รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2553
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2553)
วันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2553
ณ หองเรียน 1 - 2 ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมงคล เลาหเพ็ญแสง
(แทน ศาสตราจารย นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน
3. รองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต
4. ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน
5. ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
6. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท
7. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประธาน จินายน
(แทน ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุรวิทย เตชธุวานันท
8. ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
9. ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม
10. รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม
11. นายแพทยวรรณะ อูนากูล
12. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
13. ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
14. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
15. รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ
16. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี
17. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ
18. รองศาสตราจารย นายแพทยวันชัย บุพพันเหรัญ
19. แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน
20. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิโรจน วรรณะภิระ
21. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
22. แพทยหญิงปาริชาติ วงศเสนา
23. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
24. นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน
25. ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล

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

26. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
27. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
2. ศาสตราจารย นายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท
3. รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
4. พลตรีกฤษฎา ดวงอุไร
5. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
6. พลอากาศเอก นายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์
7. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
8. รองศาสตราจารย ดร. จินตนา สัตยาศัย
9. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
10. นายแพทยประทุมทอง ยาทุม
11. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
12. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
13. รองศาสตราจารย นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ
14. ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
15. รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
16. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
17. นายแพทยลือชา วนรัตน
18. นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
ผูอํานวยการสํานักบริหาร
โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท

ประธานเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2553
(ประชุมกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2553)
วันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2553
ณ หองเรียน 1 – 2 ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ประธานในที่ประชุมฯ กลาวตอนรับคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

แนะนํากรรมการใหม
กรรมการบริหาร
ผู ช ว ยศาสตราจารย นายแพทย วิ โ รจน วรรณะภิ ร ะ รองคณบดี ฝ า ยการศึ ก ษา คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู ช วยศาสตราจารย นายแพทย ท วีล าภ ตั๊น สวัส ดิ์ รั กษาการรองคณบดีฝายวิ ช าการ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
1.1 การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการออกขอสอบ MCQ โดยศูนยประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพ ย แจง ตอที่ประชุมวา ศูนยประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกขอสอบ
MCQ สําหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 ในวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด ถนนรัตนาธิเบศร
จังหวัดนนทบุรี โดยเชิญผูแทนจากทุกสถาบันผลิตแพทย สถาบันละ 2-3 คน เขารวมการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม :
รับทราบ
1.2 สรุปการประชุม SEARAME executive committee 1/2010
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงรายงานสรุปการประชุม SEARAME (The
