาบันผลิตแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
ศาสตราจาร ยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม นําเสนอขอมูลวา ปญหาในขณะนี้ของคณะ
แพทยศาสตรใหมในการสงนักศึกษาแพทยไปเรียนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลรวมผลิตคือ โรงพยาบาลรวมผลิต
ของคณะแพทยศาสตรใหมไมไดอยูในจังหวัดเดียวกัน เนื่องจากคณะแพทยศาสตรเดิมไดใชโรงพยาบาลรวม
ผลิ ตนั้นอยูกอนแลว ทําใหคณะแพทยศาสตรใหมมีคาใชจายมากขึ้นในการสงนักศึกษาไปตางจังหวัดไกล ๆ
หากเปนไปได ในอนาคตขอใหคณะแพทยศาสตรเดิมกรุณาพิจารณาเพื่อใหโอกาสคณะแพทยศาสตรใหมไดใช
โรงพยาบาลรวมผลิตในจังหวัดของตนเอง
รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพิ นิจธรรม เสนอใหมีการพิจารณาและวางแผนรวมกัน
ระหวางคณะแพทยศาสตรเดิมและคณะแพทย ศาสตรใหม ซึ่งถาเปนไปไดควรค อยขยับขยายใหแตละคณะ
แพทยศาสตรใชโรงพยาบาลรวมผลิตในจังหวัดของตนเอง โดยคํานึงถึงการกระจายทรัพยากร การกระจาย
บุคลากร การลดคาใชจาย และการพัฒนาคณะแพทยศาสตรใหม
ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม กลาวถึงความเปนมาและปจจัยที่ตองคํานึง เชน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปจจุบันรับนักศึกษาปละ 288 คน ความสามารถในการรองรับ
นักศึกษาชั้นคลินิกที่ขอนแกนไมเพียงพอ จึงไดมีการพัฒนาโรงพยาบาลในจั งหวัดอุบลราชธานีเพื่อใหนักศึกษา
ไปเรียนชั้นคลินิก และเห็นดวยในเรื่องการใชทรัพยากรรวมกัน แตประเด็นปญหาคือเรื่องการบริหารจัดการ
หลักสูตร และโรงพยาบาลที่จะมาทดแทนสําหรับการเรียนชั้นคลินิกของนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร
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มหาวิทยาลัยขอนแกน อยางไรก็ตาม เมื่อโคร งการผลิตแพทยเพิ่มสิ้นสุดในป 2556 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน อาจจะไมรับโควตานักศึกษาแพทยเพิ่ม และโอนโควตานั้นใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่งจะเปนแนวทางปฏิบัติอีกทางหนึ่ง
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ขอใหคณะแพทยศาสตรเดิมและคณะแพทยศาสตรให ม
ปรึกษาหารือรวมกันในเรื่องสถานที่ ความชวยเหลือ และโควตาการรับนักศึกษาที่เกี่ยวของ โดยขอใหเริ่ม
ดําเนินการจากกรรมการบริหารของกลุมสถาบันฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
3.3 ปรับปรุงคาตอบแทนอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.3
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศ
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มใชตั้งแต 1 กรกฎาคม 2552 –
30 กันยายน 2553 ทําใหมีผลกระทบกับบุคลากรดานสา ธารณสุขในสังกัดอื่น องคกรผูบริหารคณะทันต
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย จึงไดเสนอเรื่องเพื่อขอหารือรวมกับ กสพท ในการหาแนวทางเพิ่มคาตอบแทน
บุคลากรดานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหเทากันหรือใกลเคียงกับบุคลากรในกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม : รับหลักการเพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับ
อาจารยแพทย รวมกับองคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย โดย ศาสตราจารย นายแพทย
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล รับเปนผูประสานงาน เพื่อระดมความคิดและพิจารณาในรายละเอียด
3.4 พิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ
เอกสารประกอบ : ประมาณการคาใชจาย กสพท ป 2552 และคาใชจายกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา กลุมสถาบันฯ มีรายรับจากคาบํารุงสมาชิกเพิ่มขึ้น
และมีเงินคงเหลือเมื่อสิ้นปประมาณ 388,000.- บาทตอป ดังนั้นจึงมีเงินพอที่จะจายเปนคาเบี้ยประชุม
กรรมการและคาตอบแทนเจาหนาที่จัด เตรียมการประชุมเพิ่มขึ้นได คาดวาจะใชเงินเพิ่มประมาณ 88,200.บาทตอป โดยกรรมการจะไดรับเพิ่มจาก 1,000.- บาท เปน 1,300.- บาท และประธาน ไดรับเพิ่มจาก 1,200.บาท เปน 1,600.- บาท ซึ่งมีผลตั้งแตการประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม : อนุมัติ
