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รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ศาสตราจารย นายแพทย อดิศร ภัทราดูลย
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีระวัฒน กุลทนันทน
รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
ศาสตราจารย นายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท
พลตรีกฤษฎา ดวงอุไร
ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุรวิ ทย เตชธุวานันท
นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทิดศักดิ์ ผลจันทร
(แทน ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิ ช วรรณพฤกษ
นายแพทยวิทยา จารุพูนผล
(แทน ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
พลอากาศเอก นายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมงคล เลาหเพ็ญแสง
รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
รองศาสตราจารย แพทยหญิ งสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
รองศาสตราจารย ดร. จินตนา สัตยาศัย
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน

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

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
ศาสตราจารย นายแพทยสมพล พงศไทย
นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน
ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิ ม วราวิทย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
2. รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
3. นายแพทยวรรณะ อูนากูล
3. นายแพทยประทุมทอง ยาทุม
4. แพทยหญิงปาริชาติ วงศเสนา
5. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
6. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
7. รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
8. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
9. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
11. นายแพทยลือชา วนรัตน

กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ

ผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท

2. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2553
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2553)
วันศุกรที่ 29 มกราคม 2553
ณ หองประชุม 210 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ศาสตราจารย นายแพทย อดิศร ภัทราดูลย คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 แนะนํากรรมการใหม
กรรมการอํานวยการ
ศาสตราจารย นายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมงคล เลาหเพ็ญแสง รองคณบดีฝา ยการศึกษากอนปริญญา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
1.2 การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 10 มกราคม 2553
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
ศาสต ราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ ผูอํานวยการศูนยประเมิน และรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) นําเสนอผลการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 และครั้งที่ 1/2553
วันที่ 10 มกราคม 2553 โดยแสดงรายละเอียดของการสอบ ครั้งที่ 1/2553 ดังนี้
จํานวนผูเขาสอบ 791 คน
จํานวนผูสอบผาน 741 คน คิดเปน 93.68%
เกณฑการสอบผาน จะตองผาน 12 สถานี (60%) จาก 20 สถานี
รายละเอียดของการสอบใน 5 หัวขอไดแก History taking, physical examination,
communication, manual skill และ laboratory interpretation รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
สําหรับสถาบันที่นิสิตนักศึกษาไดลงนามในใบยินยอมใหแจงผลการสอบผานสถาบัน ขอให สถาบัน
แจง ศรว. ทราบ เพื่อจัดสงขอมูลใหสถาบัน สวนคาตอบแทนในก ารออกขอสอบ ศรว . จะจายผานรองคณบดี
ฝายวิชาการหรือฝายที่เกี่ยวของดําเนินการนําสงผูออกขอสอบตอไป
มติที่ประชุม :
รับทราบ
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1.3 สรุปประเด็นจากการเขาปรึกษานายกรัฐมนตรี เรื่อง Co-pay ของเครือขายโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงผลการที่ผู แทนกลุม UHOSNET เขาเรียนปรึกษากับ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ในประเด็น Co-pay วา ทานนายกรัฐมนตรี เห็นวา Co-pay
เปนประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและการเมือง คอนขางสูง สมควรดําเนินการดวยวิธีอื่น ดังนั้น กลุม
สถาบันฯ คงตองพิจารณาหาแนวทางอื่นตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุม
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. รายงานการประชุมคณะกร
รมการอํานวยการรวมกับ
กรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้ง 4/2552
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่
8/2552
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ที่ประชุมไดพิจารณาแกไข สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการ บริหาร
กลุมสถาบันฯ ครั้ง 4/2552 ดังนี้
- หนา 1 รายชื่อผูเขารวมประชุมลําดับที่ 5 พลตรีกฤษดา แกไขเปน พลตรีกฤษฎา
รายชื่อผูเขารวมประชุมลําดับที่ 7 เตชธุวานนท แกไขเปน เตชธุวานันท
หนา 2 บรรทัดที่ 7 พลตรีกฤษดา แกไขเปน พลตรีกฤษฎา
- หนา 8 ขอ 4.2.3 รายงานสรุปจํานวนวิดีโอประกอบการสอนการสอบประจําวิชาชีพเวชกรรม
แกไขเปน การสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนา 9 ขอ 4.2.4 บรรทัดที่ 8 กิจกรรมความกาวหนาของกลุม UHOSNET ซึ่งครั้งลาสุดไดจัด
