รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 8/2551
วันศุกรที่ 19 ธันวาคม 2551
ณ หองประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
_________________________________
รายนามผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
2. รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
3. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
5. รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
6. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
7. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสทิ ธิโชค อนันตเสรี
8. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
9. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
10. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
11. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
12. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
13. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
14. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
15. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
16. นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน
17. ผูชว ยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
18. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รายนามผูไมไดเขาประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
2. ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
3. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
4. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
5. นายแพทยประทุมทอง ยาทุม
6. แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
7. นายแพทยสมเกียรติ บวรเสรีผไท
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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8.
9.
10.
11.
12.

รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวฒ
ั น เลิศสุขประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
2. รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการอํานวยการ
3. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงรัตนา ลีลาวัฒนา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมาลัย วองชาญชัยเลิศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 8/2551 วันศุกรที่ 19 ธันวาคม 2551
ณ หองประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รองศาสตราจารย นายแพทยสุ เ มธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยสงขลา
นครินทร กลาวตอนรับคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และ ศาสตราจารย
นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการฯ ดําเนินการตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 การประชุม Sharing session กับ Professor Michael B Wood, President Emeritus Mayo
Foundation, Rochester, MN; Consultant, Orthopedic Surgery Mayo Clinic; Professor of
Orthopedic Surgery Mayo Graduate School of Medicine Mayo Clinic เรื่อง Malcolm Baldrige
Criteria for Performance Excellence
เอกสารประกอบ : Power point
ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
Professor Michael B Wood, Professor of Orthopedic Surgery Mayo Graduate School of
Medicine Mayo Clinic ไดนําเสนอแนวคิดและประสบการณในเรื่อง Performance Excellence in Health
Services รายละเอี ย ดดั ง เอกสารประกอบการนํ า เสนอ เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2551 ณ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่ประชุมไดอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นของการรับการตรวจประเมินโดยแนวทาง
TQA ซึ่งหากจัดทํายุทธศาสตรแยกสวนนาจะมีความคลองตัวกวาการขอรับการประเมินในทุกพันธกิจ แตทั้งนี้
ยอมขึ้นอยูกับโครงสราง พันธกิจ ของแตละองคกรที่ระบุไวในโครงรางองคกร
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 รายงานเบื้องตน ผลการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2551
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ไมมี
เลื่อนไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
3

จากการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26-28
พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.ราชวิถี นั้น สรุปจํานวนผูเขารวม
การประชุมทั้งสิ้น 394 คน ไมมา 53 คน จายคืนคาลงทะเบียน 17 คน ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใน
ระดับดี ผูเขารวมประชุมมีความเห็นวาหัวขอการประชุมบางเรื่องที่ไมไดจัด เนื่องจากวิทยากรไมสามารถ
เดินทางมาได ยังมีความนาสนใจอยู
การจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10/2552 กําหนดจัดที่วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั ้ง ที ่ 6/2551 เมื ่อ วัน ศุก รที ่ 19 กั น ยายน 2551 ณ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ประชุมไดพิจารณาแกไข ดังนี้
หนา 11 วาระที่ 4.12 บรรทัดที่ 2 จาก “ตามโครงการลงทุนหลักใหญภาครัฐดานสาธารณสุข ซึ่ง
รัฐบาลพรอมที่จะรับสมัคร ขณะนี้แผนคอนขางสมบูรณ”
แกไขขอความใหม ดังนี้ “ตามโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐดานสาธารณสุข ซึ่งรัฐบาลมี
นโยบายใหดําเนินการตอ ขณะนี้แผนคอนขางสมบูรณ”
มติที่ประชุม :
รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2551
หลังจากแกไขแลว
วาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