3.5 แตงตั้ งผูสอบบัญชี และสอบบัญชีการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของ
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2549 - 2551)
เอกสารประกอบ : หนังสือหางหุนสวนจํากัด รัชนีการบัญชีและธุ รกิจ เรื่องขอเสนอราคาคา
ทําบัญชีและคาสอบบัญชี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
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ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ขออนุมัติเปลี่ยนผูทําบัญชีและสอบบัญชีรายเดิม
เนื่องจากมีขอผิดพลาดและดําเนินการชา และไดจัดหาผูทําบัญชีและสอบบัญชีรายใหมมา แทน เพื่อมาทํา
บัญชีและสอบบัญชีที่กลุมสถาบันฯ ดูแลอยู 2 บัญชี ซึ่งหางหุนสวนจํากัด รัชนีการบัญชีและธุรกิจ ไดเสนอ
ราคามาดังนี้
1. คาทําบัญชีและสอบบัญชี การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ของกลุมสถาบั นแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (พ.ศ.
2549-2551) รวม 2 ป เปนเงินทั้งสิ้น 20,000.- บาท
2. คาทําบัญชีและคาสอบบัญชี บัญชีของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้นปละ 17,000.- บาท
มติที่ประชุม : อนุมัติ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 Patient Safety Curriculum (The WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical
Schools)
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.1
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ความคืบหนาโครงการนํารองใชหลักสูตร Patient safety มีสถาบันผลิตแพทยที่แสดงความจํานง
เขารวมโครงการมาแลว ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เลือกศึกษา module 1, 5
2. วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เลือกศึกษา module 1, 8, 10
3. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลือกศึกษา module 1, 5, 11
4. วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เลือกศึกษาmodule, 1,4, 5, 6, 7, 9
5. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เลือกศึกษาmodule 1, 5
6. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลือกศึกษาmodule 1, 5
7. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เลือกศึกษาmodule 1, 9, 11
ถาสถาบันใดมีความประสงคเขารวมโครงการ ขอใหแจงความจํานงเพิ่มเติมไดที่ รองศาสตราจารย
แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี รายงานความคืบหนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยวิธี E-Learning สําหรับผูที่ยังสอบไมผานใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งผูชวยศาสตราจารย
นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี ไดขอความรวมมือไปยังทุกสถาบันใหสงเนื้อหาความรูมาใหเพื่
อใชเปน
resource ของ E-Learning ซึ่งขณะนี้ไดรับมาจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แหงละ 10 ชั่วโมง รวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
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นครินทร เปน 30 ชั่วโมง โดยจะประสานไปยัง ศรว. ใหชวยประชาสัมพันธใหผูที่ สอบไมผานสมัครเขามาใช
บริการ ซึ่งในระยะแรกจะเปดใหใชโดยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม เพราะเนื้อ หามีเพียง 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ขอความ
รวมมือแตละสถาบันใหสงเนื้อหามาใหเพิ่มดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : สรุปการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 36 ณ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
รองศาสตราจารย นายแพทย บุญสง พัจนสุนทร สรุปการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่
10-11 มิถุนายน 2552 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วา ประกอบดวย 6 หัวขอหลัก ดังนี้
1. การอภิปราย : การบริหารโรงพยาบาลในสภาวการณ “เหตุการณจลาจล ” ที่เกิดขึ้นบริเวณ
