รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2552 วันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2552
ณ หองประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รายนามผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรี ศุกรี
2. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
3. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
5. รองศาสตราจารย นายแพทยสมพร ศรีแสนปาง
(แทน รองศาสตราจารย ดร. จินตนา สัตยาศัย
6. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
7. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
8. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
9. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
10. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
11. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
12. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
13. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
14. แพทยหญิงปาริชาติ วงศเสนา
15. ศาสตราจารย นายแพทยสมพล พงศไทย
16. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
17. นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน
18. รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
19. ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล
20. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
21. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
2. นายแพทยปทุมทอง ยาทุม
3. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
4. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
5. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
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6. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นายแพทยอภินันท อรามรัตน
รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงบุญรัตน วราชิต
(แทน นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท)
รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
กรรมการอํานวยการ
รองศาสตราจารย นายแพทยโสภณ ชีวะธนรักษ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพรรณทิพย ฉายากุล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองศาสตราจารย นายแพทยศักดิ์ชัย แซเฮง
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมาลัย วองชาญชัยเลิศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2552 วันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2552
ณ หองประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กลาวตอนรับคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ ไทย และศาสตราจารย นายแพทย
อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการฯ ดําเนินการตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 แนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการตามขอเสนอแนะฯ จากการจัดประชุ
แหงชาติครั้งที่ 8

