รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2551 วันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30-15.00 น.
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7/2551)
ณ หองประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสทิ ธิโชค อนันตเสรี
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
6. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
(แทน พลตรีกติ ติพล ภัคโชตานนท
7. ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
8. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท
9. ศาสตราจารยคลินิก (พิเศษ) นายแพทยสุรวิทย เตชธุวานันท
10. นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
11. ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
12. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
13. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
14. รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพนิ ิจธรรม
15. นายแพทยวรรณะ อูนากูล
16. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
17. พลอากาศเอก นายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์
18. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
19. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
20. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
21. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
22. รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
23. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
24. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
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ประธานที่ประชุม
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

25. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
26. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
27. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
28. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒชิ ัย
29. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท
30. นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน
31. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน
2. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
3. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
4. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
5. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
7. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
8. นายแพทยประทุมทอง ยาทุม
9. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
10. รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
11. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
12. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
13. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทพิ ย สงวนเชื้อ
14. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

กรรมการอํานวยการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวฒ
ั น เลิศสุขประเสริฐ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการ
รวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท

รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายแพทยอัมพร จงเสรีจิตต
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
2. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพรรณี ศิริวรรธนาภา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2551 วันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30-15.00 น.
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7/2551)
ณ หองประชุม 801 อาคารราชนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประธานในที่ ป ระชุ ม กล า วต อ นรั บ คณะกรรมการอํ า นวยการและคณะกรรมการบริ ห ารกลุ ม สถาบั น
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ได
แนะนําคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารฯ วาระใหมดังนี้
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการอํานวยการ
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ศาสตราจารยคลินิก (พิเศษ) นายแพทยสุรวิทย เตชธุวานันท กรรมการอํานวยการ
3. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม กรรมการอํานวยการ
4. รองคณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ กรรมการบริหาร
5. รองคณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน กรรมการบริหาร
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Negotiating for Competitive Advantage in
Health care Area โดย Fulbright Scholar, Vandra L Huber, Ph.D.