South East Asian Regional Association for Medical Education) 4th Executive Committee Meeting เมื่อ
วั น ที่ 29 มี น าคม 2553 รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม ผู แ ทนประเทศไทยขณะนี้ คื อ
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รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย กิจกรรมประจําของ SEARAME คือการประชุมวิชาการ
ประจําป และจัดทําวารสาร South East Asian Journal of Medical Education ปละ 2 ฉบับ อาจารย/สถาบัน
สามารถสมัครเปนสมาชิกได สําหรับในปนี้ SEARAME จะจัดการประชุม The First SEARAME Conference
ที่ Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องรับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุม
สถาบั น ฯ ครั้ ง ที่ 1/2553 เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 29 มกราคม 2553 ณ คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม
สถาบั น ฯ ครั้ ง ที่ 2/2553 เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 2 เมษายน 2553 ณ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เอกสารประกอบ : 1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันฯ ครั้ง 1/2553
2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2553
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ที่ประชุมไดพิจารณาแกไขสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหาร
กลุมสถาบันฯ ครั้ง 1/2553 ดังนี้
หนาที่ 5 วาระที่ 3.1 บรรทัดที่ 13 “ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย”
แกไขเปน “ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย”
หนาที่ 7 วาระที่ 4.1.2 เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน บรรทัดที่ 4 ตัดขอความหลังประโยค
“ปจจุบันมีงาน 2 สวน คือ.............................” ออกไป แลวใชประโยคดังตอไปนี้แทน
“การบริหารจัดการงานวิจั ยคลินิกแบบสหสถาบัน และการจัดตั้ง “มูล นิธิสง เสริม วิจัยทางการ
แพทย” เพื่อใหสามารถดําเนินการตาง ๆ ทางกฎหมายได ขณะนี้ทางมูลนิธิฯ ไดพัฒนา software ชื่อ OMERET
(Online Medical Research Tools) สําหรับชวยการเก็บและบริหารจัดการขอมูลวิจัยใหรวดเร็วและถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น โดยไดทําสัญญาจางที่ปรึกษา (รศ.บัณฑิต ถิ่นคํารพ) และทีม programmers ที่มีประสบการณดานนี้
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนเวลาสองป ขณะนี้ไดนํา Program OMERET มาใชในงานวิจัยแบบสหสถาบัน
ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยแลว”
หนาที่ 7 วาระที่ 4.1.2 บรรทัดที่ 6 กฏหมาย แกเปน กฎหมาย
หนาที่ 8 วาระที่ 4.2.3 บรรทัดที่ 11-12 “รองศาสตราจารย แพทยหญิง นันทนา ศิริรทรัพย ”
แกไขเปน “รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย”
หนาที่ 11 บรรทัดสุดทาย สถาบันสมบทของวิทยาลัยแพทยศาสตรและกระทรวงสาธารณสุข
แกไขเปน สถาบันสมทบของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองสรุปผลการประชุม
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วาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

3.1 การติดตามผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติจากขอเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล
ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล รองเลขาธิการกลุมสถาบันฯ แจงตอที่ประชุมวา การ
ติดตามผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติจากขอเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
ในขณะนี้ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 2 กลุมใหญ ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมที่พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และใหเปนไปตามเกณฑขอกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคที่แพทยสภากําลังดําเนินการ ซึ่งไดนําขอคิดเห็นจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
มาประกอบการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ มคอ.1 ของ TQF คณะกรรมการชุดนี้มี ศาสตราจารย
คลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนประธานกรรมการ และ
ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน ฉายากุล เปนเลขานุการ จะมีการประชุมครั้งแรกประมาณเดือนมิถุนายน
2553
กลุมที่ 2 กรรมการพิจารณาเรื่องการขาดแคลนอาจารยแพทย มี ศาสตราจารย นายแพทยอดิศร
ภัทราดูลย คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ รองคณบดีฝายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ ซึ่งจะมีการกําหนดวันนัด
ประชุมที่เหมาะสมตอไป
กสพท ไดเชิญผูแทนจากคณะแพทยตาง ๆ มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนใหเกิดจากการใช
ยาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม โดย กสพท ไดประสานงานกับกลุม HiTAP หรือ