มแพทยศาสตรศึกษา

นําเสนออยูในวาระที่ 3.1
วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุม คณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทยครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมทางไกลแพทยโดม 1
ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เอกสารประกอบ : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 4/2552
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอแกไขดังนี้
หนา 3 วาระที่ 1.1 บรรทัดที่ 2
20 April 2008-22 May 2008 แกเปน 20 April 2009-22 May 2009
หนาที่ 10 บรรทัดสุดทาย วีดีโอเทป แกเปน วีดิทัศน
หนาที่ 11 บรรทัดที่ 2 วีดีโอเทป แกเปน วีดิทัศน
หนาที่ 13 วาระที่ 4.17 บรรทัดที่ 3
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนิศารัตน โอภา สเกียรติกุล แกเปน รองศาสตราจารย ดร .
แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
มติที่ประชุม : รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรม การบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 4/2552 หลังจากทําการแกไข
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การดําเนินการตามแนวปฏิบัติจ ากขอเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : Power point
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล
ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล รายงานขอสรุปจากการ การประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ดังนี้
ประเด็นสําคัญในการประชุม
1. การแพทยดวยจิตวิญญาณของความเปนมนุษย
2. การใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการดูแลสรางเสริมสุขภาพ
3. การใชยา ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีดานสุขภาพอยางเหมาะสมคุมคา
ประกอบดวยขอเสนอแนะ 24 ขอ แยกเปน ระบบบริการสาธารณสุข 15 ขอ การศึกษา-ฝกอบรม
และการวิจัย 9 ขอ
สิ่งที่ยังตองดําเนินการเพิ่มเติม
1. การจัดทําแผนดําเนินการ
2. แนวปฏิบัติ/กิจกรรม
3. ผูรับผิดชอบหลัก
4. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน
5. กระบวนการติดตามผล
6. การประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึง
จากการประชุม แพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ที่ประชุม มีความเห็นวาควรจะมีการประชุม
เพื่อจัดทําแผนดําเนินการตามขอเสนอทั้ง 24 ขอ ซึ่งแบงเปน 7 ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. ระบบบริการสาธารณสุข
2. Humanistic Medicine
3. การสรางเสริมสุขภาพ
4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
5. การใชทุนแพทย – แพทยเพิ่มพูนทักษะ
6. เวชศาสตรครอบครัว และแพทยเฉพาะทาง
7. การใชยา ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีอยางเหมาะสม
ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล ขอปรึกษาที่ประชุมเรื่อง ที่มาของงบประมาณ / วันจัด
ประชุม และผูรับผิดชอบในการจัดประชุมกลุมยอยแตละประเด็น
มติที่ประชุม :
1. ควรจัดลําดับความสําคัญ และกําหนดผูรับผิดชอบแตละเรื่อง แตละกลุมที่รับผิดชอบรวบรวม
ผูเกี่ยวของมารวมกันดําเนินงาน และรวมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดดําเนินงานเปนระยะ ๆ
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2. มอบหมายให ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล รวบรวมกลุมบุคค ลที่จะชวย
ประสานงานเบื้องตน เพื่อ พิจารณาวามีเรื่องใดที่ควรจะทํากอน และการดําเนินงานของกลุมควรเปน ไปใน
แนวทางใด
3.2 การพิจารณาโรงพยาบาลรวมผลิตของสถาบันผลิตแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
สืบ เนื่องจา กในป จจุบันคณะแพทยศาสตร ใหม ไมไดใชโรงพยาบาลในเขตพื้ นที่ใกลเคียง เปน
โรงพยาบาลรวมผลิต จึงทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และสิ้นเปลืองงบประมาณ ที่ประชุมจึงมี
ความเห็นวาควรมีการหารือรวมกันเพื่อหาแนวทางดําเนินงานใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต
มติที่ ประชุม :
เลขาธิการฯ รับจะไปหารือกับ นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ เพื่อเปน
จุดเริ่มตนวาจะดําเนินการอยางไรเพื่อลดปญหาในอนาคต
3.3 การ ดําเนินการเพื่อปรับปรุงคาตอบแทนอาจารยสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษา
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
3.4 การทบทวน KPI รวมของกลุมสถาบันแพทยศาสตรฯ
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงใหที่ประชุมทราบวา จะมีการประชุ มของ
สํานักงานกอง ทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งมีการกลาวถึงตัวชี้วัดต าง ๆ ดวย จึงมีความเห็นวาควร
นําไปทบทวนพรอมกับทีม สสส . และขอใหที่ประชุมพิจารณาวาควรทบทวน KPI รอยละของนักศึกษาที่สอบ
เพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมผ านในครั้งแรกหรือไม เพราะ
อาจจะกระทบกับการบริหารจัดการของสถาบันฯ
เลขาธิการฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา KPI ดังกลาวไมใช KPI บังคับ สถาบันใดจะไมเปดเผยขอมูลก็ได
มติที่ประชุม :
เลขาธิการฯ จะ E-mail ถามคณบดีทุกคณะฯ เพื่อใหนําไ ปหารือในทีม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ เพื่อสรุปวาสถาบันใดบาง (รวมศูนยแพทยของสถาบันนั้น ๆ ดวย ) ยินดีเปดเผย/
และเปลี่ยนขอมูล
3.5 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
ตามที่กระทรวงศึก ษาธิการจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2552 เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษา ใชเปนแนวทางในการ