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ โดยมีขอเสนอแนะจากที่ประชุมวาควรมีการฝกอบรมแพทย
ใหมีความพรอมใน
สถานการณฉุกเฉิน
2. Medical Hub ทิศทางที่ตองเดินในอนาคตจริงหรือ ? มี 2 แนวคิด คือ ขอดีทําใหประเทศมี
รายไดเพิ่ม ขอเสียทําให brain drain จากภาครัฐไปสูเอกชนมากขึ้น
3. เรียนรูประสบการณการบริหารโรงพยาบาลในบริบทองคกรในกํากับของรัฐ ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดใหขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งคลองตัวมากกวาระบบเดิม
4. สปสช. พบผูบริหาร UHOSNET มีประเด็นหลัก คือ บัญชี จ 2 และแนวคิดเรื่อง Cost sharing
ซึ่งขณะนี้ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนนัก
5. คาตอบแทนตามผลงานในโรงพยาบาลรัฐ
6. วิกฤติวิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในอนาคตกั
บการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดใน CD การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 36 ที่แจกจายไปแลว
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบกา รประชุมวาระที่ 4.4 โปสเตอรและแผนพับ
ประชาสัมพันธการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ รายงานความคืบหนาในการจัดประชุม
วิชาการการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10 รายละเอียดและกําหนดการเปนไปตามที่ได
มีการประชุมปรึกษาหารือ จะมีการนําเสนอเรื่อง Patient Safety Curriculum ใน Luncheon symposium
ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จะสงแผนพับที่มีรายละเอียดการสงบทค
วามวิชาการ การ
ลงทะเบียน การจองหองพัก โปสเตอรประชาสัมพันธไปยังแตละสถาบันใหชวยประชาสัมพันธใหมาเขารวม
ประชุม รวมทั้งขอความรวมมือใหแตละสถาบันนําเสนอ Best Practice เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดทําหนังสือไปถึงแตละสถาบันแลว สวนหัวขอ Best Practice แตละ
สถาบันสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ใชเวลานําเสนอประมาณ 10-15 นาที
มติที่ประชุม : รับทราบ และหารือเรื่องการยกเวนคาลงทะเบียนสําหรับอาจารยอาวุโสที่สนใจ
เขารวมประชุม โดยขอใหตนสังกัดเดิมของอาจารยทานนั้นประสานไปยังสถาบันเจาภาพโดยตรง
4.5 การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
แจงวา ขณะนี้เริ่มรับส มัครเพื่อประเมินและ
รับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ครั้งที่ 2/2552 แลว สําหรับ
การสอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 3/2552 จะจัดสอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 การสอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่
1/2553 จัดสอบวันที่ 10 มกราคม 2553 และขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2/2553 จัดสอบวันที่ 14 กุมภาพันธ 2553
สําหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการฯ ไดไปตรวจและรับรองความพรอมสนามสอบสวน
ภูมิภาค ที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
แลว สวนสนามสอบที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จะไปตรวจและรับรองความพรอมในวันที่ 14
สิงหาคม 2552 และไดตกลงกันที่จะใชสนามสอบสวนภูมิภาคในการสอบแตละครั้ง 1 แหง ตามลําดับดังนี้
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร สนามสอบสวนกลางใชที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา หรืออาจใชที่
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หรือคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การสมัครสอบ นิสิต /
นักศึกษา สามารถสมัครสอบได 2 ครั้ง ถาสอบผานจายคาธรรมเนียมครั้งเดียว แตถาสอบไมผานจ ะมีโอกาส
สอบอีกครั้งโดยตองจายคาธรรมเนียมสําหรับการสอบครั้งที่ 2 ดวย
การสัมมนาของ ศรว . เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 มีขอเสนอแนะหลายประการ เชน การจัดทํา
ตารางการออกขอสอบใหม การปรับสัดสวน Musculoskeletal system และ Skin ทั้งนี้ ศาสตราจารย
แพทยหญิ งบุญมี สถาปตยวงศ แจงวาจะยังไมปรับในขณะนี้ เนื่องจากจะมีการปรับเกณฑฯ ของแพทยสภา