3.1 การเสนอให เ พิ่มคาตอบแทนแพทยและปรั บลดชั่ ว โมงการทํางานของแพทยใ นภาค
ราชการ (จากแพทยสภา)
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
:
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 พิจารณาการประเมินตามแนวทาง TQA ของแตละสถาบัน รวมทั้งแนวทางการจัด
ประเมินและกําหนดการประชุม
เอกสารประกอบ : กําหนดการขอรับการตรวจประเมินของทุกสถาบัน
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงกําหนดการขอรับการตรวจประเมินของ
สถาบันตาง ๆ สถาบันใดที่ไดแจงไวดวยวาจา ขอใหดําเนินการแจงดวยหนังสืออยางเปนทางการดวย สถาบัน
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ที่กําหนดประเมินเปนแหงแรกคือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดประเมินชวงมกราคมมีนาคม 2552
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.3 การฝกอบรมผูบริหารสถาบันผลิตแพทยรุนที่ 10
เอกสารประกอบ : กําหนดการจัดฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทย
รุนที่ 10
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงกําหนดการจัดฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ผูบริหารสถาบันผลิตแพทยแหงประเทศไทย รุนที่ 10 (MSE 10) กําหนดจัดระหวางวันจันทรที่ 20 เมษายน –
วันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2552 คาลงทะเบียน สถาบันสมาชิก คนละ 30,000 บาท และสถาบันที่ไมใชสมาชิก
คนละ 35,000 บาท และกําหนดสถานที่ดูงานตางประเทศ ที่ เซี่ยงไฮ-ปกกิ่ง และขอใหที่ประชุมพิจารณาใน
เรื่องตอไปนี้
- กําหนดจัดฝกอบรม ยังมีความตองการที่จะใหจัดในป 2552 หรือ เวนไปจัดปถัดไป เนื่องจาก
ลูกคาจากโรงเรียนแพทยไดเขารวมการฝกอบรมคอนขางมากแลว แตมีจํานวนเพิ่มจากศูนย
แพทยฯ ตาง ๆ
- จํานวนผูเขารวมการฝกอบรม (ลูกคา)
- สถานที่ดูงานตางประเทศ วาเหมาะสมหรือไม หากจัดใหไปดูงานที่ เซี่ยงไฮ-ปกกิ่ง
มติที่ประชุม : เห็นชอบใหจัดรุนที่ 10 ตามชวงเวลาที่กําหนดไว โดยรับผูเขารวมการฝกอบรม
จากคณะแพทยศาสตร 18 สถาบัน สถาบันละ 2 คน และจากศูนยแพทยศาสตร 32 ศูนย สวนการดูงาน
ตางประเทศ ที่ประชุมเสนอใหพิจารณาการดูงานที่ประเทศสิงคโปร หรือมาเลเซีย ทั้งนี้คณะผูจัดการอบรม จะ
นําไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 ความคืบหนาการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : 1. เอกสารแบบสํ า รวจการดํ า เนิ น การในหั ว ข อ ที่ ส อดคล อ งกั บ
ขอเสนอแนะ และรูปแบบการนําเสนอในการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
2. ประมาณการงบประมาณที่ใช สําหรับการจัดประชุมใหญ
3. (ราง) ขอเสนอแนะของการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 8
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล นําเสนอแบบสํารวจการดําเนินการ
ในหัวขอที่สอดคลองกับขอเสนอแนะและรูปแบบการนําเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่
8 ซึ่งจะดําเนินการสงใหคณะแพทยศาสตรทุกสถาบันใหขอมูล ประมาณการงบประมาณที่ใชสําหรับผูเขารวม
ประชุม 1,000 คน ระยะเวลา 3 วัน และขอเสนอแนะของการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
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รูปแบบการจัดประชุมครั้งที่ 8 จะเปนการนําเสนอขอสรุปจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 7 และใหสถาบัน /หนวยงานตาง ๆ นําเสนอวา จากขอสรุป /ขอเสนอแนะจากการประชุมฯ ครั้งที่
7 แตละสถาบัน ไดนําไปดําเนินการอยางไรบาง รวมทั้งจัดใหมีเวทีที่นักศึกษาเปนเจาของ session เพื่อให
นักศึกษาไดมีสวนรวมดวย
มติที่ประชุม :
- แบบสํารวจการดําเนินการในหัวขอที่สอดคลองกับขอเสนอแนะ คําถามบางหัวขอซ้ําซอนกับการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 7 ขอใหพิจารณาปรับแกอีกครั้ง กอนสงใหสถาบันตาง ๆ ใหขอมูล
- ประมาณการงบประมาณที่ใช ใหเพิ่มในสวนของคาเดินทางของคณะกรรมการจากตางจังหวัด
ดวย สวนยอดคาใชจายอื่น ๆ ใหระบุวาเปนคาใชจายอะไร เชน คาใชจายในการจัดพิมพรายงาน
การประชุมฉบับสมบูรณ ฯลฯ
4.2 ความคืบหนาในการจัดทําโครงการผลิตแพทยเพิ่มของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
:
ยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ไมมี
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 โครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร นําแจงที่ประชุมวา เนื่องจากอัตราสวนอาจารย
มหาวิทยาลัยจะคิดภาระงานสอนเปนหลัก ภาระงานบริการไมนํามารวม ดังนั้นคณะฯ ตองแสดงใหเห็นวา
งานบริการมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบให รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร จัดทําเปนเกณฑ
กลางที่ใชรวมกันของโรงเรียนแพทยวา ภาพรวมภาระงานดานการเรียนการสอน ควรจะมีอัตราสวนอาจารย
แพทยเทาไร อัตราสวนภาระงานดานการเรียนการสอนรวมภาระงานบริการควรเปนเทาไร
4.5 ความคืบ หนา โครงการดํ า เนิน งานดา นสรา งเสริม สุข ภาพ รว มกับ สํา นัก งานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : Power point
6

ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน นําเสนอแผนงานโรงเรียนแพทยสราง
เสริมสุขภาพ (Accredited HP Medical School) ระหวางเดือนมกราคม 2552 – ธันวาคม 2555 ดังนี้
พันธกิจ
1. ผลักดันใหเกิดหนวยงานรับผิดชอบดานการสรางเสริมสุขภาพ ในทุกสถาบันฯ ภายใตกรอบ
ของ TQA
2. พัฒ นาศัก ยภาพและเอื้อ อํา นวยใหเ ครือ ขา ยฯ ขับ เคลื่อ นงานดา นการสรา งเสริม สุข ภาพ
ภายใตกรอบ TQA
3. พัฒนาโครงสรางหลักสูตรการสรางเสริมสุขภาพ
Outcome challenge หลัก : คณะแพทยศาสตรตาง ๆ พัฒนาจนไดรับการรับรองเปนโรงเรียน
แพทยสรางเสริมสุขภาพ
Outcome challenge รอง : มีเครือขายระหวางคณะแพทยศาสตรตาง ๆ ที่มีการสรางองค
ความรู กิจกรรม/บริการใหม ๆ ในดานการสรางเสริมสุขภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนประโยชน
อยางตอเนื่อง
แนวทางหลักการดําเนินงาน
y การสนับสนุนกลไกคณะ โดยเฉพาะคณะที่ไมมี รพ.ของตน
y พัฒนาตัวชี้วัด/ฐานขอมูลดาน HP ตามกรอบ TQA
y การสนับสนุนเครือขาย HP ในคณะแพทยตาง ๆ
y พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/บริการ
y จัดการความรู ตัวอยาง HP ในกรอบ TQA
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 แนวทางการจัดการกับบัณฑิตแพทยที่ไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ แจงวา หลังจากสอบครั้งที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ไดขอมูล
ชัดเจนมากขึ้นวามีนักศึกษาแพทยผูทําสัญญา ประมาณ 100 คน ที่ยังสอบไมผานขั้นตอนที่ 1 หรือ ขั้นตอนที่ 2
หรือยังสอบไมผานทั้ง 2 ขั้นตอน
สัญญาที่นักศึกษาแพทยลงนามตั้งแตเขาเรียน ระบุวา เมื่อจบ พ.บ. แลวจะตองไปทํางานตามที่
คณะกรรมการจัดสรรตอไป ซึ่งตองเปนแพทยที่ไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว ดังนั้น ถาแพทยจํานวน
หนึ่งสอบขั้นตอนที่ 3 ไมผาน ใหจัดสรรไปกอน การดําเนินการในขณะนี้ ก.พ. อยูระหวางขอหารือขอกฎหมาย
กับอัยการสูงสุดวา ถาผูสําเร็จการศึกษาแตยังไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะใหอยูในสถานะใด คาดวา
จะไดรับคําตอบในชวงเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2552 ซึ่งความคืบหนาจะนํามาเสนอใหทราบเปนระยะ
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ผูเขารวมประชุ มเสนอทางเลือกอื่นที่อาจจะเป นชองทางชวยผูสําเร็จการศึกษาแตยังไมไดใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อาทิเชน การรั บเปน อัตราจางในมหาวิทยาลัย (ขึ้น กับการพิจารณาของแตละ
มหาวิทยาลัย) หรือ ใหเรียนตอ M.D. Ph.D. (อาจตองยายสังกัดการชดใชทุน)
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.7 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ ปการศึกษา
2552
เอกสารประกอบ : Power point
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนิศารัตน โอภาสเกียรติกุล รายงานสถิติการสอบวิชาเฉพาะ
ดังนี้
คะแนน
(เต็ม 100)
สูงสุด
ต่ําสุด
เฉลี่ย
S.D.