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พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภา พ และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทําป ระกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2552 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับ เปนเรื่องใหมที่จัดทําขึ้น แ ละผูที่เกี่ยวของตอง
นําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับการทํา Core curriculum รวมกัน และเสนอวาควรจะมีการหารือกับ
สกอ. เกี่ยวกับเอกสารประกอบเรื่องกา รประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) ซึ่งเปนการเพิ่มภาระในการจัดทําเอกสาร เนื่องจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรมีการทําระบบคุณภาพอยู
แลว รวมทั้งในประเด็นที่ TQF ระบุใหมีการประเมินทุก 5 ป แตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตร 6 ป
ซึ่งไมสอดคลองกัน
มติที่ประชุม : มอบหมายให รองศาสตราจารย ดร . แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียร ติกุล
ประสานงานกับ รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย และ รอง ศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา
วงษ ตระหงาน เพื่อพิจารณาวาควรจะดําเนินงานอยางไรตอไป
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 องคประกอบและคาน้ําหนักในระบบรับกลาง (Central Admission) ในอนาคต
เอกสารประกอบ : เอกสาร (ราง) สรุปการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด เรื่อง การ
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่ อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย วันที่
11-12 กันยายน 2552
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงวา ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ มี
นโยบาย ทบทวนระบบการคัดเลือก และรับ เขาศึกษาตอทุกระดับ และระบบการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย
(GAT, PAT) เหมาะสมหรือไม ดังนั้น หลักเกณฑการสอบคัดเลือกปการศึกษา 2554 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เชน ปจจุบันมีการสอบ 3 ครั้ง /ป ตอไปจะเปลี่ยนเปน 2 ครั้ง /ป และใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขา สอบ
เทานั้น (ปจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สอบดวย)
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 Patient safety Curriculum (The WHO Patient Curriculum guide for Medical Schools)
เอกสารประกอบ : เอกสารสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ Patient safety
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจง ขอมูลที่ นายแพทยดนัย วังสตุรค ไดติดตอ
กับ Dr Benjamin Ellis, WHO focal point in patient safety ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การเขารวม project patient safety ของ WHO จะมี 2 แบบคือ
(1) เขารวมอยางเปนทางการ (ไมเกิน 1 โรงเรียนแพทย/1 ประเทศ)
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- จะตองผานกระบวนการขออนุมัติจริยธรรมโครงการวิจัย + กระบวนการอื่นๆ ตาม
ระบบของ WHO
จะมีขอกําหนดชัดเจนวาจะตองใช material ใดบาง จะเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม /
focus group / etc อะไรบาง
Dr Benjamin Ellis ไมแนะนําวิธีนี้เนื่องจากการคัดเลือกผูแทนประเทศอาจกอใหเกิด adverse
reaction (เชน ความแตกแยกระหวางโรงเรียนแพทย) ได
(2) เขารวมแบบ complementary
เลือก unit ไดตามความสนใจ
- เปนการให qualitative feedback แก WHO working group in patient safety
- สามารถเก็บขอมูลดวยเครื่องมือ (แบบประเมิน) focus group ไดตามอัธยาศัย
- มี online commmunity ทาง web ใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. ไดแจงให Dr Benjamin Ellis ทราบถึงประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทย วา
จะมี lunch symposium วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เกี่ยวกับเรื่องนี้ Dr Benjamin Ellis กําลัง พิจารณาความ
เปนไปไดวาจะสง ผูแทนจากองคการอนามัยโลก มารวมแลกเปลี่ยนขอมูลไดหรือไม โดย จะ approach Dr
Ranjit De Alwis จากมาเลเซีย ซึ่งเปน working group เรื่องนี้
3. PowerPoint สามารถ download ไดจาก
http://www.who.int/patientsafety/activities/technical/medical_curriculum_slides/en/index.html
4. หากตองการ learning material อื่น สามารถติดตอ Dr Benjamin ไดโดยตรง หรือติดตอผาน
อาจารย ดร. นายแพทยดนัย วังสตุรค คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : Powerpoint
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย นายแพทยโสภณ ชีวะธนรักษ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงใหที่ประชุมทราบเรื่อง กําหนดการประเมิน
ตามแนวทาง TQA ของสถาบันตาง ๆ ทั้งที่ตรวจประเมินแลว และ ตามที่แตละสถาบันไดแจงความประสงคไว
ดังนี้
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มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชวงระยะเวลา
หมายเหตุ
มกราคม- มีนาคม ที่ ศธ.0514.7.1.9/170
2552
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พฤศจิกายน
2552
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พฤศจิกายน 2552 ที่ ศธ. 0515(5)/7260
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2551
คณะแพทยศาสตร
ตุลาคม- ธันวาคม ที่ ศธ.0516.21/519
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2552
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีนาคม 2552
วาจา
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมษายนที่ ศธ 0517.06/3226
กันยายน 2552
ลงวันที่ 9 เมษายน 2551
สิงหาคม- ตุลาคม
2552