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย แจ ง สรุ ป การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
Negotiating for Competitive Advantage in Health care Area โดย Fulbright Scholar, Vandra L Huber,
Ph.D. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ซึ่งประกอบดวย การบรรยายนํา การประชุมปฏิบัติการ โดยใหผูเขารวม
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ประชุมจับคูกันแสดงบทบาทสมมติการเจรจาตอรองในกรณีศึกษาที่กําหนดให การบรรยายสรุป และการ
อภิปรายซักถาม
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับการบริหารกลุมสถาบันฯ
ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันศุกรที่ 1 สิงหาคม 2551 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ
ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันศุกรที่ 19 กันยายน 2551 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต
ที่ประชุมไดแกไขสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ
ครั้งที่ 3/2551 เมื่อศุกรที่ 1 สิงหาคม 2551 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ดังนี้
หนาที่ 6 บรรทัดที่ 6 นับจากดานลาง ขอ 4. โดย นายแพทยสุวิทย วิบูลยผลประเสริฐ แกไข
เปน นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
หนาที่ 10 บรรทัดที่ 16 ขอ 4.1 โครงขาย แกไขเปน เครือขาย
หนาที่ 10 บรรทัดที่ 25 ขอ 4.2 ใหตัดคําวา “ของกระทรวงสาธารณสุข” ออก
หนาที่ 11 บรรทัดที่ 18 ขอ 4.3 ระดับคลินิก แกไขเปน ระดับปรีคลินิก
หนาที่ 11 บรรทัดที่ 19 ขอ 4.3 ขั้นตอนที่ 1 หรือเมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปที่ 3 จัดสอบปละ 2
ครั้ง แกไขเปน หรือเมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปที่ 3 จัดสอบปละ 2 ครั้ง ในวันเสารที่ 2 ของเดือนมีนาคมและ
เดือนตุลาคม
หนาที่ 11 บรรทัดที่ 23 ขอ 4.3 ขั้นตอนที่ 2 หรือเมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปที่ 5 จัดสอบปละ 2
ครั้ง แกไขเปน หรือเมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปที่ 5 จัดสอบปละ 2 ครั้ง ในวันอาทิตยที่ 2 ของเดือนมีนาคมและ
เดือนตุลาคม
หนาที่ 11 บรรทัดสุดทาย โดยกําหนดสอบวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2552 แกไขเปน วันที่ 21-22
กุมภาพันธ 2552
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ ในเรื่องวันสอบ OSCE ยังไมตองกําหนดวันสอบลวงหนา
เชนเดียวกับการสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เนื่องจากเปนการจัดสอบครั้งแรก และยังตองจัดใหผูที่เพิ่ง
สอบผานขั้นตอนที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2552 ใหสามารถสอบไดในปลายเดือนมีนาคม หรือตนเดือนเมษายน
เพื่อไปปฏิบัติงานชดใชทุนไดทันตามกําหนด
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 เรื่ องโครงการผลิ ตแพทยเพิ่ม ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ ภาครัฐ ดานสาธารณสุข
2552-2555
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด, Power Point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
4

รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงรายละเอียดโครงการผลิตแพทย
เพิ่ม 2553-2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง สกอ. ยังไมไดนําไป
บรรจุเขาวาระการประชุม เนื่องจากเห็นวายังไมไดบูรณาการและอาจมีบางสวนซ้ําซอนกับโครงการผลิตแพทย
เพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553-2556
ซึ่งไดดําเนินการไปแลว ที่ประชุมไดอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของสถาบันที่ไมมีในแผนตามโครงการผลิต
แพทยเ พิ่ ม ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาตามความต อ งการของกระทรวงสาธารณสุข คื อ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ง
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ แจงวาสมควรรอมติคณะรัฐมนตรี ถาแทรกไปตอนนี้จะตองพิจารณาใหม ซึง่
อาจทําใหเกิดปญหาได
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบใหรอมติจากคณะรัฐมนตรีสําหรับโครงการผลิตแพทยเพิ่มฯ
ของกระทรวงสาธารณสุข (ตั้งแตป 2553-2556) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการไปแลว สําหรับสถาบันที่
ไม ไดอยูใ นโครงการฯ ขอให จัดทํา คํา ของบประมาณแยกเปน รายสถาบั น เสนอ สกอ. เพื่ อพิ จารณา ส ว น
โครงการผลิตแพทยเพิ่มตอเนื่อง 15 ป ตั้งแต ป 2557 นั้น ที่ประชุมเห็นชอบให สกอ. เขามาดําเนินการดูแล
ตั้งแตตน โดยจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการ และนําเสนอรายงานความกาวหนาตอที่ประชุม
3.2 เรื่องขอเสนอแนะสําหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เอกสารประกอบ : Power Point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงขอมูลเพื่อการเขารวมประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ดังนี้
1. ผูเขารวมประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมประมาณ 1,200 คน
2. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
- ผูแทนพื้นที่ 75 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร
- ผูแทนจากเครือขาย จํานวน 19 เครือขาย
3. วัตถุประสงคของการประชุม
- เลือกผูแทนกลุมเครือขาย สงชื่อภายใน 10 พฤศจิกายน 2551
- จัดทําความเห็นของเครือขายตอรางขอเสนอ/มติ (21 ตุลาคม 2551)
- กําหนดผูประสานงานของแตละกลุมเครือขาย
4. ความคืบหนาจากการประชุม ธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ 14 ประเด็น ที่สําคัญไดแก
ประเด็นที่ 1 ธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ : ประเด็นที่มีขอสังเกตใหพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้.- คุณลักษณะที่พึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ-หนาที่
- การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ
(นิยาม หลักการสําคัญ เปาหมาย)
- การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ-สิ่งแวดลอม ทรัพยากร
- การคุมครองผูบริโภค (การบริโภคสินคาและบริการที่สงผลกระทบตอสุขภาพ)
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- การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
- การเงินการคลังดานสุขภาพ
- การสรางความเทาเทียมในระบบสุขภาพ 3 ระบบ
ประเด็นที่ 3 การควบคุมและการจําหนายแอลกอฮอล ไมมีเอกสารอางอิงทางการแพทย ซึ่ง
เปดชองใหผูแสวงหาประโยชน
ประเด็นที่ 5 กลไกการมีสวนรวมในการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ประเด็นที่ 14 กลไกการประเมินและผลกระทบทางสุขภาพ
การประเมิ น ได เ ขี ย นไว เ ฉพาะการประเมิ น ความเสี่ ย ง แต ไ ม ไ ด ป ระเมิ น ผลกระทบต อ
สุขภาพ
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหตัวแทนจาก 5 โรงเรียนแพทยเขารวมประชุมในวันที่ 11-13
ธันวาคม 2551 ไดแก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.3 เรื่องการเสนอใหเพิ่มคาตอบแทนและปรับลดชั่วโมงการทํางานของแพทยในภาคราชการ
(จากแพทยสภา)
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด (Fax) แจงเพื่อทราบ
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ไดแจงวา รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
ซึ่งไมไดเขารวมประชุม ไดสงรายงานความกาวหนาซึ่งเปนขอสรุปเบื้องตนจากการประชุม UHOSNET ตอบ
การขอความเห็นของแพทยสภา เรื่องการเสนอใหเพิ่มคาตอบแทนและปรับลดชั่วโมงการทํางานของแพทยใน
ภาคราชการ ผานประธานเพื่อแจงใหที่ประชุมทราบเปนเบื้องตน และจะขอนําเสนอพิจารณาในที่ประชุมครั้ง
ตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 เรื่องการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด, Power Point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอกาสเกียรติกุล แจงสรุปผลการดําเนินงานเพื่อ
เตรียมการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ชวงเดือนกรกฎาคม ป 2552 ดังนี้
1. งบประมาณ ได จั ด ทํ า คํ า ของบประมาณ 10 ล า นบาท ซึ่ ง ไม ไ ด รั บ อนุ มั ติ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเรียนเชิญ ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ปรึกษาหารือเรื่องนี้ ในวันที่
11 พฤศจิกายน 2551
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2. คณะกรรมการไดจัดสงการแตงตั้ง รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการไปแลว อยูในระหวางรอการ
พิจารณา
3. การเชิญผูเชี่ยวชาญ ไดสงเรื่องขอทุนจาก Fulbright แลว และไดรับคํายืนยันวาไมมีปญหาใน
เรื่องทุน
4. การดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 1 จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
จัดทําระบบบริการสุขภาพของประเทศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมริชมอนด
5. ขอใหที่ประชุมพิจารณาสถานที่จัดประชุมพรอมงบประมาณคาหองประชุม ดังนี้
5.1 หอประชุมกองทัพเรือ
5.2 อาคารเฉลิมพระบารมี แพทยสมาคม
5.3 Impact Convention Center
5.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี
6. นํ า เสนอข อ เสนอแนะคณะกรรมการชุ ด ที่ 2 (ประชุ ม เมื่ อ กรกฎาคม) จํ า นวน 10 ข อ
รายละเอียดตามเอกสาร
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบขอเสนอแนะคณะกรรมการชุดที่ 2 ทั้งนี้หากมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมสามารถสงไปไดที่ รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล สําหรับสถานที่จัด
ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 เห็นควรใหจัดประชุมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราช
วิถี ระหวางวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2552
4.2 เรื่องแนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน และ นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ไดชี้แจงความคืบหนา
