รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 3/2553
(ประชุมกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 5/2553)
วันศุกร์ ท่ ี 6 สิงหาคม 2553 เวลา 10.30-15.30 น.
ณ ห้ องราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชัน้ 11 โรงพยาบาลราชวิถี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรุ วิทย์ เตชธุวานันท์
2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
6. รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สัตยาศัย
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์สทิ ธิโชค อนันตเสรี
(แทน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สเุ มธ พีรวุฒิ
8. พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร
9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล
10. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชยั ลีละวงศ์เทวัญ
(แทน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินดั ด์ หะวานนท์
11. นายแพทย์ชยั วัน เจริญโชคทวี
12. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศภุ สิทธิ์ พรรณารุโณทัย
13. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พลตรี หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
14. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม
15. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพนิ ิจธรรม
16. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตัน๊ สวัสดิ์
(แทน นายแพทย์วรรณะ อูนากูล
17. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร
18. พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื ้องประสิทธิ์
19. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
20. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง

ประธานที่ประชุม
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการบริ หาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการและกรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร

21. แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์
(แทน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
22. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
23. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
24. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ชวลิต สนธิสมบัติ
25. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วนั ชัย บุพพันเหรัญ
26. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย
27. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน จินายน
28. แพทย์หญิงอังคณา พงศ์ผาติโรจน์
29. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิโรจน์ วรรณภิระ
30. นายแพทย์ประทุมทอง ยาทุม
31. แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
32. นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์
33. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สธุ รรม ปิ่ นเจริญ
34. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
35. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
36. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รายนามผู้ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจัด สวัสดิโอ
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สชุ าติ อินทรประสิทธิ์
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินนั ท์ อร่ามรัตน์
8. นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริ ฐ
รายนามผู้รับเชิญเข้ าร่ วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทัศนีย์ เล็บนาค
2. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงประไพพรรณ ศุภจัตรุ ัส
3. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงยุพนิ ไทยพิสทุ ธิกลุ
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กรรมการบริ หาร)
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 3/2553
(ประชุมกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 5/2553)
วันศุกร์ ท่ ี 6 สิงหาคม 2553 เวลา 10.30-15.30 น.
ณ ห้ องราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชัน้ 11 โรงพยาบาลราชวิถี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
________________________
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ สุ ร วิ ท ย์ เตชธุ ว านั น ท์ คณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานในที่ประชุมฯ กล่าวต้ อนรับคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริ หารกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ

1.1 คําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริ หารศูนย์ ประเมินและรั บรองความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) 2553-2555
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้ าว่า ขณะนี ้ทาง