กลุมที่ทําโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดมีการประชุมไป
แลว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุมประมาณ 26 คน ที่
ประชุมมีขอสรุปกิจกรรมที่ตองมีการดําเนินการรวมกันเพื่อสงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพอยาง
เหมาะสมหลายประเด็น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และจะมีการนัดประชุมเพื่อกําหนด
รายละเอี ย ดแผนการการดํ าเนิ น การ และโครงการกิจ กรรมอี กครั้ง ในวั น ที่ 17 มิ ถุน ายน 2553 ณ โรงแรม
ริชมอนด จังหวัดนนทบุรี
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 9 (การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทย อ าวุ ธ ศรี ศุ ก รี ได แ จ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า เรื่ อ งนี้ คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับเปนเจาภาพ เนื่องจากการประชุมในวันนี้ไมมีผูแทนมาเขารวมการประชุม ให
เลื่อนนําพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.3 กรรมการบริหารศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (ศรว.) วาระที่ 4 (10 มิถุนายน 2553 - 9 มิถุนายน 2555)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงตอที่ประชุมวา ผูแทนของกลุมสถาบันฯ ที่
เปนกรรมการบริหารศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะ
ครบวาระในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 มีทั้งหมด 6 ชุด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันฯ ครั้งที่
2/2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ไดมีการเสนอรายชื่อใหกับแพทยสภา ดังนี้
1. กรรมการที่มาจากการคัดเลือกของกรรมการแพทยสภา จํานวน 3 คน
2. ประธานคณะอนุ กรรมการจัดหาขอสอบและตัดสิน ผลการสอบ คณะอนุกรรมการพัฒ นา
ขอสอบ และคณะกรรมการจัดการสอบ จํานวน 3 คน
1) ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธัญญพงษ ณ นคร
2) ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุรพล กอบวรรธนะกุล
3) รองศาสตราจารย แพทยหญิงปรียานุช แยมวงษ
3. ผูแทนกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย จํานวน 3 คน ที่ประชุมเสนอชื่อจํานวน 3 คน
คือ
1) รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
2) รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
3) รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาแตงตั้ง จํานวน 3 คน ที่ประชุมเสนอชื่อจํานวน 3 คน
คือ
1) ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
2) รองศาสตราจารย แพทยหญิงประสบศรี อึ้งถาวร
3) รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
5. ผูอํานวยการซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาแตงตั้งโดยคําแนะนําของกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย คือ ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
6. ผูแทนโรงเรียนแพทยซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาแตงตั้ง จํานวน 3 คน ที่ประชุม เสนอชื่อ
จํานวน 3 คน คือ
1) ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยวราวุธ สุมาวงศ
2) รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
3) ผูชวยศาสตราจารย นภา หลิมรัตน
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 4

เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานความกาวหนาของโครงการตอเนื่อง
4.1.1 เรื่องแจงหรือสืบเนื่องจากที่ประชุมรองคณบดีกํากับงานวิจัย กสพท
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
ศาสตราจารย นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน แจงเกี่ยวกับเหตุผลการเปลี่ยนชื่อวาระการ
ประชุมจากเดิมมาเปน “เรื่องแจงหรือสืบเนื่องจากที่ประชุมรองคณบดีกํากับงานวิจัย กสพท” เพื่อใหสื่อไดชัดเจน
มีความสอดคลองและเหมาะสม เนื่องจากที่ประชุมรองคณบดีกํากับงานวิจัย กสพท ตั้งขึ้นเพื่อเปนเวทีสําหรับการ
แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจัยในสถาบันแพทย โดยมี CRCN ทําหนาที่เปนเลขานุการ
นอกจากนี้ไดมีการรายงานประวัติความเปนมาของการจัดตั้งและหนาที่ของเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน สถาน
ที่ตั้งของเครือขายฯ อยูที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร ตลอดจนการดําเนินงานของเครือขายฯ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม และไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1. การคงอยูของเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน หลังดําเนินการมา 10 ปแลว
2. การสนับสนุนงบประมาณของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย สําหรับการ
พัฒนางานวิจัยคลินิกสหสถาบัน ซึ่งที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นรวมกันอยางหลากหลาย และ ศาสตราจารย
