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รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 4/2553
(ประชุมกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 7/2553)
วันศุกร์ ท่ ี 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30-15.30 น.
ณ ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชัน้ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
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รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินดั ด์ หะวานนท์
2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรุ วิทย์ เตชธุวานันท์
8. นายแพทย์ชยั วัน เจริญโชคทวี
9. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศภุ สิทธิ์ พรรณารุโณทัย
10. นายแพทย์ประทุมทอง ยาทุม
(แทน ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พลตรี หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
11. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม
12. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพนิ ิจธรรม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตัน๊ สวัสดิ์
(แทน นายแพทย์วรรณะ อูนากูล
14. พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื ้องประสิทธิ์
15. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
16. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
17. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
18. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
19. รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สัตยาศัย
20. รองศาสตราจารย์ พันเอกวิชยั ประยูรวิวฒ
ั น์
21. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วนั ชัย บุพพันเหรัญ
22. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย

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

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน จินายน
นายแพทย์เพชร รอดอารี ย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิโรจน์ วรรณภิระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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รายนามผู้ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สเุ มธ พีรวุฒิ
3. พลตรี ดติ ถ์ สิงหเสนี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สทิ ธิโชค อนันตเสรี
6. แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจัด สวัสดิโอ
8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สธุ รรม ปิ่ นเจริญ
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สชุ าติ อินทรประสิทธิ์
11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
12. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
13. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินนั ท์ อร่ามรัตน์

กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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รายนามผู้รับเชิญเข้ าร่ วมประชุม
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1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุวฒ
ั น์ รุ่งพิสทุ ธิพงศ์
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23.
24.
25.
26.
27.
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30.

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
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3. นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริฐ
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สรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 4/2553
(ประชุมกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 7/2553)
วันศุกร์ ท่ ี 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30-15.30 น.
ณ ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชัน้ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินัดด์ หะวานนท์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประธานในที่ประชุมฯ กล่าวต้ อนรับคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
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เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ

1.1 แนะนํากรรมการใหม่
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ แนะนํากรรมการใหม่ ดังนี ้
1.1.1 กรรมการอํานวยการ
พลตรี ดติ ถ์ สิงหเสนี ผู้อํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
1.1.2 กรรมการบริ หาร
รองศาสตราจารย์ พันเอกวิชยั ประยูรวิวฒ
ั น์ รองผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
นายแพทย์เพชร รอดอารี ย์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
1.2 การประชุม Thailand Medical Expo’ 2010 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553
เอกสารประกอบ : Power point
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้ นําเสนอเป็ น Power point ต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับเรื่ องการจัดงาน Medical Expo’ 2010 โดยสรุปเนื ้อหาสําคัญๆ ดังนี ้
สถานที่จดั งาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 โดยในวันเปิ ดงาน วันที่
26 พฤศจิกายน 2553 ได้ เชิญ ฯพณฯ นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มาเปิ ดงาน
1.2.1 กิจกรรมสําคัญ คือกิจกรรมจริ ยธรรมวิชาชีพแพทย์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริ ม
จริ ยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภา หัวข้ อหลักของกิจกรรมคือ การเชิญผู้ที่ได้ รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติทางด้ านคุณธรรมจริยธรรมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผู้ที่มาในงาน เช่น คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์
และประชาชนทัว่ ไป เพื่อต้ องการให้ เห็นว่าการทํางานของกลุม่ แพทย์ได้ มีการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ที่เริ่ ม
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กันมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538 ซึง่ มีผ้ ทู ี่รับรางวัลมาแล้ วประมาณ 200 คน และในครัง้ นี ้ได้ เชิญมาร่วมงานทังหมด
้
77 คน
1.2.2 ได้ เชิญ speaker เพื่อทําการเสวนาบนเวที จํานวน 6 คน รวมทังได้
้ แบ่งกลุ่มสําหรับผู้ที่
ได้ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ พบปะพูดคุยเพื่อทําการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั บุคคลทัว่ ไปที่มาชมงาน
เพื่อที่จะได้ รับรู้ในสิง่ ที่ดีๆ เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านของบุคคลเหล่านัน้
1.2.3 จัดให้ มีการเสวนาเกี่ ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชี พแพทย์ เนื่ องจากในปี
2553 ได้ ทําการยกร่างมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหม่ เพื่อจะได้ มีการแลกเปลี่ยนสนทนาซึง่ กันและ
กัน
1.2.4 จัดให้ มีพิธีมอบรางวัลสําหรับแพทย์ ที่ได้ รับรางวัลแพทย์ ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.
