รายนามผูเ ขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2551
วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2552
ณ หองประชุมทางไกล หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี กรุงเทพมหานคร
อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 22 ถนนพญาไท เขตราชเทวี (อยูตรงกับสถานี พญาไท – BTS)
_________________________________
รายนามผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล กรรมการ
3. อาจารยแพทยหญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน
(แทน รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร กรรมการ)
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
5. รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ กรรมการ
9. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ กรรมการ
10. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย กรรมการ
11. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน กรรมการ
12. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร กรรมการ
14. นายแพทยประทุมทอง ยาทุม กรรมการ
15. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย กรรมการ
16. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท กรรมการ
17. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร กรรมการ
18. นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน กรรมการ
19. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รายนามผูไมไดเขาประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย กรรมการ

กรรมการ

5. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน กรรมการ
6. รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร กรรมการ
7. รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ กรรมการ
8. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ กรรมการ
9. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย กรรมการและเลขานุการ
รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ ผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
2. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2552 วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2552
ณ หองประชุมทางไกล หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
พญาไท กรุงเทพฯ
***************************
เริ่มประชุม : เวลา 10.30 น.
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
กลาวตอนรับและดําเนินการประชุมตามวาระ โดยกอนเขาสูวาระได หารือเรื่องของสถานที่ในการจัดประชุม ใน
ครั้งตอ ๆ ไป เพื่อความสะดวกในดานการเดินทาง สถาบันที่เปนเจาภาพจึงอาจพิจารณาจัดประชุมที่สถาบันใน
กรุงเทพฯ โดยเจาภาพเปนผูรับผิดชอบในการประสานงานและคาใชจายตาง ๆ จากนั้นจึงดําเนินการตามวาระ
การประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ผลการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ครั้งที่
1/2552 ขั้นตอนที่ 1-3
เอกสารประกอบ : สรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
: Power point ผลการสอบทั้ง 3 ขั้นตอน
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ แจงผลการดําเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ครั้งที่ 1/2552 ขั้นตอนที่ 1-3 ดังนี้
การสอบขั้นตอนที่ 3 ( OSCE) คณะ กรรมการบริหารศูนยประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได กําหนดแนวทางการประเมินและเกณฑใน การตัดสิน ซึ่ง
ยึดถือตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2545 ของแพทยสภา
โดยขอสอบมี 20 สถานี ๆ ละ 5 นาที ประกอบดวย
การซักประวัติ
4 สถานี ตองผาน 2 ใน 4
การตรวจรางกาย
4 สถานี
ตองผาน 2 ใน 4
หัตถการทางคลินิก
5 สถานี
ตองผาน 2 ใน 4
การแปลผลทางหองปฏิบัติการ 5 สถานี
ตองผาน 1 ใน 5
ทักษะการสื่อสาร
3 สถานี
ตองผาน 1 ใน 3
ทั้งนี้ผูผานการประเมินจะตองสอบผานอยางนอย 12 สถานี ในจํานวน 20 สถานีสอบ
จัดการสอบ 2 วัน ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2552 มีผูเขาสอบจํานวนทั้งสิ้น 1,245 คน ใชขอสอบ
ตางชุดในแตละวัน โดยชุดขอสอบจะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2545 แพทยสภา
เมื่อเปรียบเทียบผลการสอบทั้ง 2 วัน พบวาไมมีความแตกตางกันมากนัก กลาวคือ ในวันที่ 21 สถานีที่มีผูสอบ
3

ผานนอยกวาในวันที่ 22 จํานวน 10 สถานี สถานีที่มีผูสอบผานมากกวาในวันที่ 22 จํานวน 9 สถานี และ