ฉบับที่ 1
(คิดวิเคราะห)
70
4
33.5118
8.7098

ฉบับที่ 2
(จริยธรรม)
81.3333
8
54.1952
7.7234

ฉบับที่ 3
(จับใจความ)
100
0
54.1964
26.7852

รวม 300
232.6667
12
141.7493
34.6964

กรณีที่กรรมการพิจารณาไมใหคะแนน
- พบกระดาษโนต
จํานวน 1 ราย
- นาฬิกาดิจิตอล
จํานวน 2 ราย
- ไมวางปากกา
จํานวน 1 ราย
- เอกสารไมสมบูรณ จํานวน 55 คน
การเปลี่ยนแปลงกําหนดการคัดเลือกผูเขาศึกษา
24 พฤศจิกายน 2551 ประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะ
28 กุมภาพันธ 2552 ตัดรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาคณะแพทย/ทันตแพทย ที่รับรอง
3 เมษายน 2552
ประชุมตัดสิน/ประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ทาง website
7-9 เมษายน 2552
สอบสัมภาษณ ตรวจรางกายโดยคณะฯ
10 เมษายน 2552
ประชุมตัดสิน / ประกาศผล รอบ 2
15-17 เมษายน 2552 สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย รอบ 2
18 เมษายน 2552
กสพท สงรายชื่อผูมีสิทธิ์ทั้งหมดให สกอ.
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ขอความรวมมือจากทุกสถาบันวา หากนักศึกษา
ที่ถูกตัดสิทธิ์มีขอปญหา/คําถามในประเด็นที่ถูกตัดสิทธิ์ ขอใหดูหลักเกณฑตาง ๆ ตามคูมือประกอบการสอบ
หรือสงตอใหคณะกรรมการเปนผูตอบคําถามโดยตรง
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.8 ผลงานวิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษากั บ การพิ จ ารณาตํ า แหน ง วิ ช าการในสาขาวิ ช า
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงตอที่ประชุมวา จากการที่ไดทําหนังสือไปที่
สกอ. และได ติด ตามเรื่อ งแล ว นั้ น ได ขอมู ลว า เรื่องที่เ สนอไปนั้ น สกอ. จะนํ า เข า พิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการฯ ในเดือนมกราคม 2552 ซึ่งผลการพิจารณาจะแจงใหทราบในการ
ประชุมครั้งตอไป
4.9 แนวทางในการดํ า เนิ น การสอบเพื่ อ ประเมิ น และรั บ รองความรู ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : การกําหนดสนามสอบ จํานวนผูเขาสอบ ของทุกสถาบันการศึกษา
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงใหที่ประชุมทราบวา
1. การสอบขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ไดเปดใหลงทะเบียน online แลวใน
website ของศูนยฯ (www.cmathai.org) กําหนดการรับสมัครระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2551-14 มกราคม
2552 เอกสารที่ตองสงพรอมใบสมัครไดแจงใหทราบในรายละเอียดแลว เอกสารที่สําคัญอยางหนึ่งคือ
หนังสือรับรองผลการสอบวาเปนผูที่สอบผานขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 แลว ซึ่งเปนเอกสารที่นักศึกษาตอง
เก็บไวตั้งแตครั้งแรก แตหากนักศึกษาคนใดไมมีเอกสารดังกลาว สามารถสั่งพิมพขอมูลใหมไดจาก website
2. การสํารองที่พักที่ธรรมศาสตร ขอใหทุกสถาบันยืนยันภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 เพื่อ
ทางศูนยประเมินฯ จะไดแจงยืนยันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอไป
จากการพิ จ ารณาการกํ า หนดสนามสอบของแตล ะสถาบัน ผู เ ข า ร ว มประชุม ตั้ ง ขอ สัง เกตว า
เนื่องจาก รพ.ชุมพร เปนเครือขายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และศูนยประเมินฯ กําหนดให รพ.ชุมพร ใช
สนามสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น จะมีความเหมาะสมหรือไม
มติที่ประชุม :
รับทราบ และขอให รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย นํา
ประเด็นขอสังเกตขางตนไปหารือกับคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง
4.10 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-Learning
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี แจงตอที่ประชุมวา จากการสอบถามขอมูล
จากบริษัท เรื่องการซื้อโปรแกรมสําหรับจัดทํา E-Learning บริษัทขายเปนลิขสิทธิ์สถาบัน เชน มหาวิทยาลัย
หรือวิทยาลัย โดยตองซื้ออยางนอย 25 License ราคาประมาณ 485,720 บาท/สถาบัน สําหรับ กสพท มี
โครงสรางจากสถาบันแพทยทั่วประเทศ การจัดซื้อโปรแกรมจะไมใชแบบที่กลาวมา
