รายนามผูเ ขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2552
วันศุกรที่ 26 มิถนุ ายน 2552
ณ หองประชุมทางไกลแพทยโดม 1 ชั้น 2 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
_________________________________
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. แพทยหญิงปาริชาติ วงศเสนา กรรมการ
17. นายแพทยนิพนธ อุปมานรเศรษฐ
(แทน นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีไผท กรรมการ
18. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร กรรมการ
19. นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน กรรมการ
20. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

)

รายนามผูไมไดเขาประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน กรรมการ
6. รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ กรรมการ
รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
2. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2551
วันศุกรที่ 26 มิถนุ ายน 2552
ณ หองประชุมทางไกลแพทยโดม 1 ชั้น 2 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
_________________________________
เริ่มประชุม : เวลา 10.30 น.
รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกลาวตอนรับคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
และผูเขารวมประชุมทุกทาน และกลาวเรียนเชิญ ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เปนประธานในการ
ดําเนินการประชุมตอไป ตามวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สรุปแบบประเมินผลจากผูเขาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทยแหง
ประเทศไทย รุน ที่ 10 (20 April 2008 - 22 May 2008)
เอกสารประกอบ : สรุปแบบประเมินผลจากผูเขาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบัน
ผลิตแพทยแหงประเทศไทย รุนที่ 10
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงผลสรุปการประเมินในเรื่องของความคิดเห็น
ของผูเขารวมอบรมตอความคุมคาในการเขารวมอบรม ซึ่งสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด (รอยละ 69.50) และ
ระดับมาก (รอยละ 30.50)
สวนเรื่องของสถานที่ศึกษาดูงาน การดูงานภายในประเทศ ผูเขารับการอบรมมีความประทับใจ
การดูงานบริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทเอกชนที่ไดรับรางวัล TQC มากที่สุด สําหรับการดู
งานตางประเทศ ผูเขารับการอบรมมีความประทับใจตอการดูงานที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ มากกวามหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง
สําหรับหัวขอความคิดเห็นดานความเหมาะสมที่จะเปนผูบริหารระดับสูงหลังจบการฝกอบรมมี
มากนอยเพียงใดนั้น สวนใหญตอบอยูในชวงระหวาง Scale 6-10 โดยตอบอยูใ น scale 7 รอยละ 39.00 และ
มีเพียงรอยละ 5.50 ที่ตอบอยูใน scale 3
ประเด็นสําหรับการพิจารณาในการจัดประชุมปตอไป คือ
ประเด็นที่ 1 ปญหาเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ จากปญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาล
มีนโยบายไมเห็นดวยกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ดังนั้นถาคณะกรรมการเห็นวายังคงตองมี
การไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ จะตองทําการวางแผนลวงหนา เพราะถาดําเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด
จะเกิดปญหาคอนขางมากในการบริหารจัดการ
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ประเด็นที่ 2 ผูเขาอบรมเสนอวา ควรเปลี่ยนสถานที่ในการจัดฝกอบรมบางถาหากไมมีปญหาเรื่อง
การเดินทางของวิทยากร และควรเชิญวิทยากรจากตางประเทศมาบรรยายบาง อยางไรก็ตามคาใชจายสําหรับ
วิทยากรจากตางประเทศจะคอนขางสูงในการเชิญมาแตละครั้ง จึงอาจยากที่จะดําเนินการ
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี สรุปวา ใหจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ผูบริหารสถาบันผลิตแพทยแหงประเทศไทยตอไป และจะนําเขาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไปที่วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 ผลงานวิจยั เรือ่ ง การบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทยของประเทศไทย โดยการ