ประชุมที่โรงพยาบาลรามาธิบดี แกไขเปน ซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนเจาภาพ
หนา 11 ยอหนาสุดทาย บรรทัดที่ 4 สนับสุนน แกไขเปน สนับสนุน
หนา 12 บรรทัดที่ 11 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แกไขเปน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การติดตามผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติจากขอเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล
ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล รองเลขาธิการกลุมสถา บันฯ รายงานตอที่ประชุมวา
ไดจัดทํารายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 เรียบรอยแลว กําลังจัดสงใหสถาบันตางๆ
พรอม CD Power point presentation
สําหรับการดําเนินการตามแนวปฏิบัติจากข อเสนอแนะฯ คณะกรรมการบริหาร กสพท ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2552 วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เห็นชอบใหจัดตั้งศูนยสนับสนุนและติดตามแผนการปฏิบัติงาน
ตามขอเสนอแนะจากการประชุม พศช. 8 โดยมี ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล เปนประธาน ซึ่งได
จัดการประชุมไปแลว 1 ครั้ง และแบงแผนงานติดตาม ดังนี้
: กลุมสนับสนุนใหเกิดการ บริบาลสุขภาพที่มุงเนนคนเปนศูนยกลาง (People-centered
health care) โดยมี แพทยหญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร เปนผูรับผิดชอบ
: กลุมสนับสนุนใหเกิดการสรางเสริมและดูแลสุขภาพ (Health consciousness) โดยมี
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน รวมกับกลุม สสส. เปนผูรับผิดชอบ
: กลุมสนับสนุนใหเกิดระบบการใชยา ผลิตภัณฑ แ
ละเทคโนโลยีทางการแพทยอยาง
เหมาะสม โดยมี ศาสตราจารย ดร . นายแพทย ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย และคณะ เปน
ผูรับผิดชอบ
: กลุมพัฒนาหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตแพทย แ ละแพทยเฉพาะทางที่เน นการบริบาล
สุขภาพที่มุงเนนคนเปนศูนยกลาง (People-centered health care) (อยูในระหวางการ
พิจารณาผูรับผิดชอบ)
: กลุมพัฒนาระบบการเพิ่มพูนทักษะและการใชทุนของแพทย (อยูในระหวางการพิจารณา
ผูรับผิดชอบ)
: กลุมพัฒนาการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางและแพทยเวชศาส ตรครอบครัว (อยูในระหวาง
การพิจารณาผูรับผิดชอบ)
ทั้งนี้ ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ ไดเสนอเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
พศช. 8 เพิ่มเติมอีก 1 เรื่อง คือการขาดแคลนอาจารยแพทย
มติที่ประชุม : เห็นชอบและใหหาผูรับผิดชอบประสานงานดําเนินการอีก 3 เรื่อง ไดแก
การพัฒนาหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตแพทย และแพทยเฉพาะทาง โดยใหพิจารณาการจัดทํา
มาตรฐานหลักสูตร ตามกรอบ TQF ของ สกอ . และการขาดแคลนอาจารยแพทยรวมไปดวย มอบหมายให
ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล ประสานงานหารือกับรองคณบดีฝายวิชาการทุกสถาบัน
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การพัฒนาระบบการเพิ่มพูนทักษะและการใชทุนของแพทย ใหติดตอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย
แพทยหญิงประสบศรี อึ้งถาวร
การพัฒนาการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางและแพทยเวชศาสตรครอบครัว ใหติดตอเรียนเชิญ
ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
3.2 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 9 (การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ปรึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติงานและเจาภาพในการจัด
ประชุม
มติที่ประชุม :
เห็นชอบใหจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติประจําทุก 7 ป ดังที่เคยปฏิบัติ การประชุม
ครั้งตอไป (ครั้งที่ 9) จะประมาณป พ .ศ. 2559 โดยมี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับเปน
เจาภาพ ทั้งนี้ ในการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทยประจําป ขอ ใหมีการเสนอผลการติดตาม
งานจาก พศช. ของแตละกลุมอยางตอเนื่อง
3.3 การพิจารณาวิธีการดําเนินการและติดตามโครงการตอเนื่อง
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: นําไปพิจารณาในวาระที่ 4
3.4 หลักสูตรการฝกอบรมผูบริหารสถาบันผลิตแพทยครั้งที่ 11
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวา การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร
สถาบันผลิตแพทยแหงประเทศไทย รุนที่ 11 (MSE 11) จะจัดในวันที่ 19 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2553 โดย
จัดดูงานในประเทศ ณ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลสระบุรี บริษัทปูนซีเมนตไทย ทาหลวง การศึกษาดู
งานตางประเทศ จะศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร ที่ National University of Singapore และหนวยงานที่ไดรับ
รางวัล SQA ประเทศสิงคโปรอีก 2-3 หนวยงาน สามารถรับผูเขาอบรม ได 40 คน โดยแบงเปน โควตาของ
โรงเรียนแพทย 30 คน และโควตาของศูนยแพทย 10 คน (ศูนยแพทยสามารถใชโควตาของโรงเรียนแพทยได)
เนื่องจากการอบรมในรุนที่ผานมาพบวา ความแตกตางของผูเขาอบรมในดานอายุและประสบการณ
ในการทํางาน มีผลตอประสิทธิผลของการอบรม คณะกรรม การจัดการอบรมจึงขออนุญาตมีสวนในการ
พิจารณาคัดเลือกผูเขาอบรม
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบใหคณะกรรมการจัดการอบรมมีสวนในการคัดเลือกผูเขา
อบรม โดยพิจารณาจากประสบการณการทํางาน/การบริหาร