2553 ของแพทยสภา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตาม power point ที่นําเสนอ
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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1.3 ร่ างพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ........
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี (เลขาธิการฯ)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
ร่ างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยได้ ส่งให้ โรงเรี ยนแพทย์แต่ละแห่งได้ ทําประชาพิจารณ์ ผลปรากฏว่าส่วน
ใหญ่เสนอให้ ยกเลิกการนํา ร่าง พ.ร.บ. เข้ าไปเสนอเพื่อพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร แต่กลุม่ จากแพทยสภามี
ความเห็นแย้ งว่า ถ้ าทําการยกเลิกจะเป็ นการดําเนินการที่ยงุ่ ยากในทางกฎหมาย จึงได้ ปรับปรุงเนื ้อหาบางส่วน
เพื่อให้ ร่ าง พ.ร.บ. ฉบับนี ้ดําเนินไปได้ โดยให้ คงไว้ ในส่วนที่เป็ นสวัสดิการให้ กบั ประชาชน แต่ยกเลิกในส่วนที่
เกี่ยวกับการลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยพยายามให้ เกิดความปรองดองกันให้ มากที่สดุ และได้ สง่ ให้
แต่ละโรงเรี ยนแพทย์ทําการประชาพิจารณ์ แล้ วส่งผ่านผู้แทนโรงเรี ยนแพทย์ คือ นายแพทย์ชยั วัน เจริ ญโชคทวี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี ้ยังไม่ได้ เข้ า
ที่ประชุม ครม. เนื่องจากมีวาระเร่งด่วนเข้ ามาแทรก
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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รั บรองสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันฯ
ครั ง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 6 สิงหาคม 2553 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รั งสิต และรั บทราบสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันฯ ครั ง้ ที่ 6/2553
เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 1 ตุลาคม 2553 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบ : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่วมกับกรรมการบริ หารกลุ่ม
สถาบันฯ ครัง้ ที่ 3/2553
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินดั ด์ หะวานนท์
ไม่มีการแก้ ไข
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รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย์ แจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่ า สรุ ป ผลการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันฯ ครัง้ ที่ 6/2553 ขอยกเว้ นไว้ ก่อนเนื่องจากมีการแก้ ไขเกี่ยวกับตัวอักษร
ค่อนข้ างมากและจะนํามาแจกให้ ที่ประชุมในช่วงบ่าย
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ยุทธศาสตร์ การใช้ ยาอย่ างเหมาะสมในส่ วนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรี ยนการสอน
เอกสารประกอบ : Power point
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ขอนําเสนอที่ประชุมร่วมกับวาระที่ 4.1.5
3.2 การทบทวนเกณฑ์ ก ารเปิ ดดํา เนิ น การหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และการรั บ รอง
สถาบัน
พิจารณาร่วมกับ 3.3
3.3 (ร่ าง) เกณฑ์ การเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ........
เอกสารประกอบ : เกณฑ์การเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง นัน ทนา ศิริ ท รั พ ย์ ได้ รายงานที่ ป ระชุม ทราบถึ ง ความเป็ นมา
เกี่ ยวกับการทบทวนเกณฑ์ การเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบัน ซึ่งสืบ
เนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมาได้ มีการตกลงเพื่อที่จะร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับเกณฑ์ดําเนินการเปิ ดหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้ ใช้ มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546 และพบว่ามีบางประเด็นที่มีปัญหาในทางปฏิบตั ิอยู่
พอสมควร จึงได้ ดําเนินการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการแก้ ไขไปยังผู้ตรวจ
ประเมินและโรงเรี ยนแพทย์ตา่ ง ๆ แล้ วดําเนินการจัดประชุมโดยเชิญผู้ตรวจประเมินและผู้แทนจากทุกโรงเรี ยน
แพทย์รวมทังนั
้ กวิชาการแพทยศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อหาข้ อสรุ ปในการกําหนดร่ างเกณฑ์การเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.
