รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4/2552
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7/2552)
วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ณ หองประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายนามผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
2. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
(แทน ศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
3. ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
4. รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
5. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
(แทน พลตรีกฤษดา ดวงอุไร
6. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท
7. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
(แทน ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุรวิทย เตชธุวานนท
8. นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
9. ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
10. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
11. รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม
12. นายแพทยวรรณะ อูนากูล
13. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
14. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
15. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
16. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
17. รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
18. รองศาสตราจารย ดร. จินตนา สัตยาศัย
19. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
20. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
21. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
22. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
23. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
24. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
25. ศาสตราจารย นายแพทยสมพล พงศไทย

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

26. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
27. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
28. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน
2. ศาสตราจารย นายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท
3. ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
4. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
5. พลอากาศเอก นายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์
6. นายแพทยประทุมทอง ยาทุม
7. แพทยหญิงปาริชาติ วงศเสนา
8. นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน
9. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
10. รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
11. ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล
12. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
13. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
14. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
15. นายแพทยลือชา วนรัตน
รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
ผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารยนายแพทยพงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล
2. รองศาสตราจารยแพทยหญิงพรรณี ศิริวรรธนาภา
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กรรมการบริหาร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
รองคณบดี คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองคณบดี คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4/2552
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7/2552)
วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ณ หองประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร ม หาวิทยาลัยเชียงใหม
กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน และเรียนเชิญ ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย แนะนําคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารใหมดังนี้
1. ศาสตราจารย นายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการอํานวยการ
2. พลตรีกฤษดา ดวงอุไร ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
กรรมการอํานวยการ
3. รองศาสตราจารย ดร.จินตนา สัตยาศัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการบริหาร
มติที่ประชุม : รับทราบ หลังจากนั้นไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทย หญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล ไดรับมอบหมายจาก ศาสตราจารย
แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ ผูอํานวยการศูนยประเมิน และรับรองความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) นําเสนอเกี่ยวกับการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสอบขั้นที่ 3 (OSCE) ประจําปการศึกษา 2552-2553 กําหนดการสอบ 3 ครั้ง มี