วิเคราะหผานตัวแบบผูมีสวนไดสวนเสีย
เอกสารประกอบ : บทคัดยอ โครงการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย
ของประเทศไทย โดยการวิเคราะหผานตัวแบบผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงสรุปรายงานโครงการวิจัยการบริหารจัดการ
ระบบบริการทางการแพทยของประเทศไทย โดยการวิเคราะหผานตัวแบบผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
รอง ศาสตราจารย ดํารง วัฒนา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาเปนการวิจยั โดยสํารวจความ
คิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ 5 กลุม ไดแก ผูใหบริการทางการแพทย ผูซื้อบริการทางการแพทย
ประชาชนหรือผูปวย ผูกําหนดนโยบาย และผูที่เกี่ยวของในทางออม ซึ่งไดผลวา การวางระบบบริการทาง
การแพทยที่ดีตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน และบรรดาผูที่เกี่ยวของตองใหการสนับสนุน ผูที่สนใจใน
รายละเอียดเพิ่มเติมขอดูไดที่ รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.3 สรุปประเด็นการเสวนาทางวิชาการ “6 เดือน กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
ประชาชนไดอะไร”
เอกสารประกอบ : 6 เดือน กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ประชาชนไดอะไร”
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา การเสวนาทางวิชาการนี้จัดขึ้นโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยทีมนักวิชาการประจําสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ไดสรุปประเด็นจากการเสวนาวา ผูเขารวมเสวนา ประกอบดวย ตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา ตัวแทนนักวิชาการ
และประชาชนผูสนใจ ยังมีความเห็นและความเขาใจหลากหลาย สมควรที่จะมีการสรางความรูความเขาใจที่
ถูกตอง สรางความชัดเจนในกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งจัดเวทีการสัมมนา เพื่อใหผูเกี่ยวของไดเขามา
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางแกไข รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันศุกรที่ 27 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมทางไกล หนวย
ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบ : สรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2552
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอแกไขดังนี้
หนา 4 วาระที่ 1.2 บรรทัดที่ 6 ขอแกไขขอความ ซึ่งทางสํานักขาราชการพลเรือน เปน ซึ่งใน
สวนของกระทรวงสาธารณสุข
หนา 6 วาระที่ 4.1 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 2 โควตา แกเปน โควตา
หนา 8 วาระที่ 4.9 บรรทัดที่ 7 และ 9 มศว. แกเปน มศว
หนา 9 วาระที่ 4.13 บรรทัดที่ 4 ไดสนอ แกเปน ไดเสนอ
มติที่ประชุม : รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552 หลังจากแกไข
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 องคประกอบและคาน้ําหนักในระบบรับกลาง (Central Admission) ในอนาคต
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมรวม
ทปอ. สทศ. มหาวิทยาลัย และกลุม สถาบันการศึกษา เพือ่ พิจารณาหลักเกณฑการสอบคัดเลือกปการศึกษา
2554 โดยที่ประชุมเสนอใหพิจารณาในประเด็นของการนําคะแนน GAT, PAT มาใชประกอบการคัดเลือก และ
การพิจารณาแยกรายวิชา PAT 2 ออกเปนวิชาฟสิกส ชีววิทยา เคมี ตามขอเสนอของกลุมสถาบัน
วิทยาศาสตร และไดขอใหมหาวิทยาลัย/กลุมสถาบัน นําไปพิจารณาทบทวนเกณฑการรับบุคคลเขาศึกษานั้น
ผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2552 มีมติใหรอดูการนําผลการสอบของ GAT และ PAT เพื่อคัดกรองผูเขาศึกษาในปการศึกษา
2553 กอน ถาการสอบของ GAT และ PAT ตรงกับความตองการของกลุมสถาบันแพทยฯ ก็อาจจะนํามา
พิจารณาใชแทนคะแนนสอบวิชาสามัญ 70% ที่กลุมสถาบันแพทยฯ จัดสอบเองในปการศึกษาตอ ๆ ไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย
3.2 การติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ 7
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