...... จึงขอนําร่ างที่ผ่านการประชุมเข้ าพิจารณาในกรรมการอํานวยการ เมื่อผ่านความเห็นชอบจะนําไปเข้ า
อนุกรรมการกลัน่ กรองของแพทยสภา แล้ วเสนอเข้ าที่ประชุมแพทยสภา เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้
ต่อไป
ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม คือ (ร่ าง) เกณฑ์ การเปิ ดดําเนินการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ........ และให้ แก้ ไขเพิ่มเติมดังนี ้
1. หน้ าที่ 3 (6) เกณฑ์ใหม่ ขอให้ เพิ่มเติมข้ อความ “อย่ างไรก็ตามเรื่ องของสถาบันพี่เลีย้ ง
ควรพิจารณาให้ อยู่ในพืน้ ที่ท่ ใี กล้ เคียงกันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ”
2. หน้ าที่ 5 (2) เกณฑ์ใหม่ คุณวุฒิของอาจารย์ประจํา ที่ประชุมเสนอให้ เพิ่มเติมข้ อความ “ให้
ใช้ อตั ราส่วน ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่ า: ปริญญาโทหรือเทียบเท่ า”
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ในส่วนของคําจํากัดความเรื่ องคุณวุฒิที่เทียบเท่านัน้ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร
โพธินาม จะส่งเอกสารซึง่ ได้ กําหนดโดย สํานักงาน ก.พ. และ สกอ. เพื่อประกอบการพิจารณา
3. หน้ าที่ 5 (3) แก้ ไข “หรื อ 200 ชัว่ โมงสําหรับการสอนภาคปฏิบตั ”ิ แก้ ไขเป็ น “หรื อ 300 ชัว่ โมง
สําหรับการสอนภาคปฏิบตั ”ิ
4. หน้ าที่ 14 ข้ อ 7 เกณฑ์ใหม่ ย่อหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 5 “ตามมาตรฐานของสถาบันพัฒนาและ
รั บ รองคุณ ภาพโรงพยาบาล” แก้ ไ ขเป็ น “ตามมาตรฐานของสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล
(องค์ การมหาชน)”
5. หน้ าที่ 15 เกณฑ์ใหม่ บรรทัดที่ 4 “สูติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา” แก้ ไขเป็ น “สูติศาสตร์ และนรี
เวชวิทยา”
6. หน้ าที่ 21 เกณฑ์ใหม่ข้อ 10 หอพักนักศึกษา สวัสดิการ สโมสร สถานที่สําหรับกีฬาและ
นันทนาการ ให้ กําหนดรายละเอียดอิงตามเกณฑ์ของ สกอ. และใส่ไว้ ในภาคผนวก
มติท่ ีประชุม : มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ทําการปรับปรุ ง
แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากที่ ประชุม แล้ วทําการเวียนให้ ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องรวมถึงโรงเรี ยนแพทย์ ทุกแห่งรั บรอง
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 หลังจากนันก็
้ เสนอให้ คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองของแพทยสภาเพื่อ
ดําเนินการต่อไป
3.4 นโยบายการดําเนินการของเครือข่ ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ :
ผู้นําเสนอ
:
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
3.5 กําหนดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ปี 2554
เอกสารประกอบ : กําหนดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริ หารกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2554
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
มติท่ ปี ระชุม : ให้ สลับวันและสถานที่จดั ประชุม คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า เป็ น
เจ้ าภาพ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นเจ้ าภาพ วันที่ 5
สิงหาคม 2554
3.6 Education of Health Professionals for the 21st Century: A Global Commission
เอกสารประกอบ : 3 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิ เ ศก ลุ ม พิ ก านนท์ ได้ รายงานให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ
ความสําคัญของ Education of Health Professionals for the 21st Century: A Global Commission ซึง่ คิด
ว่าน่าจะเป็ นข้ อมูลที่สําคัญอย่างมากเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในอนาคตต่อไป