สถานีที่มีผูสอบผานจํานวนเทากัน 1 สถานี
ขอสังเกตที่พบคือ นักศึกษามีความสามารถในการประยุกตขอมูลที่ไดรับจากผูปวยจําลองใน
สถานีการซักประวัติไดไมดี และไมนําขอมูลจากโจทยมาใชประโยชนอยางแทจริง เชนในการตรวจรางกาย
ผูปวย hypertension จึงทําใหสอบไมผาน สําหรับในหมวดการติดตอสื่อสาร สวนใหญผูที่สอบไมผาน มักเปน
เพราะไมไดใหโอกาสผูที่รับฟงนั้นไดถามหรือพูดทบทวน หรือไมเปดโอกาสใหซักถาม
สําหรับผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และที่ 2 นัน้ รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษ ฎี กา เรื่อง การชดใชทุนของแพทยที่ยังไมได รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : การบริหารจัดการแพทยที่ยังไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
แจงที่ประชุมวา สํานักงานอัยการสูงสุดไดตอบขอหารือของคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ ใน
การปฏิบัติงานชดใชทุนสําหรับผูที่ไดปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแตยังไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมแลว โดยชี้แจงวา ตามหลักการของสัญญา ผูสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตแตยังไมไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม คณะกรรมการฯ สามารถจัดสรรใหไปปฏิบัติงานและรับราชการไดโดยใชวุฒิการศึกษา
บรรจุในตําแหนงอื่นที่ไมใชนายแพทย และใหถือวาเปนระยะเวลาการชดใชทุน ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ไดเสนอทางออกไวโดยใหบรรจุในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ทําหนาที่ผูชวยแพทย หรือ
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลภายใตความดูแลของผูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สวนผูที่ยังสอบไมผาน
ขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 จะใหโอกาสไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมจนกวาจะสอบผาน แตไมนับระยะเวลาในการศึกษาอบรม
เปนการชดใชทุน
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.3 The WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medial Schools
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงที่ประชุมวา เรื่องอยูในระหวางการพิจารณาของแต
ละสถาบัน ผูสนใจสามารถเขาไปศึกษาดูไดใน
Website:www.who.int/patientsafety/activities/technical/medical_curriculum_ form/ en/ index.html
โดยจะนําความคืบหนาเขาแจงที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ในครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันศุกรที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 8/2552 โดยไมมีแกไข
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ ในประเทศไทย
เอกสารประกอบ
: สรุปความเห็นการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงความเห็นของราชวิทยาลัย
สมาคมวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในดานคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ตามที่ไดสอบถามไปใน 3 ประเด็นหลัก คือ ตา, หู และจิตเวช
มติที่ประชุม : สรุปความเห็นตามที่ราชวิทยาลัยฯ เสนอมา ดังนี้
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย
: เห็นชอบตามความเห็นของราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยจิตแพทย
: เห็นชอบตามความเห็นของราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย
: ที่ประชุมเห็นควรใหตัดคําวา ที่ไดรับการรักษาแลวไมดีขึ้น
ออก เนื่องจากขณะที่ผูผานการคัดเลือกมาตรวจรางกายอาจยังไมไดรับการรักษา
โดยที่ประชุมมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล นํามติ
จากที่ประชุมไปทบทวนปรับเกณฑเดิม แลวเวียนหนังสือขอความเห็นจากคณะกรรมการฯ อีกครั้ง กอนนําสงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประกาศใชในปการศึกษา 2553
3.2 แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแพทยและบริษัทยาอยาง
สมเหตุสมผล ในคณะกรรมการแหงชาติดา นยา
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทย อาวุธ ศรีศุกรี แจง วา คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล ไดสง แนวทางฯ มาใหพิจารณา ซึ่งไดเวียนขอความเห็นไปยังทุกสถาบันแลว ขอใหแตละสถาบัน
ชวยสรุปความเห็นสงกลับมาดวย และขอใหทางคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ชวยติดตามประเด็นความ
สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของทั้ง 9 ประเด็นใหดวย เพื่อจะไดรวบรวมเสนอคณะกรรมการอํานวยการฯ ใน
การประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.3 การติดตามขอสรุปผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
:
มติที่ประชุม : ให รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ เปนผูประสานงานและ
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : power point รายงานการดําเนินงาน
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกลุ
รองศาสตราจารย
ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกลุ ไดรายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินการเตรียมการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ในชวง 2 เดือนที่ผานมา โดยเมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2552 ไดจัดประชุมคณะ อนุ กรรมการฝายจัดการประชุมที่ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ในเรื่อง
งบประมาณ สกอ. ขอใหปรับลดเหลือ 3 ลาน โดยจะสนับสนุนเฉพาะการจัดประชุมเทานั้น และจะไดรับในเดือน
กรกฎาคม สวนเรื่องสถานที่ที่อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนยวิจัยนั้น อนุกรรมการฝายจัดการประชุม ไดเสนอให
เปลี่ยนสถานที่ประชุมเนื่องจากคอนขางคับแคบ
สําหรับเนื้อหาในการประชุมยังอยูในระหวางการประสานงานกับอนุกรรมการชุดที่ 1 กระทรวง
สาธารณสุข โดยนายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ รับจะเปนผูติดตอประสานงานให โดยจะสงขอเสนอแนะ
สุดทายมาใหภายในเดือนเมษายน 2552 ซึ่งเมื่อไดรับขอเสนอแนะทั้งหมดแลว อาจจะมีการจัดประชุมอนุกรรมการ
ทั้ง 2 ชุด อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเตรียมทําประชาพิจารณในชวงเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นจะทําการทบทวน
ขอเสนอแนะอีกครั้งในเดือนมิถุนายน เพื่อใหทันการจัดประชุมในเดือนกรกฎาคม 2552
สําหรับเรื่องวิทยากรตางประเทศ
Dr. Matthew L Hunsaker จาก Universivy of Illinois โดยความ
สนับสนุนของมูลนิธิฟุลไบรท ไทย-อเมริกัน นั้น ไดตอบรับทางe-mail วายินดีมาเปน Speaker ใหในหัวขอ PeopleCentered Health Care โดยจะเดินทางมาตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน สถาบันที่มีความสนใจอาจเชิญไปบรรยาย
หรือปรึกษาหารือได โดยสถาบันที่เชิญเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในเรื่องที่พัก อาหาร และคาเดินทาง สถาบันที่
สนใจใหแสดงความจํานงมาที่ รองศาสตราจาจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นควรใหมีการจัดประชาพิจารณาในทุกคณะแพทยศาสตร และ
งดเวนการจัดเก็บคาลงทะเบียนสําหรับนิสิตนักศึกษา และใหทบทวนโควตาผูเขารวมประชุมจากกระทรวง
สาธารณสุข เปน 120 คน
4.2 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมินและกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ
:
ผูนําเสนอ
:
มติที่ประชุม : ยังไมมีความคืบหนา เลื่อนไปในการประชุมครั้งตอไป
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4.3 การจัดทําโครงการผลิตแพทยเพิ่มของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ
:
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงวา ไดมีการประชุมเรื่องนี้ที่
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย แพทยหญิงอุบลรัตน สันตวัตร รองคณบดี
ฝายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รับเรื่องไปดําเนินการตอ ปจจุบันไดสงไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได สงถึงสํานักงบประมาณแลว อยางไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได
จัดทําโครงการขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการ ซึ่งจะทําใหขอมูลมีซ้ําซอนกันอยูบา ง ในเรื่องนี้ นายแพทยสุวัฒน เลิศสุข
ประเสริฐ ไดแจงที่ประชุมวา เรื่องทั้งหมดจะไปรวมกันอยูที่สํานักงบประมาณ เพื่อตองรอการพิจารณาจากรัฐบาล
ตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 การฝกอบรมผูบริหารสถาบันผลิตแพทย รุนที่ 10
เอกสารประกอบ
:
ผูนําเสนอ
: อาจารย แพทยหญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน
อาจารย แพทยหญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน ไดแจงที่ประชุมวา โครงการฝกอบรมของปนี้ จะเริ่มวันที่
20 เมษายน 2552 มีผูสมัครเขารวมประชุม 45 คน และมี 39 คน ที่แสดงความจํานงจะไปดูงานที่ปกกิ่ง
เซี่ยงไฮ สวนการดูงานภายในประเทศ จะไปที่ศูนยแพทยศาสตรศึกษาคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี และที่บริษัท
ไทยลูบเบสท ซึ่งเปนบริษัทลูกของ ปตท. ที่เพิ่งไดรับรางวัล TQC