จํานวนผูสมัครสอบ 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 1,690 คน ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 สนามสอบ : วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา
และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มีผูสมัครสอบที่ สนามสอบ กทม
724 คน
สนามสอบ ขอนแกน 183 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2553 สนามสอบ : คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล, คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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มีผูสมัครสอบที่ สนามสอบ กทม
463 คน
สนามสอบเชียงใหม 171 คน
- ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2553 สนามสอบ : วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา
และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีผูสมัครสอบที่ สนามสอบ กทม
59 คน
สนามสอบสงขลา 90 คน
ผูมีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ 3 หลังจากกา รสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 (เมื่อวันที่ 10, 11 ตุลาคม
2552) แลว จํานวน 17 คน เปนผูสําเร็จ การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิตแลว ทางศูนยฯ เปดโอกาสให สมัคร
สอบไดที่สนามสอบขอนแกน เนื่องจากยังมีที่นั่งวางอยู
เนื่องจากมีที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้นครั้งละ 594 ที่นั่ง ศูน ยฯ จะเรียงลําดับตามประเภทของ
ผูสอบ โดยกําหนดใหผูที่จบแพทยศาสตรบัณฑิตแลวมีสิทธิสอบกอน จากนั้นเปนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 โดย
เรียงลําดับการสมัครกอนหลัง และผูเขาสอบสนามสอบตางจังหวัดตามพื้นที่สถานศึกษา หากจํานวนผูสมัคร
สอบเกินกวาจํานวนที่นั่ง ศูนยฯ สงวน สิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบใหตามความ
เหมาะสม
- จัดใหมีการสอบครั้งสุดทาย ในวันที่ 28 มีนาคม 2553 เพื่อเปดโอกาสใหแกผูที่สอบผาน
ขั้นตอนที่ 1, 2 (ที่จัดสอบในวันที่ 13- 14 มีนาคม 2553 ) มีสิทธิ์เขาสอบขั้นตอนที่ 3 และคาดวาจะ
ประกาศผลในวัน ที่ 1 เมษายน 2553 เพื่อใหทันกั บการ จั บฉลากเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใชทุน
ของแพทยตอไป
2. การสอบขั้นที่ 1 ครั้งที่ 2 (จัดสอบเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552)
- การสอบขั้นที่ 1 ครั้งที่ 2 (จัดสอบเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ) มีผูเขาสอบทั่วประเทศ
จํานวน 551 คน สอบผาน 162 คน คิดเปน 29.40% สอบไมผาน 397 คน คิดเปน 70.60% คะแนนสูงสุด =
204, คะแนนต่ําสุด = 78, คะแนนเฉลี่ย = 147.37 สําหรับ ผลการสอบของ ผูจบการศึกษาจาก สถาบั น
ตางประเทศ พบวามีผูสอบผานประมาณ 20%
3. การสอบขั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 (จัดสอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552)
- การสอบขั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 (จัดสอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 ) มีผูเขาสอบทั่วประเทศ
222 คน สอบผาน 52.2%
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบใหแจงภาพรวมของ ผลการสอบขั้นตอนที่ 1-2 ไปยัง ทุก
สถาบัน เพื่อเปนขอมูลในเชิงบริหาร
1.2 การสอบคัด เลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ป
2553

เอกสารประกอบ : 1 ชุด Power point การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธี
รับตรงของกลุมสถาบันฯ ปการศึกษา 2553
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงวิชาเฉพาะของกลุมสถาบันฯ ไดจัดเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2552 มีผูสมัครสอบผานระบบ Online จํานวนทั้งหมด 24,776 คน มีผูชําระเงิน 22,097 คน
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ผูไมมีสิทธิ์สอบ จํานวน 2,907 คน เปนผูที่ ไมไดชําระเงิน 2,679 คน และสง เอกสารไมครบถวน จํานวน 228
คน
รวมผูที่ไดสิทธิ์สอบทั้งหมด 21,869 คน ในจํานวนผูมีสิทธิ์สอบนั้น ขาดสอบ ฉบับที่ 1 จํานวน
650 คน ฉบับที่ 2 จํานวน 695 คน ฉบับที่ 3 จํานวน 923 คน
สรุปปญหาสวนใหญของผูเขาสอบยังคงเปนปญหาเดิม ๆ เชน ไมไดรับบัตรประจําตัวสอบ ลืมบัตร
ทําบัตรหาย บัตรชํารุด ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน มีขอเสนอแนะจากหัวหนาสนามสอบวา ใหผูเขาสอบที่มี
ปญหาตาง ๆ รายงานตัวที่กองอํานวยการ ฯ กอนการสอบ 2 ชั่วโมง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับ รองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุม
สถาบันฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2552 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริห ารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่
6/2552 เมื่อวันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เอกสารประกอบ : 1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับ
กรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2552