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลาฯ

ธันวาคม 2551

วาจา

พฤศจิกายน
2552
กรกฎาคมกันยายน 2552

วาจา

วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล

ธันวาคม 2552
มกราคม 2553

ที่ กท 0604/2816 ลงวันที่
3 พฤศจิกายน 2551

ที่ กห 0446 .17/1078 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2551

รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย และ
รองศาสตราจารย นายแพทยโสภณ
ชีวะธนรักษ ไดเลาประสบการณที่ไดรับจากการประเมิน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหที่
ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือสําหรับคณะฯ ที่จะขอรับการประเมินในโอกาสตอไป ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. กระดาษทํารายงาน ขอใหพิมพในกระดาษสีขาว หรือ กระดาษถนอมสายตา (ไม ควรใช
กระดาษอารตมัน)
2. จํานวนไมเกิน 100 หนา
3. ขนาดอักษร ควรพิมพขนาด 16
4. เลมรายงานเย็บโดยใชสันหวง เพื่อใหพลิกอานงาย
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5. ชวงระยะเวลาที่ขอรับการประเมิน ขอความรวมมือเลี่ยงกําหนดวันประเมินในชวงเดือน
กันยายน – พฤศจิกายน เนื่องจากเปนชวงที่หาผูประเมินไดยาก
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ขอหารือที่ประชุมวา ควรมีการจัดประชุม
หลังจากไดประเมินสถาบันตาง ๆ ไปบางแลวหรือไม เพื่อจะไดเรียนรูรวมกัน และเปนแนวทางสําหรับสถาบัน
อื่น ๆ ที่ยังไมไดรับการประเมิน
มติที่ประชุม :
1. สถาบันที่จะสงรายงานเพื่อขอรับการประเมินในป 2552- 2553 นี้ ขอใหรายงานโดยใช
เกณฑฯ เดิม ไปกอน
2. จัดเปนระบบวาหลั งจากประเมินสถาบันตาง ๆ ไปแลว 3 สถาบัน จะจัดประชุม 1 ครั้ง เพื่อ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบัน
3. มอบหมายให รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ดําเนินการวา จะจัดประชุม
เมื่อไร อยางไร และควรเชิญผูเชี่ยวชาญทานใดบาง
4.4 การจัดทําโครงการผลิตแพทยเพิ่มของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร . แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร . แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจงวา ยังไมมีความคืบหนา และที่
ประชุมใหความเห็นวา ควรขอขอมูลจากกระทรวงฯ วาขณะนี้ยังตองการแพทยอีกจํานวนเทาไร และมาผนวก
กับจํานวนอาจารยแพทย คิดวาจะทําใหเห็นภาพรวมไดชัดเจนมากขึ้น
มติที่ประชุม : ควรทําเปนโครงการ และมีกลุมเฉพาะเพื่อศึกษาเรื่องนี้ โดยมีตัวแทนทั้งฝาย
กระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนแพทย
4.5 การปรับปรุงภาระงานแพทยและคาตอบแทนใหเหมาะสม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวา ตามที่ไดเสนอเรื่องใหกับ UHOSNET ไปแลวนั้น
ขณะนี้ ยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : เอกสารรายงานกิจกรรมและความกาวหนาของกลุม UHOSNET
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
รองศาสตรา จารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ รายงานความกาวหนาของกลุม UHOSNET ใน
รอบ 6 เดือนที่ผานมา ดังนี้
1. สปสช. ไดเขามามีสวนรวมในการประชุมเพื่อสรางความรวมมือ และผูบริหารระดับสูง (รอง
เลขาธิการ) ตกลงที่จะเขามารวมประสานงานกับกลุมทุกครั้งที่มีการประชุมของกลุม UHOSNET
2. กิจกรรมรวมกันของกลุมมีความกาวหนา ดังนี้
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2.1 ระบบ Bench-making ตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) โดย ศาสตราจารย แพทย
หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ และคณะกรรมการรวมมือกับ พรพ . มี ดร.บุญดี บุญญากิจ จากสถาบัน
เพิ่มผลผลิตรวมเปนที่ปรึกษา ขณะนี้ตกลงโครงสรางตัวชี้วัด , คําจํากัดความ, พัฒนาโปรแกรม, เริ่มบันทึกโดย
โรงพยาบาลสมาชิก และวิเคราะหขอมูลเทียบเคียง และวางแผนจะสงมอบให พรพ . ดําเนินการตอเนื่อง และ
ขยายผลใชประโยชนกับโรงพยาบาลทั้งประเทศ
โดยที่กลุมสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยก็สามารถใชประโยชนและเพิ่มตัวชี้วัดการ
สงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลแพทยเขาในระบบนี้ได
2.2 UHOSNET รวมกับ สวปก . และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย ดร . อัมมาร สยามวาลา ) เปนประธาน ไดติดตามสถานก ารณสภาพ
ปญหาและเตรียมการที่จะ เสนอรูปแบบของระบบรวมจายเพื่อปดจุดออนของระบบในปจจุบัน
โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ ไดแก
1. เพิ่มเงินจากผูมีฐานะดีและสมัครใจเขาสูระบบ
2. ทําใหโรงเรียนแพทยสามารถพัฒนาตนทุนเพื่อความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การแพทยสมัยใหม และรักษาบุคลากรชั้นเลิศของประเทศไวในระบบ
ทั้งนี้ ศาสตราจารย นายแพทย วิรุฬห เหลาภัทรเกษม จะเปนผูเรงรัดและประสานกับ
ฝายการเมืองผานทางที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2.3 การศึกษาตนทุน : การรักษาพยาบาล (Unit cost) ของโรงเรียนแพทยเพื่อใชในการ
วางแผนและจัดส รรงบประมาณ แพทย หญิงทัส นีย จันทรนอย และ คณะ เปนผูวางโครง สรางและวิธีการ คิด
ตนทุน โดยวาจางบริษัทเอกชนวางโปรแกรมที่แตละสถาบันเปนผู feed ขอมูลของตน การวิเคราะหขอมูลจะ
เปนความลับเฉพาะแตละสถาบัน แตจะมีขอมูลรวมของทุกโรงพยาบาลเปนเจาภาพใหญ งบป ระมาณที่ใชจะ
ประสานจาก สปสช.
2.4 ผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเภสัชกรของโรงพยาบาล และพัฒนา
โครงการประกันคุณภาพยา โดยกลุมจะจัดสราง web site ภายในโรงพยาบาลของกลุม เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
คุณภาพการตรวจสอบยาแตละรายการ ราคาขายของยาแตละชนิดแต ละโรงพยาบาล โดยอนาคตอาจกาวไป
ถึงการแลกเปลี่ยนราคาซื้อ และวางระบบตรวจสอบคุณภาพยาใหครอบคลุมยากลุมเปาหมาย โดยการกระจาย
กันสุมตรวจสอบ
ในการนี้ กลุมตองขออนุมัติการลงทุนสราง web site และพัฒนาโปรแกรม จากแตละ
โรงพยาบาล /คณะ โดยขอเรียกเก็บโรงพยาบาลละ 50 บาท/เตียง เพื่อการดําเนินการในปแรก ในปตอไปคา
maintenance และการพัฒนา จะพิจารณาเรียกเก็บจากผูเรียกใชประโยชนและลดทอนใหผูที่ feed ขอมูลเขาสู
ระบบ
2.5 กลุมกําลังตอรองกับ สปสช . ที่กําลังสรางระบบฐานขอมูลการรักษาพยาบาล เพื่อการ
เรียกเก็บเงิน โดยผลักดันใ หพัฒนาเปนระบบฐานขอมูลการรักษาพยาบาลของชาติที่ครอบคลุมประชาชนทุก
คนที่ใชกองทุนของรัฐ (30 บาท, สวัสดิการราชการ, และประกันสังคม) เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและการรักษาพยาบาลที่สําคัญของประเทศ
10