แพทยสภาได้ แต่งตังคณะกรรมการฯ
้
แล้ ว มีวาระตังแต่
้ วนั ที่ 10 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2555
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ประกาศแพทยสภา ที่ 29/2553)
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
1.2 การแถลงข่ าวการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์
ปี การศึกษา 2554 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย วันที่ 14 กรกฎาคม 2553
เอกสารประกอบ :
ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จากการแถลงข่าวที่ผ่านมา
ผู้ร่ ว มงานได้ รับ ทราบถึ ง การคัด เลื อ กบุค คลเข้ า ศึก ษาในคณะแพทยศาสตร์ และคณะทัน ตแพทยศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2554 ซึง่ หากมีกระบวนการเพิ่มเติมจะแจ้ งให้ ทราบในที่ประชุมอีกครัง้
นอกจากนี ้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี แจ้ งความคืบหน้ าต่อที่ประชุมว่า กระบวนการ
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2553 ขณะนี ้มีผ้ สู มัครประมาณ 3,000 คน โดยอัตราการสมัครจะเพิ่ม
รับสมัครจะเริ่ มตังแต่
จํานวนขึ ้นต่อเนื่อง และมีแนวโน้ มจะเพิ่มขึ ้นสูงสุดในช่วงสุดท้ าย
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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วาระที่ 2

รั บ รองสรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการร่ วมกั บ กรรมการบริ ห ารกลุ่ ม
สถาบันฯ ครั ง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุ ง เทพมหานครและวชิ ร พยาบาล และรั บ ทราบสรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ห ารกลุ่ ม สถาบั น ฯ ครั ้ง ที่ 4/2553 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ : สรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริ หาร
กลุม่ สถาบันฯ ครัง้ ที่ 2/2553
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
ที่ประชุมได้ พิจารณาแก้ ไขสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริ หาร
กลุม่ สถาบันฯ ครัง้ ที่ 2/2553 ดังนี ้
หน้ าที่ 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มชื่อ ศาสตราจารย์นายแพทย์สชุ าติ อินทรประสิทธิ์ เป็ นผู้ไม่ได้
เข้ าประชุมลําดับที่ 14 และเลื่อนลําดับผู้ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมท่านอื่นจาก 14 เป็ น 15 และต่อไปตามลําดับ
หน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 11 คณะกรรมการจัดการสอบ แก้ ไขเป็ น คณะอนุกรรมการจัดการสอบ
หน้ าที่ 6 บรรทัดที่ 11 คณะกรรมการจัดการสอบ แก้ ไขเป็ น คณะอนุกรรมการจัดการสอบ
หน้ าที่ 8 บรรทัดที่ 19 coorrelation แก้ ไขเป็ น correlation
หน้ าที่ 11 บรรทัดที่ 35 สกอ. จะให้ สภามหาวิทยาลัยเป็ นคนดูแลเอง แก้ ไขเป็ น สกอ. มอบให้
สภามหาวิทยาลัยดูแลเอง
หน้ าที่ 12 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 1 “ แพทยสภาต้ องรับทราบ และเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวด้ วย” แก้ ไข
เป็ น “แพทยสภาต้ องรับทราบ และเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวก่ อน”
หน้ าที่ 12 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 13 “ขอเพิ่มโรงพยาบาลหลัก” แก้ ไขเป็ น “ขอเพิ่มโรงพยาบาล
ร่ วมสอน”
ที่ประชุมเห็นพ้ องต้ องกันว่า “โรงพยาบาลสมทบ” มีความคล้ ายกับ “สถาบันสมทบ” เพื่อความ
เข้ าใจที่ชดั เจนควรระบุคําว่าโรงพยาบาลร่ วมสอนไว้ ในวงเล็บต่อท้ าย ดังนี ้ “โรงพยาบาลสมทบ (โรงพยาบาล
ร่วมสอน)”
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เอกสารสรุ ปผลการประชุม
้
ามาเสนอใน
คณะกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันฯ ครัง้ ที่ 4/2553 ยังอยู่ในระหว่างการพิสจู น์อกั ษร ดังนันจะนํ
การประชุมครัง้ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ และรับรองสรุปผลการประชุม
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วาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

3.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 12
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล รับเป็ นเจ้ าภาพในการจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 12
ปลายปี 2554 ณ อาคารศรี สวริ นทิรา ภายใต้ หวั ข้ อ “การวัดและประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์”
ส่วนกําหนดการจัดประชุมจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบอีกครัง้
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
3.2 การทบทวน KPI (ตัวชีว้ ัดร่ วม) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ สรุปการหารื อในที่ประชุมเรื่ องตัวชี ้วัดร่วมที่ใช้ ใน
การตรวจประเมินหมวดที่ 7 (ผลลัพธ์) ดังนี ้
ข้ อ 7.1 ผลลัพธ์ ด้านการเรี ยนรู้ ของนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมได้ พิจารณาและเห็นพ้ องต้ องกัน