2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่
6/2552
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ที่ประชุมไดพิจารณาแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 5 บรรทัดที่ 2 ปการศึกษา 2533 แกไขเปน ปการศึกษา 2553
หนา 10 วาระที่ 4.6 ปการศึกษา 2552-2553 แกไขเปน ปการศึกษา 2553
หนา 12 บรรทัดที่ 3 ในเรื่องงงานวิจัย แกไขเปน ในเรื่องงานวิจัย
มติที่ประชุม : หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552
วาระแทรก กอนเขาสูวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
เอกสารประกอบ : ราง ตารางกําหนดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและ
กรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ประจําป
พ.ศ. 2553
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ขอ ให ที่ประชุมพิจารณารางตารางกําหนดการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ประจําป พ .ศ. 2553
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
โดยขอความอนุเคราะหคณบดีของสถาบันเจาภาพ เปนประธานในการประชุม ในกรณีที่สถาบัน
เจาภาพอยูในสวนภูมิภาค อาจพิจารณาจัดการประชุมที่กรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการเดินทางสําหรับ
ผูเขารวมประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การติดตามผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติจากขอเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : 1 ชุด สรุปประเด็นแนวปฏิบัติตามขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการบริบาล
สุขภาพโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง จากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 8 (20-22 กรกฎาคม 2552)
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร . แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล เปนผูแทนนําเสนอขอมูล ซึ่ง
ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล ไดสรุปประเด็นแนวปฏิบัติตามขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการบริบาล
สุขภาพโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง จากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 (20-22 กรกฎาคม
2552) โดยรางแผนการติดตามการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติ จํานวน 5 หัวขอ ไดแก 1) กําหนดหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง 2) หนาที่หลักของศูนยฯ
3) โครงสรางหลักของศู นยฯ 4) การประสานงาน 5)
งบประมาณที่ใช และขอเสนอแนะ 24 หัวขอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ ขอเสนอแนะและรายละเอียดอื่น ๆ จะนําเขาที่ประชุมครั้งตอไป
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไดจากการประชุมครั้งนี้
1. จัดใหมีการ เผยแพรม ติที่ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ทราบ
2. ควรให กสพท ติดตามขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับแพทยศาสตรศึกษา ในจํานวน 24 ขอ อยาง
ตอเนื่อง ควรจัดตั้งศูนยฯ กรรมการศูนยฯ และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติใหชัดเจน
3. ใหมีกรรมการจากทุกภาคสวน และกําหนดยุทธศาสตรในการติดตามขอเสนอแนะ 24 ขอ
4. ขอเสนอแนะเรื่องใดที่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข ควรใหกระทรวง ฯ เปนประธาน เพื่อ
ขับเคลื่อนในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
3.2 การพิจารณาวิธีการดําเนินการและติดตามโครงการตอเนื่อง
เอกสารประกอบ : เอกสาร วาระการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี นําเสนอวิธีการจัดระเบียบวาระใหมเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่อง
เนื่องจากมีจํานวนมาก โดยจัดเปน 3 กลุม ไดแก วาระที่ 4.1 รายงานความกาวหนาของโครงการตอเนื่ อง
4.2 เพื่อทราบ และ 4.3 เรื่องที่กําลังอยูในระหวางดําเนินการ โดยใหระบุชื่อเรื่องสืบเนื่องนั้น ๆ ไวในรายงาน
การประชุมทุกครั้ง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานความกาวหนาของโครงการตอเนื่อง
4.1.1 Patient Safety Curriculum (The WHO Patient Safety Curriculum Guide for
Medical Schools)
เอกสารประกอบ : เอกสารอางอิง (รายงานการประชุมกรรมการ บริหาร ครั้งที่
6/2552 วันที่ 2 ตุลาคม 2552 หนา 6-7)
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ตามที่องคการอนามัยโลกไดทําหนั งสือถึง ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เชิญ
ชวนใหประเทศไทยเขารวมโครงการนํารองใชหลักสูตร The WHO Patient Safety Curriculum for Medical
Schools โดย WHO แนะนําใหโรงเรียนแพทยเขารวมโครงการแบบ complemantary โดยเลือก unit เพื่อ
ศึกษา ไดตามความสนใจ โดยโรงเรียนแพทย ที่ เขารวมโครงการ จะจัด symposium เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเขารวมโครงการนํารองในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ระหวางเวลา 10.30-12.00 น. โดยที่ประชุ มเห็นชอบใหเชิญ นายแพทยอนุวัฒ น