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มติท่ ีประชุม : มอบหมายให้ คณะกรรมการอํานวยการให้ เป็ นผู้ประสานงานไปยังรองคณบดี
ฝ่ ายวิชาการแต่ละสถาบันเพื่อให้ ข้อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง แล้ วทําการรวบรวมส่งให้ กับ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ เพื่อจะได้ ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการต่ อเนื่อง
4.1.1 โครงการดําเนินงานด้ านสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสนั บสนุ น
การสร้ างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน รายงานให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
ตัว KPI ทางด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ ซึง่ ไม่ได้ ปรับเปลี่ยนจากเดิม เพียงแต่ตดั ในส่วนของงบประมาณออกไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.2 การสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาในวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธี
รับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : Power point
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง บุญมี สถาปั ต ยวงศ์ ได้ แจ้ ง รายละเอี ยดการจัดสอบวิชา
เฉพาะเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง เป็ น
ผู้นําเสนอด้ วย Power point สาระสําคัญคือ มีผ้ สู มัครสอบทังสิ
้ ้นจํานวน 29,008 คน และผู้สมัครจํานวน 259
คน ส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ครบถ้ วน จึงได้ ประกาศให้ ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่ 1 ตุลาคม
2553 ซึ่งมีผ้ สู มัครสอบจํานวน 74 คน ส่งเอกสารมาเพิ่มเติมครบถ้ วน แต่ผ้ สู มัครจํานวน 185 คน ไม่ได้ ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมหรื อส่งมาเพิ่มเติมหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จึงไม่มีสทิ ธิ์เข้ าสอบ และมีผ้ สู มัครสอบจํานวน
4 คนได้ ยื่นเรื่ องฟ้องศาลปกครองในกรณี ที่ กสพท ตัดสิทธิ์ ในการเข้ าสอบครั ง้ นี ้ เนื่ องจากขาดรู ปถ่าย
ประกอบการสมัคร 1 รูป จํานวน 2 คน และไม่ได้ ลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครจํานวน 2 คน โดยรายละเอียด
ต่าง ๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้
1. ผู้สมัครสอบที่มีสทิ ธิ์สอบในครัง้ นี ้จํานวน 25,538 คน
2. ในกรณีที่ขาดรูปถ่าย 1 รูป ศาลมีคําสัง่ ให้ ทเุ ลาการบังคับตาม กสพท โดยให้ ผ้ สู มัคร
ทัง้ สองเข้ าไปสอบก่ อนแล้ วจะมี คําตัดสินออกมาในภายหลัง สําหรั บผู้สมัครสอบที่ ขาดรู ปเช่นเดียวกันอี ก
จํานวน 38 คน แต่ไม่ได้ ยื่นเรื่ องฟ้องศาลปกครอง ทางอนุกรรมการดําเนินการสอบฯ จึงอนุโลมให้ ถือปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับผู้สมัครสอบสองรายแรกที่ยื่นฟ้อง โดยมีเงื่อนไขให้ แต่ละสนามสอบให้ ผ้ สู มัครสอบเซ็นชื่อในใบ
ยินยอมรับสภาพไว้ เป็ นหลักฐาน ซึง่ มีผ้ เู ข้ าสอบเพิ่มเติมในกรณีนี ้ จํานวน 6 คน ได้ จดั ให้ สอบในห้ องสอบสํารอง
ของแต่ละสนามสอบตามที่ผ้ สู มัครสอบแจ้ งความจํานงไว้ ครัง้ แรก
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3. ในกรณีที่ไม่ได้ ลงลายมือชื่อในใบสมัครนัน้ ศาลมีคําสัง่ ไม่รับคําขอทุเลาในการ สอบ
ในครัง้ นี ้จึงไม่มีสทิ ธิ์สอบ
และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ได้ มีตวั แทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ ทําหนังสือถึง กสพท อีกครัง้ หลังจากที่ได้ ดําเนินการจัดสอบเสร็ จสิ ้นแล้ ว ซึ่งมีผ้ สู มัครสอบอีกจํานวนหนึ่ง
โดยเฉพาะกลุม่ ผู้สมัครที่ขาดรูปถ่ายจํานวน 1 รูป ได้ ขอให้ ทาง กสพท แจ้ งรายชื่อ พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลที่ไม่ได้