วา คณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญาไดมอบใหกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่ง
ประกอบด ว ยผู แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู แ ทนสถาบั น ผลิ ต แพทย สํ า นั ก งานข า ราชการพลเรื อ น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและกําหนดแนวทางของการจัดสรรแพทยผูใชทุนใหมีความเปนธรรมและไม
ขัดตอสัญญาการใชทุน พรอมทั้งปรับแกไขสัญญาการใชทุนในอนาคตใหเขากับสถานการณที่เปนจริงตอไป ซึ่ง
สํานักงาน ก.พ. ไดรับดําเนินการใหกฤษฎีกาตีความ และขณะนี้คณะกรรมการจัดสรรฯ ไดเริ่มดําเนินการ
คูขนานไปกอน รอผลตีความสัญญาการใชทุน คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2552 เพื่อจัดสรร
แพทยไปใชทุนในเดือนเมษายน 2552 ไดตามกําหนด
ที่ ป ระชุ ม ได อ ภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ประเด็ น ของการนํ า การสอบเพื่ อ ประเมิ น และรั บ รองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาเปนสวนหนึ่งของการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และควรมี ก ารประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลของการสอบเพื่ อ ประเมิ น และรั บ รองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดวย โดยเสนอใหนําเขาเปนประเด็นในการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี เสนอความกาวหนาวาไดชะลอการจัดซื้อ
Server ที่ไดรับอนุมัติไปกอนหนานี้ เนื่องจาก Server ยังมีปญหาในระบบ ปจจุบันคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทํา Website นํารอง ที่ http://www.med-ed.psu.ac.th ขอใหทุกสถาบัน
ทดลองใชและแจงผลใหทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 เรื่องการประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
โครงการจัดตั้งสํานักงานประสานเครือขาย UHOSNET
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ

และ

4.5 เรื่องการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด, Power Point
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม แจงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะแพทยศาสตรใหม
6 คณะ รวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ไดรับมอบหมายจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทยให จั ด ประชุ ม วิ ช าการแพทยศาสตรศึ ก ษาแห ง ประเทศไทยครั้ ง ที่ 9 ระหว า งวั น ที่ 26 - 28
พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถีนั้น ขอเรียนเชิญคณบดีทุกทานรวมเปน
เกียรติในพิธีเปดโดย ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี และ ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช
วรรณพฤกษ ประธานฝายวิชาการ ไดชี้แจงรายละเอียดการประชุม ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 เรื่องการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : เอกสาร 3 ชุด , Power Point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวาไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการศูนย
ประเมิ น ฯ แจ งผลการสอบเพื่อประเมิน และรับ รองความรูความสามารถในการประกอบวิช าชีพ เวชกรรม
ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 ชี้แจงการคิดเกณฑผานของการสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1, 2
และกําหนดการสอบ ศรว. ป พ.ศ. 2552 ดังเอกสารประกอบการประชุม
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การสอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2 มีผูเขาสอบทั่วประเทศทั้งหมด 590 คน สอบผาน 190 คน คิดเปน
รอยละ 32.2 โดยมีคะแนนสูงสุด รอยละ 77.3 และคะแนนต่ําสุด รอยละ 26.8
การสอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2 มีผูเขาสอบทั่วประเทศทั้งหมด 298 คน สอบผาน 120 คน คิดเปน
รอยละ 40.3 โดยมีคะแนนสูงสุด รอยละ 64.2 และคะแนนต่ําสุด รอยละ 26.8
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ขอใหทาง ศรว. ทบทวนวันจัดสอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2 จาก
เดิม วันเสารที่ 4 เมษายน 2552 ใหเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2552 ทั้งนี้เพื่อใหแพทยที่จบใหมสามารถชดใช
ทุนปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2552 ไดทัน
สําหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 ขอใหที่ประชุม
1. พิ จ ารณาตารางสอบ OSCE ที่ ไ ด กํ า หนดจั ด สอบในวั น เสาร ที่ 21 และวั น อาทิ ต ย ที่ 22
กุ ม ภาพั น ธ 2552 ณ สนามสอบคณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยแบงการสอบทั้งภาคเชา-บาย จํานวนวง
3-4 วง 31-32 สถานี ตามรายละเอียดที่แจกในที่ประชุม สําหรับโรงเรียนแพทยที่อยูตางจังหวัด ศรว. จะ
สํารองที่พักกอนวันสอบใหที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สําหรับรถรับสงจากที่พักไปสนาม