ที่ประชุมมีความเห็นวา ตนทุนการผลิตราคาสูง แตละสถาบันควรจะผลิตของตนเองกอน และ
ยุทธศาสตร E-Learning มีในแผน 10 แลว นาจะของบประมาณสนับสนุนจาก สกอ. ได
มติที่ประชุม : เสนอใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอีกครั้ง
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4.11 รายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ แจงวา โครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐดานสาธารณสุข
(Mega Project) สวนขยาย พ.ศ. 2552-2554 ไดรับการบรรจุไวในแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 25522554 เรียบรอยแลว โดยถือเปนนโยบายเรงดวนที่รัฐบาลจะดําเนินการในปแรก คือ นโยบายขอ 1.6 การลงทุน
เพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ :
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวาคณะอนุกรรมการยังไมมีการประชุมใน
ระยะนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 การขอข อ มู ล คะแนนการสอบวิ ช าเฉพาะของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ไปทํ า งานวิ จั ย ของ
นักศึกษาปริญญาโท
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทย อ าวุ ธ ศรี ศุก รี ขอปรึ ก ษาที่ ป ระชุม เรื่ อ ง การทํ า วิ จัย ของนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาโทของนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะขอขอมูลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะของนักศึกษาเพือ่ ไปหา
ความสัมพันธกับคะแนน O-NET และ A-NET
มติที่ประชุม : กําหนดแนวทางดําเนินการดังนี้
1. ใหนักศึกษาเสนอเรื่องผานตนสังกัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ขอความเห็น EC ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. เสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. สงเรื่องแจงใหคณบดีทุกคณะทราบ
5.3 คุ ณ สมบั ติ ค วามพร อ มทางด า นร า งกายในการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข า ศึ ก ษาต อ คณะ
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
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ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงใหทราบเรื่องที่ สกอ.กําหนดเกณฑคุณสมบัติความ
พรอมทางดานรางกายในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ ซึ่งเปนสิทธิ์ของแตละคณะที่จะพิจารณากําหนด
เกณฑของแตละสถาบันการศึกษา
ที่ประชุม มีความเห็นวา โรคหรือความผิดปกติที่ควรนํามาพิจารณา เนื่องจากเห็นวาเปนอุปสรรค
ตอ การศึ ก ษาวิ ช าแพทยศาสตร ทุ ก สถาบั น ควรใช เ กณฑ เ ดี ย วกั น เพื่ อ ให เ ป น มาตรฐานของการคั ด เลื อ ก
นักศึกษาเขาศึกษาตอคณะแพทยศาสตร
มติที่ประชุม : มอบหมายใหทุกคณะฯ รวบรวมประเด็นปญหาที่พบทุกป เพื่อนํามาหารือร วม
กันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใชเปนเกณฑกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาคณะแพทยศาสตรทุกสถาบัน ตั้งแตปการศึกษา
2553 เปนตนไป
5.4 กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการและกรรมการบริ ห าร กลุ ม สถาบั น
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2552
เอกสารประกอบ : กําหนดการประชุมฯ
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทย อ าวุ ธ ศรี ศุ ก รี แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบเรื่ อ งกํ า หนดการประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2552
และขอแกไขกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6 ที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร กําหนดเปนวันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2552 กําหนดการประชุมฯ ที่ถูกตองจะเวียนแจงใหทราบอีกครั้ง
หนึ่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 15.00 น.

(ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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