ศุภชุติกุล ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(พรพ .) และ รองศาสตราจารย
นายแพทยสุเมธ พีระวุฒิ มาเปนผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากษ
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
4.1.2 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ : สรุปผลการดําเนินงานของเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
ประจําเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2552
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยพงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล
รองศาสตราจารย นายแพทยพงษรักษ
ศรีบัณฑิตมงคล ไดรับมอบหมายจาก
ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน ผูอํานวยการเครือขายวิจัยคลินิ กสหสถาบัน (CRCN) นําเสนอ
สรุปผลการดําเนินงานของเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ประจําเดือน สิงหาคม- ตุลาคม 2552 จากที่ประชุม
รองคณบดีกํากับงานวิจัยของสถาบันแพทยศาสตร ดังนี้ ในป 2553 เครือขายฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุน
โครงการฯ ประมาณ 20 ลานบาท จํานวน 5 โครงการ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สําหรับ
ผลงานวิจัยตีพิมพและการนําเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งหมดในชวง 9 ปที่ผานมา มีผลงานตีพิมพ 80 เรื่อง การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 55 ครั้ง
โครงการวิจัยคลินิกสหสถาบันโดยที่ประชุมรองคณบดีกํากับงานวิจั
ยของสถาบัน
แพทยศาสตร ที่จะเริ่มดําเนินการเดือนม กราคม 2553 มีจํานวน 6 โครงการ โดยโครงการดังกลาวจะใช
ซอฟทแวรบริหารจัดการขอมูล (Online Medical Research Tool:OMERET) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.1.3 โครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
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จากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ที่ผานมาไดมีการอภิปรายและมีการ
ระดมสมอง มีขอเสนอแนะ เพื่อ การแกปญหาการขาดแคลนอาจารยแพทย และขณะนี้ ศาสตราจารย
นายแพทยชัยรัตน ฉายากุ ล อยู ในระหวางการ รวบรวมประเด็น และ จะนําเสนอความกาวหนาในการประชุม
ครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 เพื่อทราบ
4.2.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10
เอกสารประกอบ : 1 ชุด การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 10 เรื่อง “แพทยศาสตรศึกษาที่เปนเลิศในยุคไรพรมแดน ”
“The Best Practice of Medical Education in Net
Generation”
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10 เรื่อง แพทยศาสตร
ศึกษาที่เปนเลิศในยุคไรพรมแดน วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมใหญ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีการปรับเปลี่ยนกําหนดการวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เดิมจะนําเสนอ
การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา แบบ Poster แตเนื่องจากมีผู สง Poster นอย จึงปรับเปลี่ยนเปน Lecture III เรื่อง
Clinical Performance Assessment โดย นพ.ดร.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน สําหรับในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
เปนเรื่องของ Best Practice รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.2 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย รายงานความคืบหนาวา ขณะนี้ กสพท
ไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว 1 สถาบัน สวนอีกสถาบันหนึ่งอยูระหวางการทํา individual review
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ขอเลื่อนสง Report เปนเดือนธันวาคม 2552 และคาด
วาจะไดรับการตรวจประมาณเดือน มีนาคม 2553
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเลื่อนเปนเดือนกุมภาพันธ 2553
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คาดวาจะสงเดือนธันวาคม
มติที่ประชุม : รับทราบ และอนุญาตใหมีผูสังเกตการณเขารวมไดไมเกินจํานวน
ผูตรวจ และผูสังเกตการณจะตองดูแลคาใชจายเอง วิธีรับสมัครจะผาน e-mail ของ กสพท
4.2.3 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ : 1 ชุด รายงานสรุปจํานวน วิดีโอ ประกอบการสอนการสอบ
ประจําวิชาชีพเวชกรรม ป 2551
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
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ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี รายงานความคืบหนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยวิธี E-Learning สําหรับบัณฑิตแพทยที่ยั งสอบไมผานการประเมินความรูความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยอนุญาตใหเฉพาะผูที่สอบไมผานการประเมินฯ สมัครเปนสมาชิกและ
สามารถเขาถึงขอมูลได โดยไดขอความรวมมือไปยังทุกสถาบันใหสงเนื้อหาความรูมาใหเพื่อใชเปน resource
ของ E-Learning ปจจุบันมี จํานวนประมาณ 80 ชั่วโมง ซึ่งไดรับความรวมมือจากโรงเรียนแพทยดังรายชื่อ