สอบ ในกรณีที่สถาบันไมไดนํามาดวย ศรว. จะดําเนินการจัดหาให
2. พิจารณาขอมูลการตอบรับเรื่องการสอบ Long Case Examination และ MEQ สําหรับแพทย
ที่จบจากตางประเทศ จากคณะแพทยศาสตรทุกสถาบัน ตามรายละเอียดที่แจกในที่ประชุม คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขอแจง
เพิ่มเติมในที่ประชุมวายังไมพรอมรับ
ที่ ป ระชุ ม เสนอให ส ลั บ วั น สอบและสถานที่ ส อบภาคบ า ย สํ า หรั บ โรงพยาบาลราชบุ รี กั บ
โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี เนื่องจากโรงพยาบาลราชบุรี เปนสถาบันรวมผลิตของศิริราชฯ สวนผูเขาสอบ
ของมหาวิทยาลัยรังสิตกับรังสิตราชวิถีในตาราง ขอใหตรวจสอบอีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบในตาราง โดยให ศรว. รับไปดําเนินการเกี่ยวกับการสํารอง
ที่พักใหแกโรงเรียนแพทยที่เขาสอบ OSCE กอนวันสอบ
4.7 เรื่องการรับ E-Journals รวมกัน
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด, Power Point
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุก รี แจงที่ประชุม วา คณะทํางานสรุปว าปนี้ขอใหแตละ
สถาบันแยกกันรับ E-Journals
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
4.8 เรื่องการสอบคั ดเลื อกเข าเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรั บตรงของกลุมสถาบัน ฯ ป
การศึกษา 2552
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
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รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รับมอบจาก ศาสตราจารย แพทยหญิง
บุญมี สถาปตยวงศ สรุปประเด็นสําคัญการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 มีผูสมัครสอบ 24,858 คน มีสิทธิ์สอบ 22,381 คน ใช
สนามสอบ 7 แหง กรุงเทพฯ 3 แหง ตางจังหวัด 4 แหง สถิติการเขาสอบมีการขาดสอบฉบับที่ 1 ประมาณ 500
อาจถึง 600 คน สวนฉบับที่ 3 ยังไมไดรับรายงาน ระหวางการสอบมีปญหาเกิดขึ้นมาก ทั้งปญหาของผูสมัคร
ก อ นวัน สอบ ป ญหา ณ วั น สอบ ป ญหาของข อ สอบและเอกสาร ซึ่ ง สรุ ปป ญ หาสํ า คั ญ ที่ อ ยากใหมี ก าร
พิจารณาเปลี่ยนแปลงในปตอไป ดังนี้
- การสงใบสมัครใหนักเรียนทางไปรษณีย เนื่องจากมีปญหาไปรษณียตีกลับมากทําใหไมได
รับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ อาจปรับให PRINT OUT จากคอมพิวเตอรแทน
- ไมมีสิทธิ์สอบจํานวนมากเพราะไมสงเอกสาร จนตองอนุญาตใหสอบโดยมีเงื่อนไข ซึ่งอาจ
ตองพิจารณาเปนกรณีไปในภายหลัง
- เจาหนาที่คุมสอบไมสงคืนขอสอบสํารอง ขอสอบสํารองมีรอยถูกเปด
การประชุมตัดสินผลสอบ กําหนดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ประกาศผลสอบ Online ตนเดือน
ธันวาคม ขอใหคณะที่มีการรับตรงของแตละสถาบัน สงชื่อมาภายในเดือนกุมภาพันธ 2552 เพื่อตัดสิทธิ์ของ
กสพท รอบที่ 1 ซึ่งคาดวาจะประกาศประมาณวันที่ 6 เมษายน 2552 จากนั้นถายังมีนักเรียนสละสิทธิ์ ให
เปดรับรอบสองวันที่ 15 เมษายน 2552 และดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 เมษายน 2552 เพื่อสงชื่อ
ตัดสิทธิ์ในการสมัครผาน สกอ.
มติที่ประชุม : รับทราบ
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี นําเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการสอบถามเรื่องรูปแบบการ
สอบคัดเลือกในป 2553
รูปแบบที่ 1 - ใหความรวมมือกับ ทปอ. โดยใชคะแนนสวนกลางสวนหนึ่ง (GAT และ PAT)
และจัดสอบเองอีกสวนหนึ่ง
รูปแบบที่ 2 - จัดสอบเองทั้งหมด (กลุมสาระและวิชาเฉพาะ)
ผลการตอบกลับ รูปแบบที่ 1 มี 5 สถาบัน รูปแบบที่ 2 มี 12 สถาบัน
ที่ประชุมไดหารือกันอยางกวางขวาง ในขอดีและขอเสียของแตละรูปแบบ และความตอเนื่องใน
ระยะยาว ความเห็นสวนใหญใหจัดสอบเอง เพื่อความคลองตัวในการดําเนินการในทุก ๆ เรื่อง และขอให
กรรมการอํานวยการมอบอํานาจใหกรรมการจัดสอบเปนทางการ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
4.9 เรื่องรายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ไดแจงไปแลวในภาคเชาพรอมวาระที่ 3.1
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.10 เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประเมินผลโดยแนวทาง TQA ของแตละสถาบัน รวมทั้ง
แนวทางการจัดประเมินและกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงกําหนดการขอรับตรวจสอบประเมินของแต
ละสถาบันตามเอกสาร
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.11 เรื่องเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน(CRCN)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.12 เรื่องโครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร แจงวา ยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.13 เรื่องโครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง สุ ป รี ย า วงษ ต ระหง า น รั บ มอบจาก ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.