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รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ ไดหารือที่ประชุมวา เนื่องจากขอมูลที่มีอยู
ยังไมสมบูรณ จึงไดปรับแบบสอบถามใหชัดเจนและตรงประเด็นยิ่งขึ้น ขอใหที่ประชุมพิจารณาวาจะนําสง
แบบสอบถามอีกรอบอยางไรหรือไม
มติที่ประชุม : เห็นชอบให รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ สง
แบบสอบถามใหกับคณะกรรมการบริหารฯ ทุกทานอีกครั้ง โดยขอใหตอบกลับภายใน 2 สัปดาห
3.3 Patient Safety Curriculum (The WHO Patient Curriculum guide for Medical Schools)
เอกสารประกอบ : Analysis of Patient Safety Curriculum
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ตามที่องคการอนามัยโลก
(WHO) ขอความรวมมือใหโรงเรียนแพทยในประเทศไทย เขารวม
โครงการทดลองใชหลักสูตร Patient safety ซึ่งสามารถ download ไดตามที่ไดแจงในการประชุมครั้งที่แลว
ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดสรุปเปนตารางมาประกอบการพิจารณา ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตารางชองที่ 1 เขียนเปนตัวเลข 1-11 เปน Module มีทั้งหมด 11 Module
2. ตารางชองที่ 2 เปน Topic คือชือ่ ของ Module
3. ตารางชองที่ 3 เปน Description คือวัตถุประสงคโดยยอของแตละ Module
4. ตารางชองที่ 4 เปน Year คือชั้นปของนักศึกษาที่นาจะเหมาะสมกับการใช Module นั้น ๆ
โดยประเมินจากหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ตารางชองที่ 5 เปน Department/subject เปนภาควิชาหรือรายวิชาที่สอนในเรื่องนั้น ๆ โดย
ประเมินจากหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สําหรับสถาบันที่จะเขารวมโครงการ จะตองปฏิบัติดังนี้
1. เลือก Topic ที่จะศึกษา โดยบังคับเลือก Topics ที่ 1 และเลือก Topic อื่น ๆ อีก 2 Topics
2. ทําการตอบแบบสอบถาม แหงละประมาณ 50 ตัวอยางของนักศึกษา ซึง่ แบบสอบถามมี
ทั้งหมด 5 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะทั่ว ๆ ไปของสถาบัน ซึ่งผูรับผิดชอบแตละสถาบัน
จะตองเปนผูกรอกรายละเอียดทั้งหมด
ฉบับที่ 2 เปน pre-test ของนักศึกษาใน Topic นั้น ๆ
ฉบับที่ 3 เปน
post-test ของนักศึกษาตอนเรียนจบ Topic แตละ Topic
ฉบับที่ 4 เปนแบบสอบถามสําหรับอาจารยที่ตองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
Topic นั้น ๆ
ฉบับที่ 5 เปนภาพรวมของ Topic ทั้งหมดวาเปนอยางไร ใหเลือกตอบเฉพาะ Topic ที่เลือก
มติที่ประชุม : สมควรใหความรวมมือในนามประเทศไทย โดยมอบหมายให 7 สถาบัน ที่เปน
สมาชิก กสพท ดั้งเดิม คือ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะแพทยศาสตร
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา เปนสถาบันที่เขารวมโครงการ โดยขอใหทําหนังสือตอบรับ/ไมรับ ไปที่ รองศาสตราจารย แพทยหญิง
นันทนา ศิริทรัพย ภายใน 2 สัปดาห หรือถาสถาบันอื่นตองการเขารวมโครงการก็ใหแจงความประสงคได
รายงานผลการดําเนินงานจะนําเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10 ที่วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนเจาภาพ โดยใชเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง
3.4 ปญหาการผลิตแพทยเพิ่มของคณะแพทยศาสตรใหม
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: ไมมี
เนื่องจากไมมีผูนําเสนอ ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไปที่วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
3.5 รับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการคัดเลือกผูเขาศึกษาฯ กลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย วันที่ 15 มิถนุ ายน 2552
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
เนื่องจากกรรมการบริหารฯ หลายทานอยูในคณะอนุกรรมการคัดเลือกผูเขาศึกษา ฯ กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล เลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ จึงขอใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกฯ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ภายในสัปดาหนี้ ถาไมมีหนังสือแจงขอแกไข จะถือวารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : Power point รายงานความกาวหนาการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 8