ตอไปนี้
1. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 42.53 ช.ม.
2. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํานวน 16.11 ช.ม
3. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จํานวน 13.48 ช.ม.
4. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวน 8.01 ช.ม
5. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวน 5.02 ช.ม.
ผูสมัครเปนสมาชิก 6 คน ชาย 3 หญิง 3 (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน
1 คน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1 คน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
จํานวน 1 คน วิทยาลัย แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 3 คน) สมาชิกสามารถสอบผานได 1 คน
(จุฬาฯ) สมาชิกสวนใหญใชเพื่อการสอบขั้นตอนที่ 1 ในการนี้ผูจัดทําโครงการฯ ยังตองการเนื้อหาเพิ่มเติมอีก
มาก จึงขอความรวมมือจากสถาบันตาง ๆ
ให จัดสงเนื้ อหาไปยังคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบใหทบทวนนโยบายเกี่ยวกับ e-learning อีกครั้ง
วา จะเปนการทบทวนเพื่อเตรียมสอบ หรือเปนการสนับสนุนการศึกษาดวยตนเอง เพื่อดําเนินการจัดโค รงสราง
เครือขายและบทเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
4.2.4 การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : 1 ชุด สําเนาหนังสือที่ ศธ
0521.1.0612/- ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2552 เรื่อง รายงานกิจกรรมและความกาวหนา
ของกลุม UHOSNET
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา ไดรับเอกสารจาก รองศาสตราจารย
นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับกิจกรรมความกาวหนาของกลุม UHOSNET ซึ่ง
ครั้ง ลา สุด ได จัดประชุมที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ขอสรุปที่สําคัญที่สุด คือเรื่อง Co-Payment ของ
โรงพยาบาล ในโรงเรียนแพทย ปจจุบัน ศาสตราจารย นายแพทยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม กําลังทบทวนโดย
เวียนขอมูลไปยังสถาบันตาง ๆ และประสานกับฝายการเมืองผานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อนําเขาชี้แจงและ
เรียนหารือกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยจะขอใหคณบดีจากสถาบันใหญเขารวมชี้แจงดวย โดยจะเรียนเชิญ
และแจงกําหนดการใหทราบภายหลัง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.2.5 โครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : 1 ชุด power point แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร . นายแพทยอภินันท อรามรัตน ไดรายงานความกาวหนา
โครงการดําเนินงานดานสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4 โดยแจงที่
ประชุมเกี่ยวกับแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ การทบทวนแผนยุทธศาสตรหลัก การนํา TQA มา
เปนกรอบหลักของการพัฒนา HP การสรางเครือขายเปนพลังขับเคลื่อนระหวางคณะ เพื่อชวยในการพัฒนา
เชน กิจการนักศึกษา อาชีวอนามัย KM, Palliative care และกําลังจะมีเครือขายระหวางโรงเรียนแพทยใหมกับ
โรงพยาบาลรวมผลิตของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจเปนหนึ่งเครือขายรวมกันหรือแยกเปนหลายเครือขาย
ไดจัดทํา Progress Markers เสนอคณะรัฐมนตรี โดยเนนเปาหมายในป 2552 จํานวน 3
เรื่อง คือ 1. HP Leadership 2) HP Policies 3) TQA HP indicators ทั้งนี้ไดรับความรวมมือจากคณบดีทุก
คณะลงนามในขอตกลง Code of Practice for Health Promoting Medical School และจากการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ยังไดขอสรุปตาง ๆ ในการดํา เนินงานของสํานักงานแผนงานฯ และการ
ดําเนินงานของเครือขายในการสรางเสริมสุขภาพตอไปอีกดวย
วันที่ 22 กันยายน 2552 ไดจัดการประชุมสัมมนาตัวชี้วัด โดยมีขอเสนอแนะใหมุงผลิต
บัณฑิตแพทย องคความรู และบริการควบคูกันในบริบทที่เหมาะสม พิจารณารางตัวชี้วัดเพื่อ ใหเลือกใช
การบูรณาการกับ TQA สําหรับในป 2554 ทิศทางของแผนงานจะเนนการขับเคลื่อนในเชิงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และไดจัดสัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริม
สุขภาพ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ไดสรุปบทเรียนทางรามาธิบดี (แจกในที่ประชุม ) และมีขอเสนอแนะจากที่
ประชุม ดังนี้
1. กสพท ควรจัดการตรวจเยี่ยมโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพไปพรอมกับการ
ตรวจประเมินคุณภาพองคกรตามแนวทาง TQA
2. ปรับลด Progress Markers
3. ควรนําผลการ feedback ใหโรงเรียนแพทย เพื่อเปนทิศทางและแนวทางในการ
พัฒนาตอไป
4. เกณฑการรับรองฯ จะตองบูรณาการเขาไปใน TQA ใหวิธีการไมยุงยาก มีตัวชี้วัด
จํานวนนอย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ไดกําหนดจัดประชุมระหวางศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพในบริบทของศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและโรงเรียนแพทยใหม
โดยเรียนเชิญ นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ เปนประธานในพิธีเปด