นายแพทยอภินันท อรามรัตน แจงที่ประชุมวาไดนําสงแผนโครงการฯ ระยะที่ 4 ไปแลว และไดรับการตอบ
กลับวา สวนของการประกันคุณภาพการศึกษายังไมชัดเจน ใหนํากลับมาทบทวนแกไขและชี้แจง สําหรับ
Progress markers ทั้ง 10 ขอ ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ไดใหขอเสนอแนะวา ใหนํา
แนวทางการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8 เขาไปในแผนงาน และนําเสนอเขาไปใหม โดยให
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน ดําเนินการตอ
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรือ่ งจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดแจงเรื่องนี้วา ยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.2 เรื่องจากอนุกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภา
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทย ห ญิง นั น ทนา ศิริท รั พย แจ ง เรื่ อง จากอนุกรรมการการสาธารณสุข
วุฒิสภา ซึ่งจัดการประชุมทุกวันอังคาร มีเรื่องที่ทําการศึกษาอยูในปจจุบัน 7 เรื่อง เรื่องที่เกี่ยวของกับกลุม
สถาบันแพทยศาสตร จากเอกสารคือ ขอ 6 การเพิ่มพูนทักษะแพทยใชทุนปที่ 1 และ ปญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งได
ตั้งเปนอนุกรรมาธิการขึ้นมา เพื่อพิจารณาศึกษาปญหาและการพัฒนาวิชาชีพเวชกรรม
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 เรื่องจากคณะอนุกรรมการรางธรรมนูญ สุขภาพแหงชาติชุด 3
เอกสารประกอบ : Power Point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดชี้แจงในภาคเชารวมกับวาระที่ 3.2
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.4 เรื่องการตรวจสอบบัญชีกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (5 รอบป ระยะเวลา
ตั้งแต 1 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2551)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงขออนุญาตที่ประชุม เรื่องการหาผูตรวจสอบบัญชี
ของกลุมสถาบันฯ ยอนหลัง 5 ป เหมาจาย 75,000 บาท เฉลี่ย 15,000 บาท ตอป ไดติดตอหาผูสอบบัญชีที่
เชียงใหมคือ สํานักงานบุญเรือง เจริญศรี ตั้งอยูถนนชางมอย เพื่อความสะดวกในการทํางาน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
5.5 เรื่องแจงเพื่อทราบ เรื่องโครงการเยาวชน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลฯ
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล ขอประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการ
เยาวชน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลฯ ตามเอกสาร โดยประกาศรับสมัครในป 2552 และนักศึกษาไป
ตางประเทศในป 2553 เปนเวลา 12 เดือน โดยขอใหสถาบันตาง ๆ ชวยคัดเลือก 1-3 คน สงใหกรรมการ
พิจารณา โดยกําหนดคุณสมบัติไวดังนี้
- มีผลการเรียนดีมาก เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.25
- เปนนักศึกษาแพทยจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 6 อายุไม
เกิน 30 ป
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- ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ เชน TOEFL/IELTS โดยผลการทดสอบตองไดคะแนน TOEFL
ไมนอยกวา 213 คะแนนคอมพิวเตอร หรือ 79 คะแนนอินเตอรเนท คะแนน IELTS ไมนอย
กวา 6.5 หรือเทียบเทา ภายในเวลาไมเกิน 2 ป ณ วันสมัคร
- มีความขยัน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความคิดสรางสรรคและตั้งใจมั่น
ที่จะอุทิศตนทํางานเพื่อสวนรวม
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.6 เรื่องกําหนดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหาร
เอกสารประกอบ : เอกสาร 1 ชุด
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุมสถาบันฯ ไดเสนอกําหนดการประชุมให
กรรมการพิจารณา ซึ่งจะมีทั้งหมด 8 ครั้ง ตามเอกสาร ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนวันหรือสถาบันเจาภาพไดตาม
ความจําเปนและเหมาะสม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 15.00 น.

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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