2.6 การจัดตั้งสํานักงานเพื่อการสื่อสาร เชื่อมโยงและส รางฐานขอมูลและความรูของ
UHOSNET ยังไมกาวหนา
มติที่ประชุม : เลขาธิการฯ ขอใหผูแทนแตละสถาบันแจงขาวความกาวหนาใหคณะฯ ของตน
ทราบตอไป
4.7 โครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
มติที่ประชุม : นําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.8 โครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ :
Power point และหนังสือ สรุปสัมมนาพัฒนากระบวนทัศนดานการ
สรางเสริมสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตรเปดใหม และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน ไดรายงานความกาวหนาโครงการ
ดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ระ ยะที่ 4 และ
ขอสรุปจากการประชุมเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดดานการสรางเสริมสุขภาพ และกําหนดการประชุมวิชาการฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.9 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบัน ปการศึกษา
2553
เอกสารประกอบ : รายละเอียดจํานวนผูสมัครในสนามสอบตาง ๆ, ปญหาที่พบ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล แจง เรื่องฝากจาก ศาสตราจารย
แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ เพื่อแจงที่ประชุมทราบจํานวนผูสมัครในสนามสอบตาง ๆ การชําระเงิน และ
การสงเอกสารประกอบการสมัครสอบ รายละเอียดดังนี้
1. จํานวนผูสมัครทั้งหมด 24,776 ราย และมีผูสมัครในสนามสอบกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล
จํานวนมาก จึงกระจายมาที่สนามสอบซึ่งผูสมัครเลือกเปนลําดับที่ 2 คือ จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน สงขลา
และพิษณุโลก
2. การสงเอกสารประกอบการสมัครสอบ ซึ่งพบปญหาตาง ๆ ดังนี้
 ชําระเงินแตเอกสารไมสมบูรณ 447 ราย
 มีขอรองเรียน
18 ราย (ไมอนุญาตใหสอบ 12 ราย)
 ผูสมัครสงเอกสารเกินกําหนด
54 ราย (มีมติไมอนุญาตใหสอบ)
 เอกสารไมสมบูรณ
217 ฉบับ (สง SMS ใหสงภายใน 21 กันยายน 52)
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3. สถาบันที่รับผิดชอบจัดทําขอสอบวิชาเฉพาะ เปนสถาบันเดิม สวนสถาบันที่รับผิดชอบจัดทํา
ขอสอบวิชาสามัญ คือ
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : วิทยาศาสตร 1 และ 2 และภาษาอังกฤษ
 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล : คณิตศาสตร, ภาษาไทย และสังคม
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.10 ผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากับการพิจารณาตําแหนงวิชาการในสาขาวิชา
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
มติที่ประชุม : นําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.11 แนวทางในการดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : จํานวนผูสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 ประจําป 2552-2553
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร . แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รายงานที่ประชุมวา
การสอบ
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดจัดสอบ 3 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน มกราคม และกุมภาพันธ จํานวนผูสมัครสอบทั้งหมด
ประมาณ 1,700 คน จํานวนที่สามารถรับได 2,376 คน แตมีนักศึกษาสมัครสอบรอบที่ 1 ในสนามสอบ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (กรุงเทพฯ) เกินจํานวนที่จะสามารถรับได จากขอสังเกตพบวา นักศึกษา
จากตางจังหวัดสมัครสอบในสนามสอบกรุงเทพฯ มากกวาที่จะรอสมัครสอบ ในสนามสอบตางจังหวัดใน พื้นที่ที่
ตัวเองอยู
นักศึกษาที่สมัครสอบรอบที่ 1 แลวไมไดสอบ จะถูกเลื่อนไปสอบในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ
ตามลําดับดังนี้
1. ผูที่เรียนจบจากตางประเทศ
2. สําหรับ Extern ผูใดสมัครกอน จะได รับการพิจารณากอน (พิจารณาเฉพาะผูที่มี เอกสาร
สมบูรณ)
3. สถานที่เรียน จะพิจารณาสําหรับผูเรียนในกรุงเทพฯ กอน
รองศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติ กุล แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา จะ
มีการสอบรอบที่ 4 ในวันที่ 28 มีนาคม 2552 แต ไมไดประกาศใหนักศึกษาทราบ ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบไดสมัครสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ครั้ง
ขอหารือ : รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล หารือที่ประชุม
1. ควรกําหนดสนามสอบใหกับนักศึกษาตามภูมิลําเนา หรือควรเปดกวาง โดยเรียงลําดับตาม
ขอที่กําหนด