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.5 การเสนอใหเพิม่ คาตอบแทนแพทยและปรับลดชัว่ โมงการทํางานของแพทยในภาค
ราชการ (จากแพทยสภา)
เอกสารประกอบ
:
ผูนําเสนอ
: ยังไมมีความกาวหนา อยูในระหวางการพิจารณาของ
UHOSNET
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล เสนอที่ประชุมวา ควรเปลี่ยนหัวขอ
เรื่อง เพราะฟงแลวอาจเกิดความรูสึกไมดีตอวิชาชีพแพทย
มติที่ประชุม :
ใหติดตามผลการ ประชุม UHOSNET ที่ขอนแกน ในเดือนพฤษภาคม และ
มอบหมายให รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย รับไปพิจารณาเสนอหัวขอเรื่องใหม
4.6 การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ
:
ผูนําเสนอ
:
มติที่ประชุม : เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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4.7 โครงการเพิม่ อาจารยแพทย
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทย อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ไดแจงที่ประชุมวา เรื่องนี้ไดมอบหมายคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบโครงการ โดย กสพท จะเนนประเด็นของการเพิ่มนักเรียนแพทย เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มอาจารยแพทย และอยูในระหวางการวางแผนสํารวจสถานการณของอาจารยแพทย ในทุก
สถาบัน 5 ปยอนหลังในดานความเพียงพอ แหลงขอมูลนาจะเปนสวนการเจาหนาที่หรือฝายทะเบียนของทุก
คณะ จึงขอความรวมมือทุกคณะในการสงขอมูลกลับเพื่อวิเคราะหไดทันการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.8 โครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : power point การดําเนินงาน
ผูนําเสนอ
: ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. นายแพทย อภินันท อรามรัตน
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. นายแพทย อภินันท อรามรัตน ไดเสนอที่ประชุมถึงความคืบหนาของ
แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 2552-2554 วา ไดรับอนุมัติจาก สสส. แลว ตั้งเปาหมายจะใหเปน
Accredited HP Medical School โดยตั้งเปนบันไดไว 13 ขั้น ขั้นสุดทายคือกอใหเกิดวัฒนธรรมการสรางเสริม
สุขภาพในโรงเรียนแพทย ปจจุบันมีเครือขายใหมคือกลุมสถาบันแพทยใหม 6 สถาบัน ที่เขารวมดวย สวนใน
เรื่องหลักสูตรนั้น ไดพยายามรวบรวมเรื่องกรอบหลักสูตรเพื่อใชในการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา โดยวันที่ 22 เมษายน 2552 คณะอนุกรรมการจะมีการสัมมนาเรื่องนี้ และในการ
ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 จะจัดทําคูมือเรื่องการสรางเสริมสุขภาพแจกนักศึกษาดวย
มติที่ประชุม
: รับทราบ และใหพิจารณาเรื่องการบูรณาการเขากับTQA
4.9 แนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ นําเสนอที่ประชุมวา การจัดการทบทวนวิชาการ
ใหนักศึกษาที่ยังสอบไมผานใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ยังมีปญหาอยูวาจะใชวิธีใด เนื่องจากนักศึกษา
กระจายไปทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม ไดวางแผนไววาจะจัดเปน Intensive Course สําหรับการสอบขั้นตอนที่ 1
และ 2 โดย มศว. เปนผูรับผิดชอบ และอาจใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทาง internet สวนขั้นตอนที่ 3 นั้น ให
แตละสถาบันรับผิดชอบเอง
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบให มศว. จัดทําโครงการมานําเสนอ

8

4.10 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ปการศึกษา
2552
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ แจงที่ประชุมวา จะมีการประชุมตัดสินผลการสอบ
คัดเลือกฯ ที่คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ในวันที่ 3 เมษายน ถาไดคะแนน A-Net มาทัน และจะพิจารณาเรื่องการ
สอบคัดเลือกในป 2553 ดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.11 ผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากับการพิจารณาตําแหนงวิชาการในสาขาวิชา
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ
:
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ยังไมมีความคืบหนา เรื่องอยูที่ สกอ. และรอนําเขาที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ ให ตดิ ตามเรือ่ งตอ และให รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ
เลขะกุล ชวยผลักดัน
4.12 แนวทางในการดําเนินการสอบเพือ่ ประเมินและรับรองความรูค วามสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ แจงที่ประชุมวา สําหรับปการศึกษา 2552 ทาง