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล ไดรายงานความกาวหนาการจัด
ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 วา ไดทําประชาพิจารณาจากโรงเรียนแพทยทั้งหมด 6 แหงแลว
ทั้งนี้จะทําการประชุมสรุปในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะจัดทําเปนรูปเลมฉบับสมบูรณ
ใหทันการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552
เปาหมายจํานวนผูเขารวมประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ปะเมินไวประมาณ 1,000
คน โดยขอความรวมมือโรงเรียนแพทยตาง ๆ ใหสงผูเขารวมประชุมตามโควตาที่ไดเคยกําหนดไว แตหาก
โรงเรียนแพทยใดตองการจะสงผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมก็สามารถกระทําได
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สําหรับการเชิญวิทยากรจากตางประเทศ คือ
Dr. Matthew L Hunsaker จาก University of
Illinois มาบรรยายพิเศษเรื่อง การบริบาลสุขภาพโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
เวลา 10.30-11.00 นั้น พบวาไมไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
Fullbright อยางไรก็ตาม ก็ยงั สามารถ
ดําเนินการไดโดยใชงบประมาณของการจัดประชุมฯ รวมกับการสนับสนุนจากกลุมโรงเรียนแพทยใหมสวน
ภูมิภาค โดยจะตองจัดโปรแกรมให Dr. Matthew L Hunsaker เดินทางไปเปนที่ปรึกษา ณ โรงเรียนแพทย
เหลานี้ดวย คาดวาจะใชงบประมาณจากการประชุมฯ ไมเกิน 100,000.- บาท
วันสุดทายของการประชุมฯ จะเปนรายการยอวาทีและโตวาที โดยนิสิตนักศึกษาแพทย ทั้งนี้
อนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ จะประชุมปรับกําหนดการตาง ๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้
สําหรับพิธีกร คณะกรรมการฯ จะขอความรวมมือเชิญผูดํารงตําแหนงนางสาวไทยจากคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองมิสยูลีก
จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
มติที่ประชุม : มอบหมายให รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล เปน
ผูประสานงานกับโรงเรียนแพทยตาง ๆ ที่สนใจเชิญวิทยากรจากตางประเทศไปบรรยาย
4.2 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมินและกําหนดการประมิน
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา หนังสือเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
TQA 2552 สามารถ download ไดแลว สําหรับรายชื่อผูประสานงานในเรื่องการเก็บตัวชี้วัด ไดสอบถามไปยัง
โรงเรียนแพทยทุกสถาบันแลว รอเรื่องตอบกลับ
มติที่ประชุม : ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี จะดําเนินการจัดสงคําขอผูประสานงาน
ไปยังทุกโรงเรียนแพทยอีกครั้ง
4.3 การพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ ในประเทศไทย
เอกสารประกอบ : รางประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เรื่อง
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ไดเสนอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาตามเอกสารราง
ประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสรุปดังนี้
ขอที่ 1
“ตองมีคุณสมบัติที่จะเขารับราชการไดหลังจากจบการศึกษาแลว ” แกไขเปน “ตองมี
คุณสมบัติครบถวนที่จะไปปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ”
ขอที่ 2.2
“เปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ” แกไขเปน “เปนอุปสรรค
ตอการศึกษา การปฏิบตั งิ าน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม”
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ขอที่ 2.3
“ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ” แกไขเปน
“ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย ตอการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม”
มติที่ประชุม : มอบหมายให รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล นํา
ขอสรุปจากการประชุมไปแกไขเพื่อประกาศบน website ของ กสพท
4.4 การจัดทําโครงการผลิตแพทยเพิ่มของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงวายังไมมีความคืบหนา โดย
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี เสริมวาทางสํานักงบประมาณไดรับไวพิจารณาตามที่เสนอไปทั้งหมด
ทั้งของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ขอใหแตละโรงเรียนแพทยติดตามเรื่องที่สํานัก
งบประมาณ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.5 การเสนอใหเพิม่ คาตอบแทนแพทยและปรับลดชัว่ โมงการทํางานของแพทยในภาค
ราชการ (จากแพทยสภา)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา ไดเสนอเรื่องใหกับ
UHOSNET ไปแลว จะติดตาม
ผลแลวแจงใหทราบอีกครั้ง สวนเรื่องการปรับเปลี่ยนหัวขอเรื่องที่มอบหมายให รองศาสตราจารย แพทยหญิง
วัลลี สัตยาศัย ไปคิดหัวขอมานําเสนอนั้น ขอเสนอใหปรับเปลี่ยนหัวขอเปน “การปรับปรุงภาระงานแพทยและ
คาตอบแทนใหเหมาะสม”
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
เลื่อนไปในการประชุมครั้งตอไป
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ตั้งขอสังเกตวา คณะแพทยศาสตรมักไมไดรับ
ขอมูลขาวสารของ UHOSNET เนื่องจากการเชิญประชุมนั้นจะเชิญไปที่ผูอํานวยการโรงพยาบาล ซึ่งสวนใหญ
ขอมูลจะไมสงตอมายังคณะแพทยศาสตร
รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม เสนอวา เนื่องจากโรงเรียนแพทยหลายแหงมี
การบริหารงานแยกสวนกันระหวางโรงพยาบาลกับคณะแพทยฯ จึงมีปญหาในการรับทราบขอมูลขาวสาร
กสพท ควรกําหนดเปนนโยบายที่จะให UHOSNET แจงใหทางคณะแพทยศาสตรและโรงพยาบาลสมทบที่
เกี่ยวของทราบและเชิญเขารวมประชุม
มติที่ประชุม : นําเรื่องนี้เขาประชุมกรรมการอํานวยการฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2552
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4.7 โครงการเพิม่ อาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงเรื่องฝากจาก รองศาสตราจารย นายแพทย
โศภณ นภาธร เพื่อแจงที่ประชุมทราบวา ไดมีการทําการศึกษาเกี่ยวกับการขาดแคลนอาจารยแพทย และ
ภาระงานของอาจารยโรงเรียนแพทย เปน pilot study 2 แหง คือ ที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กับ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการ คาดวาจะไดขอมูล
ไปนําเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งไดกําหนดเรื่องการแกปญหาการขาดแคลน
อาจารยแพทยไวในการอภิปรายแลว
มติที่ประชุม : ใหรอสรุปผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
4.8 โครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : 1. Power pint แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 2552-2554
2. เอกสารสรุปการดําเนินงานที่ผานมา
3. Code of Practice for Health Promotion
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน เสนอที่ประชุมใหทราบผลการดําเนินงาน
ของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ : มกราคม - มิถุนายน 2552 ซึ่งไดนําแนวทางของ TQA มาเปน
หลัก มีเครือขายคือ กิจการนักศึกษาแพทย อาชีวอนามัย
KM และ Palliative care โดยใชกําหนดเปน
Progress Markers เพื่อความสะดวกในการติดตามงาน มีทั้งหมด 13 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นที่ 1 คือ
HP
Leadership จนถึงขั้นที่ 13 คือ HP cultures ซึ่งเปนวัฒนธรรมองคกร ปจจุบันไดดําเนินการในขั้นตอนที่ 5
และ 6 คือ HP Curriculum & Learning experiences และ HP Knowledge Management ซึ่งจะดําเนินการ
ตอไปใหครบทั้ง 13 ขั้นตอน
นอกจากนี้ คณะทํางานยังไดรางกรอบแนวทางจรรยาปฏิบัติสําหรับโรงเรียนแพทยสรางเสริม
สุขภาพ จํานวน 12 ขอ โดยจะมีการลงนามรวมกันในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 และจะมี
การอภิปรายขอเสนอแนะดานการสรางเสริมสุขภาพในการประชุมฯ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552 อีกดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.9 แนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ แจงวา คณาจารยผูที่สอนเสริมใหกับนักศึกษา
ไมสะดวกที่จะใหทําการบันทึกวีดีโอเทป จึงไมสามารถดําเนินการตอไปได
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ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง ถึงประเด็นที่ ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค
อนันตเสรี ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบรวบรวมวีดีโอเทปที่แตละโรงเรียนแพทยทําการบันทึกไวเพื่อจะ
นําไปลงใน Website แตก็ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร จึงขอเสนอให ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ทําหนังสือขอความรวมมือ เพราะเรื่องนี้เปนขอตกลงรวมกันของกลุมสถาบันแพทยฯ ที่จะชวยเหลือนักศึกษา
แพทยที่สําเร็จการศึกษาแลวแตยังสอบไมผานใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหสามารถเขาไปศึกษาทาง
Internet ได โดยไมตองเขามานั่งในชั้นเรียน
มติที่ประชุม : ใหสรุปปญหาอุปสรรคตาง ๆ แลวนําเสนอที่ประชุมกรรมการอํานวยการฯ ใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2552
4.10 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันแพทยฯ ป
การศึกษา 2553
เอกสารประกอบ : ประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ฉบับที่ 1
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รายงานที่ประชุมวา ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนประกาศการสอบคัดเลือกของป 2553 จากป 2552 บางสวน ประเด็นสําคัญคือ ผูสมัครที่จบกอนป
การศึกษา 2552 ไดรับการยกเวน โดย กสพท จะไมนําคะแนน
O-NET มาประกอบการพิจารณา รอง
ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา และขอใหทุกสถาบันแจง
จํานวนรับนักศึกษาดวย
ที่ประชุมไดพิจารณาและสรุปใหมีการแกไขดังนี้
- คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวนรับ 72 คน
- วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพศชาย จํานวนรับ 60 คน
เพศหญิง จํานวนรับ 40 คน
- คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวนรับ 20 คน
- หนา 2 คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัคร ขอ 2.2 และ 2.3 เดิมระบุวา
“ยกเวนไดลาออกจากการศึกษา
กอนวันที่ 1 กันยายน 2552” ใหเปลี่ยนเปน “ยกเวนไดลาออกจากการศึกษากอนวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ” แทน
เนื่องจากวาเริ่มรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2552
- หนา 2 ขอ 2.6 แกไขเปน
“ปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ”
- หนา 3 ขอ 4.1 ใหเติมขอความตอทายบรรทัดที่ 5
“เมื่อยืนยันขอมูลแลวจะทําการแกไขไมได
ตองสมัครใหมเทานั้น”
- หนา 4 ขอ 5.4 ใหแกไขขอความ
“ที่ลงนามสําเนาถูกตอง” เปน “ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง”
- หนา 5 ขอ 8 ในตารางชองเงื่อนไข ใหแกไขขอความ
“สวนผูสมัครที่จบกอนหนานี้ ” เปน “สวน
ผูสมัครที่จบกอนปการศึกษา 2552”
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- เพิ่มเติมขอความหมายเหตุใตตารางหนาที่ 1 ของประกาศ
“สําหรับคณะแพทยศาสตรอื่น ๆ ที่ไม
ปรากฎรายชื่อผูในประกาศนี้ใหติดตอกับสถาบันโดยตรง”
มติที่ประชุม : มอบหมายให รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
ดําเนินการแกไขทําเปนรางฉบับสมบูรณ แลวจัดสงใหคณะแพทยฯ/คณะทันตแพทยฯ ที่เกี่ยวของพิจารณา และ
สงกลับภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เพื่อจะไดดําเนินการตอไป
4.11 ผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากับการพิจารณาตําแหนงวิชาการในสาขาวิชา
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา จากการติดตามขอมูล ทราบวาไดมีการ
นําเรื่องนี้จัดเขาในวาระการประชุมของ สกอ. แลว
มติที่ประชุม : ใหรอผลการประชุม
4.12 แนวทางในการดําเนินการสอบประเมินและรับรองความรูค วามสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล ไดแจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
สอบประเมินรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในปการศึกษา 2552 วา จะมีการจัด
สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) 3 ครั้ง โดยแตละครั้งจะมีสนามสอบในกรุงเทพฯ 1 แหง และตางจังหวัดอีก 1 แหง
สนามสอบที่กรุงเทพฯ จะใชที่ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 2 ครั้ง อีก 1 ครั้งอาจใชที่คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หรือคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนสนามสอบตางจังหวัดจะ
พิจารณาจาก 3 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยคณะกรรมการฯ จะไปสํารวจ
ความพรอม และใหสนามสอบตางจังหวัดทําความตกลงกันในเรื่องของวันจัดสอบ ซึ่งกําหนดไว 3 ครั้ง คือ ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2553 และครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2553
จํานวนผูสอบแตละครั้งประมาณ 680 คน นักศึกษาที่สมัครสอบตั้งแตครั้งที่ 1 ถาสอบไมผา นจะมีโอกาสสอบ
ซอมในครั้งที่ 2 และ 3 ได ซึ่งในการสมัครสอบใหสมัครเพียงครั้งเดียวแตมีสิทธิ์เลือกวันสอบได 2 วัน และจะ
พิจารณาวันที่เลือกเปนลําดับที่ 1 กอน
มติที่ประชุม : รับทราบ ใหสนามสอบตางจังหวัดทั้ง 3 สถาบัน ไปทําการพิจารณาเลือกวันจัด
สอบแลวแจง ศรว. ทราบ
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4.13 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
มติที่ประชุม : ใหนําไปรายงานในการประชุมในครั้งตอไป
4.14 รายงานจากโครงการผลิตแพทยรว มกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : แผนการผลิตแพทยในแผนการลงทุนดานสุขภาพ พ.ศ. 2553-2556
ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ไดรายงานเกี่ยวกับความกาวหนาแผนการผลิตแพทยใน
แผนการลงทุนดานสุขภาพ พ.ศ. 2553-2556 มีคณะแพทยทั้งหมดจํานวน 12 แหง รวมกับโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 17 แหง แผนป 2553 จํานวน 508 คน ป 2554 จํานวน 544 คน ป 2555
จํานวน 568 คน และป 2556 จํานวน 568 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน
2,188 คน แผนนี้ไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว และรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการลงทุน 3 ปแรก อยูใน
แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 สวนในป 2556 นั้น ตองรอพิจารณาจากรัฐบาลชุดตอไป เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้จะ
หมดวาระในป 2555
มติที่ประชุม
: รับทราบ
4.15 การดําเนินการเพือ่ เพิม่ เงินตอบแทนอาจารยแพทยในโรงเรียนแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
มติที่ประชุม : ใหนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.16 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
มติที่ประชุม : ใหนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.17 การศึกษาตอเนื่องของแพทยที่ยังสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมผาน
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงวา ในสัญญาการชดใชทุนฉบับ
ใหม คณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมกันแลว 1 ครั้ง มีการเพิ่มเติมขอความใหชัดเจนขึ้นคือ นักศึกษาแพทยที่
ทําสัญญาจะไปชดใชทุนไดตองไดรับทั้งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มติที่ประชุม
: รับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรือ่ งจากการประชุมอนุกรรมการกลัน่ กรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ไมมีความคืบหนาเนื่องจากยังไมมีการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องจากการประชุมกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.2
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดสรุปผลจากการประชุมคณะกรรมการ
กรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา แจงใหที่ประชุมทราบรวม 4 เรือ่ ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.3 เรื่องอื่น ๆ การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตตางประเทศ
เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.3
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดแจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ
พิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตางประเทศ โดยแพทยสภารับรองหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 6
หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 16.00 น.

(รองศาสตราจารย แพทยหญิง วัลลี สัตยาศัย)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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