จึงสมควรรอเรื่องไวพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ปการศึกษา
2552-2553
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.6
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย ไดออกประกาศฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑการสมัครสอบคัดเลือกบุ คคลเขา
ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2553 ผานระบบรับ
ตรงของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย โดยกําหนดการรับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2552 ทาง
internet ชําระเงินคาสมัครวันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2552 คาสมัคร 1,215.- บาท มีผูสงเอกสารการ
สมัครสอบมาแลวประมาณ 300 ราย
10

รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร แจงที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับสรุปการสัมมนา
Central admission ของ ทปอ . ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหาแนวคิดในการจัดสอบคัดเลือกเขา
สถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 2554 ซึ่งทาง ทปอ. ตองการใหกลุมสาขาวิชาตาง ๆ ใชกระบวนการคัดเลือก
ที่กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการอยูแลว คือ การใช GPAX, O-NET, GAT, PAT แตยังไมแนใจวาจะ
สอดคลองกับกระบวนการคัดเลือกของคณะแพทยศาสตรหรือไม ทั้งนี้ แพทยหญิงกมลพรรณไดเสนอให
ยกเลิ กการใช GPAX, O-NET ในการคัดเลือก หากจะใช O-NET ไมควรกําหนดสูงเกินไป ควรกําหนดไวที่ 2030% แตขอมูลจากการสัมมนาที่ไดนั้นยังไมมีขอสรุปแนนอน รองศาสตราจารย ดร
. มณฑล (ประธาน
admission forum) จะรวบรวมขอมูลและนําเสนอที่ประชุม ทปอ . ตอไป หรืออาจถามมายัง กลุมสาขาวิชาชีพ
อีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.7 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย รายงานความคืบหนาว า ขณะนี้ไดรับรายงาน
ประเมินตนเองของ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ขั้นตอนตอไปคือหาผูตรวจประเมิน ซึ่งเปนผูตรวจประเมินภายในจากโรงเรียนแพทย 2 คน และผูตรวจประเมิน
ภายนอกจากวงการศึกษาหรือวงการแพทยอีก 1 คน เปนอยางน อย ซึ่งสถาบันจะเลือกผูตรวจประเมินเองหรือ
จะใหคณะกรรมการฯ เลือกใหก็ได ขึ้นอยูกับแตละสถาบัน หลังจากนั้นจะเปนการ consensus และ site visit
รวมใชเวลาประมาณ 4 เดือน ที่จะได final report สวนคาใชจายเปนไปตามที่ตกลงกันไวแลว ซึ่งจะสง
รายละเอียดกลับไ ปยังคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ตอไป
ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ แจงวา ถาเปนไปไดขอใหดําเนินการ
ตรวจประเมินวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ภายในเดือนกันยายน เพราะมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ ที่
ได กําหนดไวแลว สวนผูตรวจประเมินใหคณะกรรมการฯ เลือกให สําหรับคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอกลับไปหารือกันกอนเกี่ยวกับผูตรวจประเมิน แลวจะแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบ
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล ขอใหพิจารณาและทบทวน KPI ตัว
หนึ่งที่ กสพท รวมกันกําหนดไว คือ รอยละของนักศึกษาที่สอบผาน
national test ในการสอบครั้งแรก
เนื่องจากจากการสัมมนาของ ศรว. และ feedback จากนักศึกษา เห็นวา KPI นี้เปนแรงกดดันในทางลบตอ
สถาบันและตอนักศึกษา
มติที่ประชุม : รับทราบ และนําเรื่อง KPI ไปประชุมในคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้ง
ตอไป
4.8 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ :
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
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ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา เพื่อใหเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ดําเนินการ
ไดโดยเปนอิสระพอประมาณ จึงไดจัดตั้งมูลนิธิ CRCN ขึ้นมา เพื่อรับงานดานกฎหมาย หรือรับทุน หรือรับจาง