นายแพทย อ าวุ ธ ศรี ศุ ก รี ได ใ ห ค วามเห็ น ว า การคงอยู ข องเครื อ ข า ยฯ ยั ง คงต อ งดํ า เนิ น การต อ ไป โดย
มอบหมายให ศาสตราจารย นายแพทย ป ย ทั ศ น ทั ศนาวิ วัฒ น บริ ห ารจั ด การต อ ไป ขอความร วมมื อ ให
คณะกรรมการกลุมสถาบันฯ ใหการสนับสนุนเครือขายอยางเต็มที่ และใหแตละสถาบันหาวิธีการหาทุนชวย
สนับสนุนงานวิจัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
4.1.2 โครงการการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยอภินันท อรามรัตน แจงตอที่ประชุมฯ วา โครงการ
โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ยังอยูระหวางการดําเนินการตามแผนเดิม ความคืบหนาคือ ขณะนี้โรงเรียน
แพทยใหม 7 แหง ไดรวมกันเขียนโครงการสงไปแลว และอยูร ะหวางเสนอคณะกรรมการฯ ประมาณปลายเดือน
นี้คาดวาคงจะเริ่มอนุมัติใหทางโรงเรียนแพทยเริ่มดําเนินการทําโครงการได สวนทีมของสํานักงานโรงเรียน
แพทยสรางเสริมสุขภาพ จะจัดการประชุมติดตามความคืบหนาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนดานการ
สรางเสริมสุขภาพในเดือนตุลาคม 2553 สําหรับการติดตามประเด็นขอเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 ดานการสรางเสริมสุขภาพ จะมีการตั้งคณะทํางานมาดําเนินการ โดยในการประชุม
คณะทํางานเพื่อเตรียมงาน จะขอเชิญผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน คือ ดานการสรางเสริมสุขภาพ ดานแพทยศาสตร
ศึกษา และดานเนื้อหาวิชาการ จากสถาบันตาง ๆ มาระดมความคิดและจัดทํากรอบการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
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4.1.3 การรับนักศึกษาแพทยในโควตารับตรง
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
- การสอบวิชาสามัญและกําหนดการที่เกี่ยวของ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย รายงานตอที่ประชุมวา การดําเนินการ
รับนักศึกษาของปการศึกษา 2553 ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา การรับนักศึกษาป
การศึกษา 2554 เงื่อนไขหลักเกณฑการรับจะใชเหมือนเดิมกับปการศึกษา 2553 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
จะมีการประชุมกรรมการชุดใหม โดยรองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงเพิ่มเติมวา หาก
สถาบันใดตองการเปลี่ยนอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกฯ ขอใหแจงรายชื่อมายัง กสพท ทั้งนี้ขอใหอนุกรรมการ
ใหม ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ มาลวงหนา เพื่อจะไดสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
- งานวิจัยที่เกี่ยวกับการรับนักศึกษาแพทยที่ไดดําเนินการไปแลว และกําลังอยูใน
ระหวางการดําเนินการ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงตอที่ประชุมถึงความคืบหนาของ
งานวิจัยชิ้นที่ 1 ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนในการสอบคัดเลือก กําลั ง
วิเคราะหขอมูล คาดวานาจะไดขอมูลเบื้องตนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจการดําเนินการในปการศึกษา 2554
ตอไป นอกจากนี้ ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล แจงเพิ่มตอที่ประชุมวา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดศึกษาความสัมพันธ (Coorrelation) ของผลการสอบขั้นตอนที่ 1 กับผลการ
สอบขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาปรากฏวาไมมีความสัมพันธ (Correlation) สะทอนใหเห็นวาการเรียนการสอน
ในชั้นปที่ 1-3 ไมสอดคลองกับชั้นปที่ 4-5 จึงขอสงเสริมใหมีการศึกษาในภาพรวมของทั้งประเทศดวยวาจะมี
ผลอยางไร ซึ่งศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี รับจะนําไปแจง ศรว. ตอไป
- การพิจารณาแนวทางการสอบคัดเลือกฯ ปการศึกษา 2554
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงตอที่ประชุมวา ในการดําเนินการขั้นตอน
ตา ง ๆ คงดํ า เนิ น การเหมื อ นเดิ ม จึ ง ขออนุ มั ติ ก รรมการอํ า นวยการฯ มี ม ติ ม อบหมายให ค ณะกรรมการที่
ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ รับผิดชอบดําเนินการเหมือนทุกปที่ผานมา
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบใหผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
4.1.4 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย เรียนหารือที่ประชุมวา ตามที่ไดเคย
ตกลงกันไววาเมื่อมีการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA ครบ 3 สถาบันแลว จะจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูนั้น เนื่องจาก สกอ. กําลังดําเนินโครงการนํารองการพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยนําเกณฑ TQA
มาแปลเปนภาษาไทย และตั้งชื่อใหมวา EdPEx. (Education Criteria for Performance Excellence) มาใช
จากการประสานงานกับสถาบันที่รับการตรวจประเมิน ผูตรวจประเมิน และ สกอ. ไดรับความเห็นตรงกันวา