ในตัวบ่งชี ้ 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 ส่วนตัวบ่งชี ้ 7.1.4 รอหารื ออีกครัง้
ข้ อ 7.2 ผลลัพธ์ ด้านการให้ ความสําคัญกับนิสิตนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่ประชุมได้
พิจารณา และเห็นพ้ องต้ องกันในทุกตัวบ่งชี ้
ข้ อ 7.3 ผลลัพธ์ ด้านงบประมาณการเงินและตลาด ที่ประชุมได้ พิจารณาและเห็นพ้ องต้ องกัน
ในตัวบ่งชี ้ 7.3.1 ตัวบ่งชี ้ 7.3.2, 7.3.3 ตัดออก และตัวบ่งชี ้ 7.3.4 จะนําไปหารื อกับฝ่ ายสร้ างเสริ มสุขภาพ
อีกครัง้ ซึง่ ที่ประชุมได้ เสนอความเห็นด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. งบประมาณการสร้ างเสริมสุขภาพมีความครอบคลุมหลายด้ านจึงควรระบุให้ ชดั เจน
2. ในแต่ละคณะ ควรเก็บข้ อมูลจากงบฯ รายได้ เฉพาะโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพในแต่ละปี
และควรระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นโครงการที่ใช้ สําหรับกิจกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพของนักศึกษาแพทย์ แล้ วเฉลี่ย
จํานวนเงินต่อหัวนักศึกษา จึงจะทําให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องกว่าการเปรี ยบเทียบสัดส่วนต่อรายได้
3. การสร้ างเสริ มสุขภาพควรสร้ างเสริมกันทังคณะแพทย์
้
ไม่ควรนับแต่นกั ศึกษา
4. การระบุให้ ชดั เจนสําหรับงบประมาณด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพ เนื่องจากจะส่งผลให้ ตวั บ่งชี ้
7.3.4 ซํ ้ากับตัวบ่งชี ้ 7.1.4
ข้ อ 7.4 ผลลัพธ์ ด้านคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ประชุมได้ พิจารณาและเห็นพ้ อง
ต้ องกันในทุกตัวบ่งชี ้
ข้ อ 7.5 ผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ที่ประชุมได้ พิจารณาและเห็นพ้ องต้ องกันในทุก
ตัวบ่งชี ้
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ข้ อ 7.6 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ประชุมได้ พิจารณาและเห็น
พ้ องต้ องกันในทุกตัวบ่งชี ้ แต่ต้องหารื ออีกครัง้ เกี่ยวกับความเหมาะสมและวิธีพิจารณาเพื่อความแม่นยําในการ
ตรวจประเมิน
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
3.3 ยุทธศาสตร์ การใช้ ยาอย่ างเหมาะสมในส่ วนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรี ยนการสอน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั การเรี ยนการสอน
เรื่ องการใช้ ยาอย่างเหมาะสม ควรมีการปรับปรุ งกระบวนการให้ ความรู้ ซึง่ การสอนภาคบรรยายอย่างเดียวใน
ปั จจุบนั ยังไม่เพียงพอ นักศึกษาแพทย์ควรมีต้นแบบที่ถกู ต้ อง โดยขณะนี ้มีการตังกลุ
้ ่มภายใต้ ชื่ออย่างไม่เป็ น
ทางการว่า สัม มาเภสัช ศึก ษา ทํ า หน้ า ที่ ดํ า เนิ น การขอให้ รั ฐ บาลผลัก ดัน สนับ สนุน ด้ า นงบประมาณและ
การอบรมต่าง ๆ ให้ แก่สถาบันต่อไป
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ แจ้ งเพิ่มเติมเรื่ องการให้ การศึกษากับนิสิต
ั ้ ยทุ ธศาสตร์ กลยุทธ์ รวมทัง้
นักศึกษาแพทย์วา่ ขณะนี ้ได้ สรุปเป็ นโครงการเรื่ องการกําหนดแนวทางปฏิบตั ติ งแต่
มาตรการคุณธรรม และจริ ยธรรม เมื่อรวบรวมเป็ นเอกสารแล้ วเสร็จจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบอีกครัง้
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ และเห็นพ้ องต้ องกันว่าปั ญหาการใช้ ยาอย่างเหมาะสมเป็ นปั ญหา
ใหญ่ที่ต้องใช้ เวลาในการหารื อ จึงเสนอให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล เป็ นผู้ร่างเรื่ องดังกล่าว
เพื่อให้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอีกครัง้
3.4 กฎหมายที่ขัดแย้ งระหว่ างแพทย์ กับผู้บริโภค
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: นายแพทย์ชยั วัน เจริ ญโชคทวี
นายแพทย์ชยั วัน เจริ ญโชคทวี ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ร่างพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้เสียหายจาก
การรับบริ การสาธารณสุข พ.ศ....... เป็ นกฎหมายที่ มีหลักการที่ดีในด้ านการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้ รับความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาล แต่ในหลายมาตราควรพิจารณาให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น เช่น องค์ประกอบกรรมการ
ที่มาของเงินกองทุน และเกณฑ์ในการจ่ายเงินชดเชย เป็ นต้ น ดังนัน้ กสพท ควรดําเนินการทําหนังสือแจ้ ง
รัฐบาลขอให้ ชะลอการนํากฎหมายดังกล่าวเข้ าสภา เพื่อให้ คณะแพทยศาสตร์ ได้ ประชุมหารื อกัน แล้ วจึงเสนอ
ความเห็นไปยังรัฐบาลว่าควรมีการปรับปรุงอย่างไรต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน เป็ นผู้
ร่างจดหมาย และส่งให้ คณบดีทกุ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิจารณา เพื่อนําเรี ยน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ต่อไป
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการต่ อเนื่อง
4.1.1 การประชุ มรองคณบดี กํ ากั บงานวิ จั ย กสพท (เครื อข่ ายวิ จั ยคลิ นิ กสหสถาบั น
(CRCN)