ศรว. วางแผนจะจัดสอบขั้นตอนที่ 3 ใหเร็วขึ้นกวาเดิม และจะจัดสอบมากกวา 2 ครั้ง เนื่องจากนักศึกษามี
จํานวนมากกวาปที่ผานมา โดยอาจจะขยายสนามสอบไปที่ตางจังหวัดซึ่งมีความพรอมในการจัดสอบดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.13 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ
:
ผูนําเสนอ
: ผูช ว ยศาสตราจารย นายแพทย สิทธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี ไดสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องการทบทวน
ความรูในการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทาง E-learning โดยเปดเปนของกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย (กสพท) ใหมี Center อยูที่กรุงเทพฯ ใชระบบที่งายที่สุดที่นักศึกษาสามารถเขาไปเรียนรู และ
อนุญาตใหทุกคนเขาไปเรียนได
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบหมายใหคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รับไป
ปรับปรุง E-learning โดยมีเปาหมายเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และเนนกลุมที่ไดปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิตแลวแตยังไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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4.14 รายงานจากโครงการผลิตแพทยรว มกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ
: สถานะการผลิตแพทยของประเทศไทย และเปาหมายการรับนักศึกษา
โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ไดนําเสนอที่ประชุมวา ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทํา
แผนโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ตามโครงการลงทุนขนาดใหญดานสุขภาพ (พ.ศ. 2553-2556) ที่มี
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนเจาภาพ สวนกระทรวงสาธารณสุขเปนเพียงหนึ่งในหนวยงานความรวมมือ
หลักการสําคัญคือ มหาวิทยาลัยตองผลิตแพทยรวมกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงเปนคนละ
โครงการกับที่ทางกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) ไดจัดทําและเสนอไป ตลอดจนจํานวน
เปาหมายก็เปนคนละเปาหมาย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.15 การดําเนินการเพือ่ เพิม่ เงินตอบแทนอาจารยแพทยในโรงเรียนแพทย
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
:
มติที่ประชุม : ยังไมมีความคืบหนา เลื่อนไปในการประชุมครั้งตอไป
4.16 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงความคืบหนาวา ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิ
และจะนําผลการดําเนินการมาแจงในที่ประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรือ่ งจากการประชุมอนุกรรมการกลัน่ กรองวิชาการแพทยสภา
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงที่ประชุมทราบวา แพทยสภาได
สถาบันผลิตแพทยในตางประเทศเพิ่มขึ้นอีก 2 สถาบัน คือ
1. University of Rochester, School of Medicine and Dentistry
2. College of Medicine University of Saskatchewan, Canada
มติที่ประชุม : รับทราบ
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รับรองหลักสูตร

5.2 เรื่องจากการประชุมกรรมาธิการสาธารณสุข
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจง เรื่องที่นาสนใจ 2 เรื่องที่อยูระหวางการศึกษา ของ
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข คือ
1. ความคืบหนาในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการแพทย ฉุกเฉิน ในเบื้องตนไดมีการเสนอ
นโยบายจากเลขาธิการการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ใหเพิ่มการผลิตแพทยเพิ่มเฉพาะทาง สาขาการแพทยฉุกเฉิน
ใหมีแพทยสาขานี้ครบทุกจังหวัด
2. เนื่องจาก มีผูสูงวัยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงไดมีขอเสนอขอกําหนดใหมคือผูสูงวัยจะตองนับจาก
อายุ 65 ป ขึ้นไป และจะตองมีการสงเสริมการผลิตแพทยเฉพาะสาขาผูสูงวัย ทั้งนี้อยูในระหวางการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการสาธารณสุขของรัฐสภา โดยมี รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย เปนกรรมการ
ดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 15.30 น.
ประชุมครั้งตอไป วันที่ 15 พฤษภาคม 2552

(อาจารย นายแพทยประทุมทอง ยาทุม)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิง วัลลี สัตยาศัย)
แกไขรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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