รับสิทธิ์ในการเข้ าสอบในครัง้ นี ้ ทางด้ านคณะอนุกรรมการดําเนินการสอบฯ จึงได้ ทําการประชุม มีข้อสรุปดังนี ้
1. ให้ จ้างทนายความเพื่อเป็ นที่ปรึ กษาทางด้ านกฎหมายเพื่อปรับหลักเกณฑ์การสอบ
ลดขันตอน
้
ลดความเสี่ยงที่จะถูกการฟ้องร้ องเกิดขึ ้น
2. ทําหนังสือชี ้แจงพร้ อมทังแจ้
้ งเหตุผล จํานวนรายชื่อของผู้สมัคร ที่ขาดรู ปถ่ายและ
ไม่ได้ รับสิทธิ์ในการสอบครัง้ นี ้
ที่ ประชุมได้ อภิปรายให้ ค วามเห็น ที่ หลากหลายเกี่ ย วกับเรื่ องการดํ าเนิ น การทางการ
กฎหมายในกรณีเกิดการฟ้องร้ อง ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เสนอให้ ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณา
ดังนี ้
1. ให้ ดําเนินการตามขันตอน
้
วัน เวลา การสอบคัดเลือกที่ได้ กําหนดไว้ สําหรับผู้ที่ศาล
มีคําสัง่ ให้ ทเุ ลาการสอบก็ไม่ควรมีการประกาศคะแนนและรายชื่อในการประกาศผลสอบในครัง้ นี ้ และให้ ศกึ ษา
คําสัง่ ของศาลปกครองในการทุเลาให้ สิทธิ์ สอบของผู้ฟ้องร้ องนัน้ ว่ารวมไปถึงการสอบในครัง้ ต่อไปหรื อวิชา
สามัญหรื อไม่
2. การสอบคัดเลือกเป็ นกระบวนการจัดสอบเพื่อที่จะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ ามาเรี ยน
แพทย์และจะต้ องเป็ นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต ในกรณีผ้ ทู ี่ฟ้องร้ องนี ้คิดว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็ นแพทย์
ต่อไปในอนาคตหรื อไม่
3. มีบคุ คลบางกลุม่ พยายามที่จะทําให้ การสอบครัง้ นี ้ถือเป็ นโมฆะ
มติ ท่ ี ประชุ ม : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธี ร วั ฒ น์ กุ ล ทนั น ทน์ คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับเป็ นผู้นําเรื่ องไปปรึ กษากับทีมกฎหมายของคณะฯ ว่าจะดําเนินการอย่างไร
แล้ วจะสรุปทําเป็ นหนังสือเรี ยนให้ กบั ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี ทราบต่อไป
4.1.3 การดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรั บรองความรู้ ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : เอกสารสรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถฯ
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
ศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ งบุญมี สถาปั ตยวงศ์ รายงานที่ ประชุมทราบเกี่ ยวกับการ
ดําเนินการสอบขันตอนที
้
่ 1 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 มีผ้ สู มัครสอบและเข้ าสอบทังสิ
้ ้นจํานวน 772 คน สอบ
ผ่านจํานวน 232 คน คิดเป็ น 30.10% และขันตอนที
้
่ 2 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2553 มีผ้ สู มัครสอบและเข้ าสอบ
จํานวน 226 คน สอบผ่านจํานวน 117 คิดเป็ น 51.80% ส่วนรายละเอียดแต่ละสถาบันให้ ดไู ด้ จากเอกสาร
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ประกอบการประชุม ในกรณีที่สถาบันต้ องการข้ อมูลรายละเอียดผลการสอบของนักศึกษาแต่ละคน ให้ ทํา
บันทึกแจ้ งความจํานงไปยัง ศรว. โดยต้ องได้ รับการยินยอมจากนักศึกษาด้ วย
ส่วนการสอบขันตอนที
้
่ 3 ได้ กําหนดไว้ 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 สนาม
สอบกรุ งเทพฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 9 มกราคม 2554 สนามสอบกรุ งเทพฯ และ
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ และครั ง้ ที่ 3 วัน ที่ 13 กุม ภาพัน ธ์ 2554
สนามสอบกรุ ง เทพฯ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับการจัดลําดับผู้สมัครสอบ ให้ สิทธิผ้ ทู ี่ยื่นใบสมัครก่อนเป็ นผู้มีสิทธิสอบและเลือก
สถานที่สอบก่อนตามลําดับ ในกรณีที่การสมัครใกล้ เคียงกันจะให้ สิทธิสําหรับผู้ที่จบหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตแล้ ว แต่ยงั สอบไม่ผา่ นการประเมินความรู้ความสามารถฯ ก่อน
สําหรับการสมัครสอบครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 มีผ้ สู มัครสอบ จํานวน 1,156
คน แต่การจัดสนามสอบกรุ งเทพฯ และสนามสอบเชียงใหม่รับได้ เพียง 594 คน ส่วนที่เหลือได้ จดั ให้ ไปสอบใน
วันที่ 9 มกราคม 2554 และ 13 กุมภาพันธ์ 2554 มีผ้ สู มัครสอบรวมทังสิ
้ ้นและชําระเงินเรี ยบร้ อยแล้ วจํานวน
1,753 คน แต่ในกรณีครัง้ ที่ 3 ถ้ าหากสนามสอบใดมีนกั ศึกษาเลือกสอบน้ อยอาจจะมีการยกเลิกสนามสอบ
นันๆ
้ ซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
ในกรณีนกั ศึกษาที่สอบผ่านขันตอนที
้
่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2553 ถ้ าต้ องการ
สมัครสอบขันตอนที
้
่ 3 ทางศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ (ศ.ร.ว.) จะทําการเปิ ดรับสมัครสอบ
ประมาณเดือนธันวาคม 2553 ซึง่ จะประกาศวัน เวลา รับสมัครให้ ทราบอีกครัง้
ในกรณี ผ้ ูที่สอบในขันตอนที
้
่ 3 ไม่ผ่านสําหรับการจัดสอบทัง้ 3 ครัง้ ทาง ศ.ร.ว. จะ
ดําเนินการจัดสอบให้ อีกครัง้ ในเดือนมีนาคม 2554 เพื่อที่จะช่วยให้ นกั ศึกษาได้ รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ได้ ทนั กับการจบออกไปทํางานชดใช้ ทนุ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.4 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมินและกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ รายงานความก้ าวหน้ าของ TQA โดยมี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลกําหนดตรวจประเมินในวันที่ 18-20 มกราคม 2554 มีกรรมการตรวจ
ประเมินจํานวน 6 คน และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กําหนดตรวจประเมินในวันที่ 15-17
ธันวาคม 2553 มีกรรมการตรวจประเมินจํานวน 5 คน สําหรับสถาบันใดสนใจที่จะเข้ าไปสังเกตการณ์การ
ตรวจประเมินให้ สมัครได้ ซึง่ ตามที่ตกลงกันไว้ ผ้ สู งั เกตการณ์จะต้ องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการผู้ตรวจประเมิน
คือ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับได้ จํานวน 6 คน คณะแพทยศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับได้
จํานวน 5 คน
มติท่ ีประชุม : สถาบันที่สนใจต้ องการส่งผู้เข้ าร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมิน
ตามกําหนดเวลาดังกล่าว ขอให้ สง่ รายชื่อเพื่อยืนยันไปทาง E-mail ของศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
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4.1.5 การดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั จิ ากข้ อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแห่ งชาติครัง้ ที่ 8
เอกสารประกอบ : Power point
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล ได้ นําเสนอรายงานความก้ าวหน้ าให้ ที่ประชุม
ทราบ พร้ อมกับวาระที่ 3.1 เกี่ยวกับการดําเนินงานที่ได้ รับมอบหมาย คือ
1. การดําเนินงานตามข้ อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 8
มีทงหมด
ั้
6 ประเด็น
1.1 การใช้ ยาและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางด้ านสุขภาพอย่างเหมาะสม
1.2 การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1.3 การแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนอาจารย์แพทย์
1.4 การดําเนินงานเรื่ องเวชศาสตร์ ครอบครัว
1.5 การสร้ างเสริ มสุขภาพ
1.6 การเพิ่มพูนทักษะและการใช้ ทนุ ของแพทย์
โดยได้ รายงานความก้ าวหน้ าใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี ้ คือ
ประเด็นแรก เรื่ องการใช้ ยาและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางด้ านสุขภาพอย่างเหมาะสม
ได้ ดําเนินการอยูท่ งหมด
ั้
3 เรื่ อง คือ