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี แจ้ งที่ประชุมว่า เนื่องจากเรื่ องเครื อข่ายวิจยั
คลินิกสห สถาบัน (CRCN) ในที่ประชุมยังไม่ได้ รับการพิจารณาเท่าที่ควร จึงเรี ยนเชิญคณบดีคณะแพทย์ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับเรื่ องงานวิจยั ของ CRCN มาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาว่าเรื่ องนี ้ควรดําเนินต่อไปหรื อไม่ โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยทัศน์ ทัศนาวิวฒ
ั น์ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล ส่วนกําหนดการประชุมจะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.2 โครงการดําเนิ นงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพร่ วมกับสํานั กงานกองทุนสนั บสนุ น
การสร้ างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จะมีการประชุม
เพื่อทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ส่วนความคืบหน้ า
เรื่ องการติดตามการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั ง้ ที่ 8 ขณะนี ไ้ ด้ ขอความเห็ น จากผู้เ ชี่ ยวชาญ
อไป
ถึงประเด็นในการติดตามว่าควรมีประเด็นใดบ้ างเพื่อนํามาใช้ ในการดําเนินการในขันตอนต่
้
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.3 การสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธี
รั บตรงของกลุ่มสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์
แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัด
การสอบคัด เลื อ กฯ แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ขณะนี ไ้ ด้ เปิ ดรั บ สมั ค รแล้ วตัง้ แต่ วั น ที่ 1-31 สิ ง หาคม 2553
ทางอินเทอร์ เน็ต และจะเริ่ มตรวจเอกสารผู้สมัครในเดือนกันยายน 2553 พร้ อมแจกบัตรประจําตัวสอบให้ แล้ ว
เสร็จภายในต้ นเดือนกันยายน 2553 ส่วนการสอบวิชาเฉพาะจะมีขึ ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2553
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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4.1.4 การดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรั บรองความรู้ ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : 1 ชุด
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่ วมมือว่า
การสอบเพื่ อ ประเมิ น และรั บ รองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม จะมี ขึ น้ ในวัน ที่
9 – 10 ตุลาคม 2553 ขอให้ แต่ละสถาบันตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่ตกค้ างว่าตรงกับจํานวนผู้สมัครสอบที่
ระบุในเอกสารประกอบการประชุมหรื อไม่ และขอความร่ วมมือจากที่ประชุมให้ ดําเนินการจัดหาเจ้ าหน้ าที่
คุมสอบในสนามสอบคณะแพทย์ทงั ้ 5 แห่ง ได้ แก่ ศิริราช, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา และนเรศวร
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.5 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งความคืบหน้ าต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้
อยูใ่ นขันตอนการตรวจประเมิ
้
นคุณภาพคณะแพทย์ตามแนวทาง TQA โดยได้ ดําเนินการตรวจแล้ วเสร็ จ 3 แห่ง
ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.6 การดําเนินการตามแนวปฏิบัติจากข้ อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แห่ งชาติครัง้ ที่ 8
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การดําเนินการตามแนว
ปฏิบตั จิ ากข้ อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 มีการดําเนินงาน 5 กลุม่ ดังนี ้
1. เรื่ อ งการใช้ ย าและเทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสม เป็ นนโยบายระดับ ประเทศ ซึ่ง จะ
นําเสนอในที่ประชุมเป็ นวาระของคณะรัฐมนตรี ตดั สินต่อไป
2. การปรับปรุ งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ TQF ขณะนี ้ได้ ดําเนินการขอ
้
องมีผ้ ทู รงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน และตัวแทนจาก
งบประมาณจาก สกอ. แล้ ว ด้ านการตังคณะกรรมการต้
แพทยสภา 1 ท่าน ดังนันคณะกรรมการท่
้
านใดต้ องการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน สามารถแจ้ ง
ได้ ที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เพื่อประสานงานต่อไป
3. แผนการดําเนินงานที่ชดั เจนเกี่ยวกับการติดตามข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับ สสส. จะมีการ
ประสานงานกับเลขานุการกลุม่ ต่อไป
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4. การแก้ ไขปั ญหาขาดแคลนอาจารย์ แพทย์ ได้ กํ าหนดการประชุมครั ง้ ที่ 1 ในวันที่ 23
สิงหาคม 2553 เวลา 10.00-13.00 น. และจะดําเนินการส่งจดหมายแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
5. การดําเนินงานเรื่ องเวชศาสตร์ ครอบครัว ขณะนี ้อยู่ในกระบวนการจัดทําหนังสือเสนอ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ เป็ นประธานในการดําเนินงานตามแนวทางแพทยศาสตร
ศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 และจะนําเสนอความก้ าวหน้ าในที่ประชุมอีกครัง้
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.7 การกําหนดเขตสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ และการกําหนดเขตของการรั บนักศึกษา
แพทย์ แบบรั บตรงสําหรับสถาบันสมาชิก
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพนิ ิจธรรม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม รายงานความคืบหน้ าต่อที่ประชุมว่า
การเก็บข้ อมูลจากคณะแพทย์เกี่ยวกับเรื่ องการใช้ สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ ฯ และการรับนักศึกษาแพทย์แบบรับ
ตรง ปั จจุบนั ยังขาดข้ อมูลอยู่อีก 1 แห่ง ขณะนี ้อยู่ระหว่างการกําหนดวันประชุมกับตัวแทนจากคณะแพทย์ของ
แต่ละสถาบัน หากเสร็ จสิ ้นการประชุมจะแจ้ งความคืบหน้ าให้ ทราบอีกครัง้
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.2 เพื่อทราบ
4.2.1 การประชุ ม เครื อข่ ายโรงพยาบาลกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
(UHOSNET)
เอกสารประกอบ : 1. ความเป็ นมาของโครงการวิจยั
2. โครงการวิจยั ศึกษาต้ นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สธุ รรม ปิ่ นเจริญ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สธุ รรม ปิ่ นเจริญ ขอความร่วมมือจากทุกสถาบันในการเก็บ
ข้ อมูลต้ นทุนการรักษาพยาบาล เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลดําเนินการในโครงการศึกษาต้ นทุนบริ การของโรงเรี ยนแพทย์
พร้ อมขอคํ า แนะนํ า เชิ ง นโยบายจากที่ ป ระชุม ว่า โรงเรี ย นแพทย์ ค วรได้ รั บ การจัด สรรงบประมาณอย่า งไร
เพื่ อให้ รัฐบาลนํ าไปปฏิบัติได้ จริ ง ที่ ประชุมมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุธรรม ปิ่ นเจริ ญ
ดําเนินการทําหนังสือนํ าแจ้ งเรื่ องขอความร่ วมมือในการเก็บข้ อมูลต้ นทุนการรักษาพยาบาล และขอความ
คิดเห็นเพื่อนําเข้ าสูก่ ารประชุม กรณีจําเป็ นต้ องมีการประชุมจะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.2.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ไม่มี
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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4.2.3 โครงการผลิตแพทย์ เพิ่มตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภาครั ฐด้ านสาธารณสุข
2552-2555
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ไม่มี
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องที่กาํ ลังอยู่ในระหว่ างการดําเนินการ
4.3.1 การปรั บปรุ งภาระงานแพทย์ และค่ าตอบแทนให้ เหมาะสม
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ไม่มี
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3.2 ผลงานวิ จั ยแพทยศาสตรศึ กษากั บการพิ จารณาตํ าแหน่ งทางวิ ชาการในสาขา
แพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ไม่มี
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3.3 การทบทวนเกณฑ์ การเปิ ดดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และ
การรั บรองสถาบัน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ได้ สง่ เกณฑ์การเปิ ด
ดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบัน 14 ข้ อ ไปยังผู้ที่เคยเป็ นผู้ตรวจประเมินเพื่อ
ร่ วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยหัวข้ อที่ 3, 11 และ 13
ไม่ มี ก ารเสนอความคิ ด เห็ น ให้ เ ปลี่ ย นแปลง อี ก 11 ข้ อ ที่ เ หลื อ มี ก ารนํ า เสนอให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บางส่ว น
และจัด การประชุม เพื่ อร่ ว มพิ จ ารณาปรั บ เกณฑ์ อี กครั ง้ โดยเชิ ญผู้แ ทนคณะที่ รับ ผิ ด ชอบงานด้ า นพัฒ นา
หลักสูตร และนักวิชาการแพทยศาสตรศึกษาประจําสถาบัน รวมถึงผู้แทนของแต่ละสถาบันในสัปดาห์ ที่ 3
ของเดือนตุลาคม 2553
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ แพทยสภา
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าขณะนี ้อยู่ในช่วงรอพิจารณา
เพื่อดําเนินการต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องจากอนุกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒสิ ภา
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วุฒิสภาได้ นํากฎหมายฉบับใหม่
ซึ่ง เป็ นปั ญ หากระทบทางวิชาชี พ มาทํ า ประชาพิ จารณ์ ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย โรงเรี ย นแพทย์ ต้อง
ผลัดเปลี่ยนกันเป็ นเจ้ าภาพโดยเรี ยงตามตัวอักษรในภาษาไทย งบประมาณในการจัดทําประชาพิจารณ์ จะ
เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
มติท่ ปี ระชุม
:
รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

(นางปาณิสรา กลัน่ เกิดผล / ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน จินายน)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจและแก้ ไขสรุปผลการประชุม
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