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เพื่อใหเกิดการแบงปนในวงกวาง และนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง สกอ. จะรับเปนเจาภาพจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูให โดยขอใหมหาวิทยาลัยที่อยูในโครงการนํารองเขารวมกิจกรรมดวย
สําหรับกําหนดรับการตรวจประเมินของสถาบันตอไป คือ
1. คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ระหว า งวั น ที่ 25-27 สิ ง หาคม 2553
กําหนดสงรายงานในเดือนพฤษภาคม 2553
2. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สงรายงานในเดือนมิถุนายน 2553
3. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงรายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2553
4. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงรายงานภายในเดือนสิงหาคม 2553
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.1.5 โครงการเพิ่มอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 เรื่องเพื่อทราบ
4.2.1 Patient Safety Curriculum (The WHO Patient Safety Curriculum Guide for
Medical Schools)
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยห ญิง นัน ทนา ศิริท รัพ ย แจง ตอที่ประชุม วาจะมีการติดตาม
ต อ เนื่ อ ง ในการประชุ ม วิ ช าการแพทยศาสตรศึ ก ษาแห ง ประเทศไทย โดยได มี ก ารรายงานความคื บ หน า
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสถาบันไปแลวในการประชุมฯ ครั้งที่ 10 และ 11 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุ ฎ เกล า และคณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เป น เจ า ภาพ สํ า หรั บ การประชุ ม
แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12 ซึ่งคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนเจาภาพ ขอใหบรรจุ
เรื่องนี้ไวในการประชุมดวย ซึ่งในครั้งนี้จะมีคณะแพทยศาสตรอีก 3 สถาบัน มารวมนําเสนอประสบการณการ
จัด Patient Safety Curriculum
มติ ที่ป ระชุ ม : รั บทราบ และมอบ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล วิทยาลัย
แพทยศาสตร กรุ ง เทพมหานครและวชิ ร พยาบาล และคณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ
นําเสนอประสบการณการจัด Patient Safety Curriculum
4.2.2 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงตอที่ประชุมวาไดดําเนินการจัดการ
ประชุมไปเรียบรอยแลว และอยูระหวางสรุปผลการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.2.3 สรุปผลการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารสถาบันผลิตแพทย รุนที่ 11
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า การจั ด อบรม
หลั ก สู ต รผู บ ริ ห ารฯ เริ่ ม อบรมตั้ ง แต วั น ที่ 19 เมษายน 2553 โดยสั ป ดาห แ รกอบรมที่ ค ณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สัปดาหที่ 2 อบรมที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สัปดาหที่ 3 อบรม
ที่ประเทศสิงคโปร สัปดาหที่ 4-5 อบรมที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กําหนดพิธีปดการอบรมวันที่ 20
พฤษภาคม 2553 จะมี การนํ าเสนอผลงานกลุม ของผูเ ขารับการอบรม ผลการศึกษาดูง านในประเทศและ
ตางประเทศ และจากการไปดูงานที่ประเทศสิงคโปรในครั้งนี้ผูเขาอบรมไดไปศึกษาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรที่ไดรับรางวัล SQA (Singapore Quality Awards) ไดศึกษาดูงานการจัดสิ่งแวดลอมทางการศึกษา
ที่ NUS (National University of Singapore) เปนตน ขอเชิญผูสนใจเขารวมฟงการนําเสนอในวันดังกลาว
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.4 การประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ไมมี
นําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากครบรอบเวลาของ
การเก็ บคาบํ ารุ ง ฯ แล ว จึ ง ขออนุ ญาตคณะกรรมการสง หนัง สือจัดเก็บคาบํารุง ฯ สําหรับเรื่องการประชุม
กรรมการบริ หารฯ ครั้ ง ที่ 4/2553 ขอปรับเวลา เนื่องจากตรงกับการจัดประชุม UHOSNET และกรรมการ
บางส วนจะต องเขาร วมประชุ ม โดยกํ าหนดเปน วัน ที่ 2 กรกฎาคม 2553 ที่ วิทยาลั ยแพทยศาสตร และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวนรายละเอียดไดสงไปทาง E-mail แลว
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.5 รายงานจากโครงการผลิตแพทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
ยังไมมีความคืบหนาเนื่องจากไมมีผูแทนเขารวมประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
2552-2555

4.2.6 โครงการผลิต แพทยเพิ่ม ตามโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐดานสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ไมมี
ยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ

10

4.2.7 ผลงานวิ จัย แพทยศาสตรศึ ก ษากั บ การพิ จ ารณาตํ า แหน งทางวิช าการในสาขา
แพทยศาสตร
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงตอที่ประชุมวา ยังไมมีความคืบหนาจาก สกอ.