ในเรื่องงงานวิจัยตาง ๆ ได และทาง CRCN ยังตองการความรวมมือของ กสพท เขาไปอยูในสวนนั้นดวย ซึ่ง
กรรมการอํานวยการของ CRCN มีคณบดีหลายทานรวมเปนกรรมการอยูดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.9 โครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: แพทยหญิงศศิธร ศิริสาลีโภชน
แพทยหญิงศศิธร ศิริสาลีโภชน แจงวา จากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ที่
ผานมา ไดมีการอภิปรายและสรุปเรื่องการแกป ญหาการขาดแคลนอาจารยแพทย และขณะนี้กําลังรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล pilot project ที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกันทําการศึกษาเกี่ยวกับการขาดแคลนอาจารยแพทยและภาระงานของอาจารย
โรงเรียนแพทย ตอไปอาจจะเชิญสถาบันอื่นมารวมเก็บขอมูลดวย
รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร แจงวา เพื่อแกปญหาการขาดแคลนอาจารย
แพทย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญา นาจะมีการเสนอให
ทบทวนแนวทางหรือสัดสวนการจัดสรรแพทยสวนหนึ่งในปหนา สําหรับเปนอาจารยปรีคลินิก และอาจารย
คลินิก ทั้งในคณะแพทยศาสตรเดิม และคณะแพทยศาสตรใหม
มติที่ประชุม : มอบหมายให รองศาสตราจารย ดร . แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
ประสานกับ รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร เพื่อขอทราบขอสรุปจากการประชุมแพทยศ าสตร
ศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 เกี่ยวกับแนวทางการแกปญหาการขาดแคลนอาจารยแพทย และใหมีคณะทํางาน
พิจารณา เพื่อใหไดขอสรุปของกลุมสถาบันฯ กอนที่จะเสนอในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทํา
สัญญา
4.10 เรื่องโครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานก องทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : สรุปรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของแผนงานโรงเรียน
แพทยสรางเสริมสุขภาพ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน รายงานความคืบหน าการดําเนินงานของ
สํานักงานแผนงานฯ และการดําเนินงานของเครือขาย
การดําเนินงานของสํานักงานแผนงานฯ ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ไดมี
การลงนามรับรอง “แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ” และไดจัดอภิปรายขอสรุป
ในประเด็นที่ 2 เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ
การดําเนินงานของเครือขาย 4 เครือขาย ดังนี้
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1. เครือขายอาชีวอนามัย เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2552 ไดไปแสดงนิทรรศการ /ประชาสัมพันธ
ในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ และวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552 ไดไปแสดงนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ
ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
2. เครือขายกิจการนักศึกษาฯ มีมติรับรองแบบสอบถามขอมูลสุขภาพนักศึกษาแพทยที่ได
รวมกันพัฒนาขึ้น อนุมัติใหมีการจัดทําโครงการฐานขอมูลสุขภาพของนักศึกษาแพทยในทุกสถาบัน อนุมัติให
จัดการอบรมเจาหนา ที่กิจการนักศึกษา ในวันที่ 9 กันยายน 2552 และจัดฝกอบรมแกนนํานักศึกษาแพทย
สรางเสริมสุขภาพ ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2552
3. เครือขาย Palliative care จะจัดการประชุมเครือขายฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552
ณ หองประชุมสมาคมศิษยเกาแพทยศิริราช
4. เครือขาย KM และฐานขอมูลสุขภาพ จะจัดการประชุมเครือขายฯ ครั้งที่
4 ในวันที่ 21
สิงหาคม 2552 ในหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภพ และขณะนี้ไดมีการพัฒนา
website ของเครือขายฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.11 รายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
4.12 เรื่องโครงการผลิตแพทยเพิ่มตามโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐดานสาธารณสุข 25522555

เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี

4.13 การเสนอใหเพิ่มคาตอบแทนแพทยและปรับลดชั่วโมงการทํางานของแพทยในภาค
ราชการ (จากแพทยสภา)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา ยังไมมีความคืบหนา แตเรื่องนี้สอดคลองกับวาระ
ที่ไดหารือกันกอนหนานี้แลว จึงขอใหนําเรื่องนี้เขาไปในคณะทํางานชุดดังกลาว และให ปรับเปลี่ยนหัวขอตามที่
ไดประชุมกันไปแลว เปน “การปรับปรุงภาระงานแพทยและคาตอบแทนใหเหมาะสม
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.14 ผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสาขา
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทย อาวุธ ศรีศุกรี แจงวา จากการติดตามขอมูลมาประมาณ 1 ป 7 เดือน
ยังไมมีความคืบหนา แตไดประสานกับ รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล แลว ซึ่ง
รอง
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ศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล รับปากจะพยายามดําเนินการให ถาผูใดมี ขอมูลเพิ่มเติมขอให
ติดตอรองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล โดยตรง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.15 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันตาง ๆ ในประเทศไทย
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.15
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา จากการที่ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ
ของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขณะนี้ไดขอสรุปและประกาศใชแลว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งไดแจงไปยัง ทปอ. และ สกอ. อยางเปนทางการแลว
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
5.2 เรื่องจากอนุกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย รายงานวา คณะอนุกรรมาธิการการสาธารณสุข
วุฒิสภา ไดสงเจาหนาที่มาบันทึกประชุมในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ที่เชิญวุฒิสมาชิก
มาประชุมดวย แตเจาหน าที่อาจจะไมเขาใจในเนื้อหา จึงไดสรุปบันทึกประชุมไมตรงประเด็น ดังนั้น เมื่อได
รายงานผลสรุปและขอเสนอแนะแลว ขอใหสงผลสรุปและขอเสนอแนะนั้นใหคณะอนุกรรมาธิการการ
สาธารณสุข วุฒิสภา อยางเปนทางการเพื่อใหวุฒิสมาชิกชวยดําเนินการตอไป
ศาสตราจารย นายแพทยอ าวุธ ศรีศุกรี ขอใหสงผลสรุปและขอเสนอแนะใหคณะอนุกรรมการ
ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาล ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 การจัดประชุม International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA)
เอกสารประกอบ : Power point การเตรียมจัดประชุม IFMSA
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล นําเสนอวา สมาพันธนิสิตนักศึกษา
แพทยนานาชาติแหงประเทศไทย ไดเสนอชื่อและไดรับเลือกใหเปนเจาภาพในการจัดการประ ชุม IFMSA วันที่
7-13 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมรามาการเดนส ผูเขารวมประชุมจากทั่วโลกประมาณ 800 คน ปญหาในขณะนี้
คือเงินทุนในการจัดประชุม ซึ่งคาดวาจะมีคาใชจายประมาณ
18,261,900.- บาท และรายรับประมาณ
9,970,000.- บาท
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มติที่ประชุม : การประชุมครั้งนี้เ ปนกิจกรรมของนักศึกษาแพทยทุกสถาบัน และไดรับการ
รับรองจาก กสพท กอนไปเสนอชื่อแลว แตใชงบประมาณจํานวนมาก งบประมาณบางสวนอาจจะไดรับการ
สนับสนุนจาก สกอ. แตใชงบสวนกลางของ กสพท ไมได รองคณบดีหรืออาจารยฝายกิจการนักศึกษาอาจตอง
เขาไปชวยในการบริหารงบประมา ณและปรับลดงบประมาณลง รวมทั้งนักศึกษาควรประสานคณบดีของแต
ละสถาบัน ซึ่งคงจะใหการสนับสนุนเทาที่จะเปนไปได
ปดประชุมเวลา 15.20 น.

(ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ )
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย )
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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