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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 : 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงวาจะมีการทดลองใชหลักสูตร โดย
สถาบันตาง ๆ และรายงานในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย(พศท.) ทุกป โดยในการประชุมครั้ง
ที่ 10 ที่ผานมา ไดมีการนําเสนอ ประสบการณของคณะแพทยศาสตร จุฬา ลงกรณมหาวิทยาลัย คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และจะมีการนําเสนอรอบตอไปใน
การประชุม พศท. ครั้งที่ 11 ในเดือนมีนาคมนี้ ขอใหแตละสถาบันที่นําหลักสูตรไปทดลองใช ให feedback กับ
ทาง WHO ทาง website ตามเอกสารประกอบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.1.2 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมและความคืบหนา
ของเครือขายวิจัยคลินิกสถาบันวา ปจจุบัน มีงาน 2 สวน คือ การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดตั้งมู ลนิธิ
CRCN เพื่อการดําเนินการในทางกฏหมาย ในการนี้ทาง CRCN ไดรับ software เพื่อการเก็บและบริหารจัดการ
ขอมูลงานวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยขอนแกน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.1.3 โครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ยังไมมีความคืบหนา (อยูในแผนงานติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจาก พศช. ครั้งที่ 8)
4.2 เรื่องเพื่อทราบ
4.2.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
ผูชวยศาสตราจ ารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ แจงวา การประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10 “แพทยศาสตรศึกษาที่เปนเลิศในยุคไรพรมแดน” ระหวางวันที่ 18
– 20 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา การประชุมในวันที่ 18 พฤศจิกายน มี
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workshop 2 เรื่อง ผูเขารวมประชุม 114 คน วันที่ 19 พฤศจิกายน มีผูเขารวมประชุม 320 คน และวันที่ 20
พฤศจิกายน มีผูเขารวมประชุม 305 คน ผลการประเมินภาพรวมของการประชุมอยูในระดับดี- ดีมาก (4.30 –
4.52)
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.2 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ (เอกสารประชาสัมพันธ)
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร แจงวา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จะเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา แหงประเทศไทย ครั้งที่ 11 รวมกับ
WFME และ WHO ในหัวขอ “Globalization and Medical Education” ระหวางวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2553 ณ
อาคาร อปร. การประชุมประกอบดวยการบรรยาย อภิปราย และ workshop โดยวิทยากรสวนหนึ่งจาก WFME
ดังเอกสารประชาสัมพันธ ขอเชิญชวนใหสถาบันตางๆสงอาจารยเขารวมประชุมและเสนอผลงานวิจัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบใหสถาบันตางๆ สงอาจารยเขารวมประชุม สถาบันละประมาณ
30 คน
4.2.3 การประเมินสถาบันตามแนวทาง TQA โดยกลุมสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงความคืบหนาในการตรวจ ประเมิน
โรงเรียนแพทยตามแนวทาง TQA ดังนี้
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการตรวจประเมินเรียบรอยแลว
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม จะรับการตรวจประเมินขั้ นตอนที่ 3 ในวันที่
17–19 มีนาคม 2553
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จะรับการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ 3ในวันที่ 24–26
มีนาคม 2553
ในการตรวจประเมินแตละครั้ง สามารถมีผูสังเกตการณไดไมเกินจํานวนผูตรวจประเมิน (3
คน) สถาบันที่สนใจจะเปนผูสังเกตการณให แจงความจํานงทาง e-mail มายัง รองศาสตราจารย แพทยหญิง
นันทนา ศิริรทรัพย เพื่อประสานงานขอความรวมมือกับหนวยงานที่ขอรับการตรวจประเมินตอไป และหลังจาก
การตรวจประเมินครบทั้ง 3 แหง จะมีการประชุมรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในราวเดือนเมษายน และขอ
เชิญชวนใหทุกสถาบันแสดงความจํานงขอเขารับการตรวจประเมิน
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.2.4 การสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ป
2553 (แจงกําหนดการตลอดป)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
นําเสนอ
: ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
ศาสตราจ ารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ ผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ศรว .) แจงกําหนดการสอบเพื่อประเมินความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ป 2553 – 2554 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ โดยจะรับ
สมัครกอนการสอบแตละครั้งประมาณ 3 เดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.5 การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุรวิทย เตชธุวานันท
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุรวิทย เตชธุวานนท คณ บดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต แจงวา ระหวางวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2553 จะมีการประชุม UHOSNET ที่โรงแรมอมารี
พัทยา
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.6 โครงการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
กําหนดการประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทาง และคณะทํางานแผนงานฯ ระยะที่ 4 พ.ศ.