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะใหบูรณาการการสรางเสริมสุขภาพเขาใน
หลักสูตร โดยกําหนดชั่วโมงสอน จัดการเรียนรูจากประสบการณจริง มีการประเมินอยางชั ดเจนเพื่อปลูกฝง
พฤติกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพใหเปนชีวิตประจําตัวของนิสิตนักศึกษาแพทย
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4.2.6 การรับนักศึกษาแพทยในโควตารับตรง
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา
ประเด็นนี้สืบเนื่ องมาจากเดิมยังมี
โรงเรียนแพทยนอย ปญหาใน การแบงพื้นที่รับนักเรียนมี ไมมากนัก แตขณะนี้มีโร งเรียนแพทยที่เกิดใหม
เพิ่มขึ้นอีก 6 โรงเรียนแพทย ทําใหเขตพื้นที่การรับนักเรียนทับซอนกัน และปญหาสวนใหญอยูในเขตภาคอีสาน
นอกจากนั้น ระบบการรับตรงของโรงเรียนแพ ทยแตละแหงก็มีความหลากหลาย ตั้งแต การประกาศรับ สมัคร
การประกาศผล การสอบสัมภาษณ กระชั้น เรงรัด และชวงเวลาเหลื่อมซอนกัน ทําใหเกิดการสละสิทธิ์ของ
นักเรียนในระหวางการดําเนินการของแตละสถาบัน อีกทั้ง ระบบรับตรง ก็มีทั้งผลดีและผลเสีย จึงสมควรหา
แนวทางที่เหมาะสมตอไป
ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวางถึงแนวคิด วิธีการบริหารจัดการ ตั้งแต
กระบวนการรับสมัคร การคัดเลือกและการยืนยันสิทธิ์ หลักสูตร การจัดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหไดแพทยที่
เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตามความตองการของประเทศ โดยไดมอบหมายใหคณบดีค ณะแพทยศาสตรใหม
ไปรวมกันประชุมปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางในการดําเนินการที่เหมาะสมตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
4.2.7 รายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
4.2.8 โครงการผลิตแพทยเพิ่มตามโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐดานสาธารณสุข
2552-2555
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ รายงานความคืบหนา วา โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
ระยะที่ 2 (ชื่อเดิม โครงการ mega project) ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากป 2549-2552 ไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว โดยจัด อยูในแผนการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ป 2553-2556 ไดขออนุมัติในหลักการจาก
รัฐบาลเปนเวลา 4 ป ตั้งแตป 2553-2556 ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนผลิตแพทยเพิ่มครั้งสุดทายที่ตออายุถึงป
2556 เพื่อจะไดสิ้นสุดโครงการในเวลาเดียวกัน
รัฐบาลไดวางแผนกระตุนเศรษ ฐกิจระยะที่ 1 หรือ Stimulus Package 1 (SP1) (การจาย
เช็คชวยชาติ ) และตอแผนการฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 พ.ศ. 2553-2555 หรือ Stimulus Package 2 (SP2)
(แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง) โดยนําเอาแผนลงทุนดานสุขภาพของกระทรวงลงใน 3 ปแรกอยูในแผน SP2 ซึ่งมี
งบประมาณที่รัฐบาลสนับสุนนอยู 2 ดาน คืองบลงทุนใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรใหตามเหตุผล ความ
จําเปนของสถาบันผลิตแพทยแตละแหง ในสวนของมหาวิทยาลัยโดยผาน สกอ . สวนของกระทรวงสาธารณสุข
ผานทางโครงการผลิตแพทยเพิ่มฯ ซึ่งทางกระทรวงฯ จะเปนผูดูแล งบดําเนินการ งบการจัดการ เรียนการสอน 3
แสนบาทตอคนตอป และงบพัฒนาการแพทย ขณะนี้จะตองรออนุมัติจากรัฐบาล เนื่องจากงบประมาณป 2553
เปนเงินกูทั้งภายในและภายนอกซึ่งอยูภายใต พ .ร.ก ซึ่งยืนยันวาจะไดรับเงินแนนอน งบดําเนินการนั้นจะ
ครอบคลุมนักเรียนเดิมที่รับมา 4 ปแลว คือป 2549-2552 และที่จะรับใหมป 2553 ประกอบกับโครงการป 254911

2552 ยังไมสิ้นสุดสามารถนําเอาเงิน 300,000 บาท/คน/ป ดําเนินการตอไปไดในโครงการป 2553-2555 ซึ่ง
งบประมาณทั้งหมดจะผานกระทรวงสาธารณสุข เมื่อไดรับงบอนุมัติจะประชุมชี้แจงใหทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.9 ผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสาขา
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : สําเนาหนังสือ สกอ ที่ ศธ0509(2)/13358 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงตอที่ประชุมวา
ตามที่มติที่ประชุมกลุม
สถาบันแพทยศาสตรฯ ทุกสถาบันการศึกษาแพทยศาสตรเห็นชอบใหอาจารยคณะแพทยศาสตรนําผลงานวิจัย
แพทยศาสตรศึกษาไปขอตําแหนงทางวิชาการได โดยทางกลุมสถาบันแพทยศาสตรฯ ไดขอความอนุเคราะห
จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการใหความสนับสนุนและถ ายทอดนโยบายไปยังมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการและถือปฏิบัติตอไป
ทั้งนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาแพทยศาสตรศึกษาเปนสาขาวิชาที่สามารถเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการไดตามประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง ห ลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยผลงานทาง
วิชาการที่ใชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงจะตองสอดคลองกับสาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษาดวย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นสมควรใหกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
มีหนังสือไปยังสภาสถาบันที่มีคณะแพทยศาสตร หรือมีการจัดการศึกษาแพทยศาสตร เพื่อใหความสนับสนุน
ดังตอไปนี้
- พิจารณากําหนดตําแหนงวิชาการ เปนสาขา ................. “และ” สาขาแพทยศาสตร
ศึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางการศึกษา
- ใหสภามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ตําแหนงวิชาการใหม ที่สามารถนําผลงานวิจัยทางการศึกษาไปประกอบการพิจารณา
กําหนดตําแหนงวิชาการได และทําคําชี้แจงไปยัง สกอ. เพื่อพิจารณาตอไป
4.3 เรื่องที่กําลังอยูในระหวางการดําเนินการ
4.3.1 การพิจารณาโรงพยาบาลรวมผลิตของสถาบันผลิตแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
นําไปพิจารณารวมกับวาระที่ 4.2.6
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3.2 ปรับปรุงคาตอบแทนอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
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ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงที่ประชุมวา ขณะนี้ แตละคณะอยูในระหวาง
การพิจารณาทบทวน จากนั้นควรนํามาเสนอเพื่อศึกษาและ เปนแนวทางซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ที่ประชุมไดมี
ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. คาตอบแทนอ าจารยแพทย ขึ้นอยูกับการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแตละ
สถาบัน
2. คาตอบแทนอาจารยแพทยอาจมีรูปแบบที่ตางกันอยูกับเงื่อนไขของแตละสถาบัน
3. คณะแพทยที่ไมมีโรงพยาบาลของตัวเอง ไมมีรายได จะตองหารูปแบบใหม เพื่อให
เกิดความคลองตัวในการบริหาร
4. อาจจัดกลุมที่สนใจ ประชุมรวมกับกลุมโรงเรียนแพทยที่มีระบบอยูแลว เพื่อศึกษาหา
แนวทางที่เหมาะสมตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3.3 การเสนอใหเพิ่มคาตอบแทนแพทยและปรับลดชั่วโมงการทํางานของแพทยใน
ภาคราชการ (จากแพทยสภา)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา ไดมอบ ให UHOSNET พิจารณา
ดําเนินการ สําหรับ แพทย ของกระทรวงสาธาร ณสุขไดรับเงิน คาตอบแทนเพิ่ม เรียบรอยแลว สําหรับส วนของ
คณะแพทยศาสตรนั้น อยูระหวางดําเนินการ และขอแกไขหัวขอในวาระการประชุมจากการเพิ่มค าตอบแทน
แพทยและปรับลดชั่วโมงการทํางานแพทย เปลี่ยนเปน “การปรับปรุงภาระงานแพทยและคาตอบแทนให
เหมาะสม” ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2552 หนา 13 ขอ 4.13
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ
: ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงที่ประชุมวา คณะอนุกรรมการฯ ยังไมมีการ
ประชุมอยางเปนทางการ แตที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ คือการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการตรวจประเมินโรงพยาบาล ศรีสะเกษ เพื่อเปน
สถาบันสมทบของวิทยาลัยแพทยศาสตร และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สําหรับการตรวจ
รับรองโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเปนสถาบันสมทบของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย บูรพา จะ
ไปตรวจประเมินในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2552
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดแจงเตือนโรงเรียนแพทยที่ทําการปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม (แมไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและไดรับการรับรองจาก สกอ . แลว)
ใหนําหลักสูตรเขาขอรับการอนุมัติจากแพทยสภากอนเปดรับนิสิตนักศึกษา มิฉะนั้น นิสิตนักศึกษาในหลักสูตร
นั้น ๆ อาจขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องจากอนุกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
เอกสารประกอบ
: ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา ไดจัดสงผลสรุปขอเสนอแนะจากการ
ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 โดย ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล
ใหแก
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 การจัดประชุม International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA)
เอกสารประกอบ
: ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รายงานความคืบหนา ของโครงการฯ
วานักศึกษาไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเปนจํานวนเงิน ประมาณ 10 ลานบาท เนื่องจากการ
จัดประชุมดังกลาวเปนกิจกรรมของนักศึกษาแพทยทุกสถาบัน เปนการจัดประชุมที่ใหญ มีผูเขารวมประชุม
จากทั่วโลกจํานวนมาก จึงใครขอความรวมมือจากรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกสถาบันเขาไปกํากับดูแล
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตลอดจนการเบิกจายเงินงบประมาณ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ประชุมเวลา 15.00 น.

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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