12

2. ความเปนไปไดที่ จะเลื่อนการสอบเพื่อประเมินและรั บรองความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2553 อยูในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ เพื่อไมให
ตรงกับชวงการสอบขั้นตอนที่ 3 (การสอบครั้งที่ 4)
มติที่ประชุม :
1. เปนสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะสมัครสอบในครั้งใดก็ได
2. ใน priority ขอ 2 ผูใดสมัครกอนไดกอน ผูเขารวมประชุมไดเสนอขอใหคิดเปนสัดสวนของแต
ละสถาบัน รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รับจะนําไปเสนอใหคณะกรรมการฯ
พิจารณาตอไป
3. การเลื่อนกําหนดการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2553 ใหแตละสถาบันไปพิจารณาปฏิทินการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
4.12 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี ไดแจงที่ประชุมทราบ วาไดดําเนินการจัดทํา
Website: http://med-ed.psu.ac.th/NT_Consortium/Acepter/ สําหรับบัณฑิตแพทยที่ยังสอบประเ มินความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไมผาน โดยขอความอนุเคราะห CD การสอนเสริม จากสถาบัน
แพทยตาง ๆ ซึ่งขณะนี้ไดรับความรวมมือจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และได มีหนังสือถึง ศร ว. ให
ประชาสัมพันธใหผูที่ยังสอบไมผานใหทราบและสมัครเขาเรียนดวย
ที่ประชุมใหขอมูลวา ตามกฎหมาย ศรว. ไมสามารถเปดเผยรายชื่อผูที่สอบไมผานได
มติที่ประชุม :
ใหเปนประกาศของ ศรว . ให นักศึกษาที่ยังสอบไมผาน สมัคร e-learning
ดังกลาว
4.13 รายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
มติที่ประชุม : นําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.14 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
มติที่ประชุม : นําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.15 การศึกษาตอเนื่องของแพทยที่ยังสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมผาน
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
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มติที่ประชุม : นําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รายงานคว ามกาวหนาจากการประชุม
อนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา ซึ่ง อยูในระหวางการดําเนินการตรวจประเมิน รับรองหลักสูตรฯ และ
โรงพยาบาลรวมผลิตของสถาบันผลิตแพทย ดังนี้
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภู เบศร เพื่อเปนสถาบันสมทบของ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา
- โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อ เปนสถาบันสมทบของวิทยาลัยแพทยศาสตร และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องจากการประชุมกรรมาธิการสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ขออนุมัติที่ประชุมนําผลสรุปจากการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ใหกรรมาธิการสาธารณสุข
มติที่ประชุม : เห็นชอบหลังจากไดมีการตรวจแกแลว
ปดประชุมเวลา 14.50 น.

(ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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