2553 อาจไมเปนไปตามกําหนดการที่แจกให ทั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตามการประชุมของคณะกรรมการ
อํานวยการและกรรมการบริหารของ กสพท
- ในชวงนี้จะมีผูตรวจประเมินภายนอกไปเยี่ยมแตละสถาบัน ขอใหชวยประสานงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.7 การรับนักศึกษาแพทยของกลุมสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
- การจัดสอบวิชาสามัญเมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2553 มีผูเขาสอบ 17,000 กวาคน จาก
เดิมที่เขาสอบวิชาเฉพาะเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552 จํานวน 21,000 กวาคน เนื่องจาก
ในระหวางนี้มีการประกาศผลโควตารับตรงของแตละสถาบันไปแ ลว ขณะนี้อยูระหวาง
การตรวจขอ สอบวิชาสามัญ จะมีกา รประชุมเพื่อตัดสินผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553
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ขอใหทุกสถาบันสงรายชื่อนักศึกษาในโควตารับตรงของแตละสถาบัน เพื่อตั ดสิทธิ์จาก
การคัดเลือกของ กสพท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553
- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอบคัดเลือกมี 2 สวน ไดแก กระบวนการจัดสอบ และ
ประสิทธิภาพของ ขอสอบ ทั้งวิชาเฉพ าะและวิชาสามัญที่จัดสอบโดย กสพท ทั้งนี้ไดมี
การเก็ บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสําหรับผูเขาสอบไปเมื่อวันสอบวิชาสามัญ และจะ
ออกแบบสอบถามสําหรับผูปกครองและอาจารยแนะแนวตอไปในการนี้ ศาสตราจารย
นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ไดขอความเห็นที่ปร ะชุมเพื่ออนุมัติในหลักการใหใช
งบประมาณสําหรับงานวิจัยนี้ในวงเงิน 2,000,000 บาท
มติที่ประชุม : รับทราบและอนุมัติในหลักการใหใชงบประมาณสําหรับงานวิจัยนี้ใน
วงเงิน 2,000,000 บาท
4.2.8 รายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
4.2.9 โครงการผลิตแพทยเพิ่มตามโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐดานสาธารณสุข2552 –
2555
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ แจงวา งบประมาณรัฐบาลสนับสนุนดานงบลงทุน จะ
พิจารณาจัดสรรตามความจําเปนใหสถาบันผลิตแพทย แตละแหง โดยผาน สกอ . สวนงบดําเนินการจะผาน
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเมื่อไดรับอนุมัติจะแจงใหทราบตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.10 ผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสาขา
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยนายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงวาขณะนี้ยังไมมี ความคืบหนา หนังสือที่ตอบ
กสพท เขาใจวาไมตรงกับขอสรุปในที่ประชุม ซึ่งจะติดตาม เรื่องจาก รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ
เลขะกุล ตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.11 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี E-learning
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
ยังไมมีความคืบหนา พบวาปจจุบันเปนความตองการเฉพาะกลุมโรงเรียนแพทยใหมที่จะ
ใหมีบทเรียนและจัดการเรียนการสอนโดยใช E-learning รวมกัน
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มติที่ประชุม : ขอใหศึกษาและดําเนินการเฉพาะกลุมโรงเรียนแพทยใหมที่ตองการกอน
4.3 เรื่องที่กําลังอยูในระหวางการดําเนินการ
4.3.1 การพิจารณาโรงพยาบาลรวมผลิตแพทยของสถาบันผลิตแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม
ในปจจุบันมีโรงเรียนแพทยใหมหลายแหง ทําใหมีการซอนทับพื้นที่ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในชั้นคลินิก โรงพยาบาลรวมผลิตแพทยของกระทรวงสาธารณสุขหลายแหงรับนักศึกษาจากหลาย
สถาบัน ทําใหมีปญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากหลักสูตรของแตละสถาบันมีจุดเนนที่แตกตางกัน
มติที่ประชุม : เห็นชอบใหโรงพยาบาลรวมผลิตแพทย จะเปนสถาบันหลักในการผลิต
แพทยของโรงเรียนแพทยไดเพียง 1 แหงเทานั้น และมอบหมายให รองศาสตราจารย นายแพทย ปวน สุทธิพินิจ
ธรรม เปนผูประสานงานดําเนินการเพื่อปรับปรุงการปฏิบั ติที่ทําอยูเดิมและหาขอสรุป โดยขอใหแตละสถาบัน
สงอาจารยมารวมเปนคณะทํางาน
4.3.2 ปรับปรุงคาตอบแทนอาจารยแพทย