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องที่กําลังอยูในระหวางการดําเนินการ
4.3.1 การพิจารณาโรงพยาบาลรวมผลิตแพทยของสถาบันผลิตแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม
รองศาสตราจารย นายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม กลาววา ขณะนี้คณะแพทยศาสตรมี
จํานวนมากขึ้น การใชโรงพยาบาลรวมผลิตแพทยมีความทับซอนทําใหเปนปญหาในการบริหารจัดการ การ
ควบคุมคุณภาพ และคาใชจายตาง ๆ จึงไดมีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อจัดสรรพื้นที่ใหเกิดความเสมอภาค
ปจจุบันอยูในระหวางการจัดทําฐานขอมูลของสถาบันและเครือขาย เพื่อจะไดนํามาชวยกันปรับปรุงพัฒนาและ
การจัดการเรียนการสอนของแตละสถาบันไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะจัดประชุมผูเกี่ยวของในโอกาส
ตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3.2 ปรับปรุงคาตอบแทนอาจารยแพทย
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงตอที่ประชุมวา ยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3.3 การปรับปรุงภาระงานแพทยและคาตอบแทนใหเหมาะสม
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี แจงตอที่ประชุมวา ยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทย หญิง นัน ทนา ศิริท รัพ ย แจง ตอที่ประชุม เรื่องการเปดหลักสูตรใหม
จะตองผานการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยกอน ตามดวยผานการรับรองจาก สกอ. และผานการรับรองจาก
แพทยสภา ซึ่งปกติในปจจุบันนี้ สกอ. จะใหสภามหาวิทยาลัยเปนคนดูแลเอง โดยที่ สกอ. จะตองรับทราบและ
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รับผิดชอบ แพทยสภาตองรับทราบและเห็นชอบหลักสูตรดังกลาวดวย มิฉะนั้นนักศึกษาจะไมมีสิทธิ์เขาสอบ
เพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งทางแพทยสภามีการแจงใหนักศึกษารับทราบแลว ตั้งแตป พ.ศ.