4.3.3 การปรับปรุงภาระงานแพทยและคาตอบแทนใหเหมาะสม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ไดมอบหมายใหกลุม UHOSNET พิจารณาดําเนินการ ขณะนี้ยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การตรวจสอบบัญชีกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ประจําป
2552 (คาทํา
บัญชีและคาสอบบัญชี)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทนอรทเทิรนออดิท แอดไวเซอรี่ จํากัด โดยมีคาทําบัญชีปละ
12,000 บาท และคาสอบบัญชีปละ 5,000 บาท
มติที่ประชุม : อนุมัติ
5.2 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
5.2.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภารับรองโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อ
เปนสถาบันสมบทของวิทยาลัยแพทยศาสตรและกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ไดแจงความเห็นของแพทยสภาเกี่ยวกับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
1. แกไขชื่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ ) เปนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
2. ผูเรียนตองเปนคนไทยเทานั้น (ไมอนุญาตใหรับตางชาติ)
3. หลังจากจบการศึกษาใหปฎิบัติงานชดใชทุนเชนเดียวกับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตทั่วไป
4. ขอใหรายงานแผนการดําเนินงานทุก 6 เดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 เรื่องจากกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารยแพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ไดพิจารณาพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ที่ไมผาน
ความเห็นชอบจาก 6 สภาวิชาชีพ โดยเชิญผูแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร และนักวิชาการสาธารณสุขเขา
รวมชี้แจงถึงหลักการและความจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีที่ รางพระราชบัญญัติผานเขาสูสภา
ไดพิจารณาจัดตั้งอนุกรรมการติดตามและพัฒนาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปจจุบันอยูใน
ระหวางการพิจารณากฎกระทรวงในเรื่องแนวปฏิบัติ ในการปฏิเสธการรักษาพยาบาลของผูปวยระยะสุดทาย
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติมาตรา 12 และ รางพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ..................
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.4 การจัดประชุม International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ยังไมมีความคืบหนา
5.5 การประชุม พรบ. ยาแหงชาติ
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน แจงตอที่ประชุมวาจากการเขารวมประชุม
พรบ.ยาแหงชาติ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการ 4 ชุด ไดแก
1. การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร
2. การพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ
3. การใชยาอยางสมเหตุผล (ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน เปนประธาน)
4. การกําหนดราคากลางยา
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หากมีขอมูลหรือขอเสนอแนะใดๆ ขอใหแจงใหทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.6 การสรรหากรรมการ ศรว.ชุดใหม
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
เนื่องจากกรรมการ ศรว . กําลังจะหมดวาระในเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งจะตองมีการสรรหา
กรรมการชุดใหม และเสนอตอแพทยสภา ขออนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการฯ ใหคณะกรรม การบริหารฯ
เปนผูพิจารณา แลวสงเปนมติเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการฯ เนื่องจากถารอการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการฯ ครั้งตอไป อาจไมทันตอการดําเนินงาน
มติที่ประชุม : อนุมัติ
2553

5.7 ขอสลับเจาภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารฯในเดือนเมษายน และเดือนมิถุนา ยน

เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปนเจาภาพในการประชุมครั้งตอไปในเดือน
เมษายน และ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปนเจาภาพในเดือน
มิถุนายน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 15.00 น.

นางสาวกาญจนา ศรีวรพงศ / แพทยหญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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