2546
ในกระบวนการรับรองหลักสูตรของแพทยสภา จะมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการรับผิดชอบ
ดูแล ซึ่งอนุกรรมการชุดนี้โดยแพทยสภาไดมีการมอบหมายใหกลุมสถาบันฯ ทําหนาที่ตรวจประเมินรับรอง
หลักสูตรที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเปดโรงเรียนแพทยใหม ซึ่งเลขาธิการ กสพท และคณะกรรมการ
บริหารฯ จะจัดคณะกรรมการไปตรวจประเมินโรงเรียนแพทยเปดใหม/โรงเรียนแพทยที่มีการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม สําหรับโรงเรียนแพทยที่จะเพิ่มโรงพยาบาลหลักก็จะตองมีการตรวจประเมินศักยภาพของโรงพยาบาล
หลักและโรงพยาบาลรวมสอนเชนเดียวกัน
ขณะนี้ มี ม หาวิ ท ยาลั ยที่มี การพั ฒ นา/ปรับปรุง หลักสูต ร และ/หรือ ขอรั บรองโรงพยาบาลหลั ก
เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง คณะกรรมการต อ งไปทํ า ตรวจประเมิ น อี ก 3 แห ง คื อ 1. มทส. (สํ า นั ก วิ ช าแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ขอขยายจํานวนรับนิสิตที่โรงพยาบาลบุรีรัมย 2. มมส. (คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ขอเพิ่มโรงพยาบาลหลัก และ 3. มน. (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร)
จะเปดเปนวิทยาเขตที่พะเยา โดยใชโรงพยาบาลนครพิงค และที่โรงพยาบาลพะเยา เปนโรงพยาบาลหลักและ
โรงพยาบาลสมทบ
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดแจงเพิ่มตอที่ประชุมวา ขณะนี้
สกอ. ได กํ าหนดให การพั ฒ นาหลั ก สู ต รในทุ กสถาบัน ตอ งปฏิบั ติต ามกรอบ TQF โดยภายในป 2555 ทุ ก
หลักสูตรของทุกสถาบันตองรายงานตามกรอบ TQF
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องจากอนุกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงตอที่ประชุมวา ยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 ประเด็นนโยบายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2551-2552
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารยแพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการ
ประชุม ประเด็นนโยบายสมัชชา 2 ครั้ง และแบบสัมภาษณการขับเคลื่อนนโยบายของสมัชชาสุขภาพ ในฐานะ
ที่เปนเครือขายโรงเรียนแพทย มีความคิดเห็นอยางไรบาง ขอความเห็นที่ประชุมตอบแบบสัมภาษณ
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบ ศาสตราจารย ดร. นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ตอบ
แบบสัมภาษณการขับเคลื่อนนโยบายของสมัชชาสุขภาพ
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5.4 สมศ. ขอขอมูลผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ป 2551-2552 ของนักศึกษาทุกสถาบัน
เอกสารประกอบ : ไมมี
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย แจงตอที่ประชุมวา ศาสตราจารย แพทยหญิง
บุญมี สถาปตยวงศ ไดฝากหารือวา สมศ. มีหนังสือถึง ศรว. ขอขอมูลผลการสอบเพื่อประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ป 2551-2552 ของนักศึกษาทุกสถาบัน เนื่องจากขอมูล
ผลการสอบถื อ เป น ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล การที่ จ ะเป ด เผยต อ งได รั บ ความยิ น ยอมจากนั ก ศึ ก ษาก อ น จึ ง ขอ
ความเห็นจากกรรมการวาจะสามารถใหขอมูลดังกลาวแก สมศ. ไดหรือไม ซึ่งศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ
วัฒนศิริชัยกุล แจงเพิ่มตอที่ประชุมวา ขอมูลที่ สมศ. ขอมานั้นเปนตัวชี้วัดหนึ่งของ กพร. คือ “รอยละของ
นักศึกษาที่สอบผาน National License ครั้งแรก” คาดวาขอมูลที่ขอไปนาจะนําไปใชอางอิงกับผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบัน
มติที่ประชุม : เห็นชอบใหผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ทําหนังสือถึงทุกสถาบัน โดยใหสําเนาหนังสือของ สมศ. แนบไปดวย เพื่อขอ
คําตอบจากทุกสถาบัน
5.5 ประชาสั ม พั น ธ วั น สถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล า ครบรอบ 42 ป ผู ช ว ย
ศาสตราจารย พันเอก นายแพทยชวลิต สนธิสมบัติ ประชาสัมพันธเชิญชวนคณะกรรมการรวมงานวันสถาปนา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาครบรอบ 42 ป ในวันที่ 9 ตุลาคม 2553 ในงานจะมีการออกรานของสถาบันตาง ๆ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 15.15 น.
(แพทยหญิงอังคณา พงศผาติโรจน)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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