1) การใช้ ยาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งอยู่ภายใต้ คณะการกํ ากับดูแลของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ
2) การพัฒนาระบบกลไกเพื่อให้ เกิดการใช้ ยาอย่างสมเหตุสมผล
3) การพัฒนาระบบผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อตังเจตคติ
้
และค่านิยมการใช้ ยาอย่าง
สมเหตุสมผล ซึง่ รายละเอียดผลการดําเนินงานต่างๆตามที่นําเสนอเป็ น Power point ให้ ที่ประชุมทราบ
ประเด็น ที่ส อง เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง หลัก สูต รแพทยศาสตรบัณฑิ ต ในการดํ า เนิ น การ
ปรับปรุงได้ พิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทัง้ 3 เรื่ อง คือ
1) ข้ อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8
2) เรื่ องการจัดทําหลักสูตรแบบ TQF
3) แพทยศาสตร์ ในทศวรรษที่ 21 ตามที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
เสนอแนะ
ที่ประชุมได้ มีการอภิปรายกันหลากหลายเกี่ยวกับการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของแต่
ละสถาบันและตารางการดําเนินงาน
มติท่ ปี ระชุม : ให้ ดําเนินการ ดังนี ้
1) จัดทํา มคอ. 1 ให้ แล้ วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. 2554
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2) มคอ. 2, 3, 4 และ 5 นัน้ ให้ อ ยู่ใ นดุล พิ นิ จ ของแต่ ล ะโรงเรี ย นแพทย์ เนื่ อ งจากว่ า
หลักสูตรของแต่ละสถาบันแตกต่างกันและระยะเวลาการประกาศใช้ หลักสูตรไม่เหมือนกัน แต่อนุกรรมการฯ
อาจทําตัวอย่างรูปแบบไว้ ให้ พิจารณา
3) เรื่ องปี การศึกษาที่ประกาศให้ ทกุ สถาบันใช้ หลักสูตรตามแบบ TQF นันมอบหมายให้
้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล รับไปตรวจสอบความถูกต้ องแล้ วแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
4.1.6 กํา หนดเขตสถาบั น ร่ วมผลิ ต แพทย์ แ ละการกํา หนดเขตของการรั บ นั ก ศึ ก ษา
แพทย์ แบบรับตรงสําหรั บสถาบันสมาชิก
เอกสารประกอบ : จํานวน 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม ได้ รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
กําหนดเขตสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ฯ ซึง่ ได้ มีการประชุมร่ วมกันในการกําหนดเขตพื ้นที่ๆปั จจุบนั ทับซ้ อนกันอยู่
บางสถาบัน โดยมีแนวคิดว่าให้ แต่ละโรงพยาบาลที่ร่วมสอนทําการสอนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเพียงหลักสูตร
เดียว สรุปตามเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ ปี ระชุม
: รับทราบ
4.2 เพื่อทราบ
4.2.1 การประชุมเครือข่ ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHOSNET)
เอกสารประกอบ :
ผู้นําเสนอ
:
ให้ เลื่อนไปในการประชุมครัง้ ต่อไป
4.2.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริ ฐ
นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริ ฐ ได้ รายงานที่ประชุมทราบว่าได้ เกษี ยณอายุราชการ
แล้ ว แต่ยงั คงเป็ นที่ปรึ กษาของ สบพช. อยู่ และกระทรวงสาธารณสุขได้ ดําเนินแต่งตังผู
้ ้ อํานวยการคนใหม่ซงึ่
อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการแต่งตัง้
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.2.3 โครงการผลิตแพทย์ เพิ่มตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภาครั ฐด้ านสาธารณสุ ข
2552-2555
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริ ฐ
นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริ ฐ รายงานให้ ที่ประชุมทราบ เรื่ องโครงการผลิตแพทย์
เพิ่มตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐด้ านสาธารณสุข 2552-2555 โดยโครงการนี ้อยู่ในช่วงระหว่างปี
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2549-2552 ซึ่งได้ เสร็ จสิ ้นแล้ ว แต่ได้ เปลี่ยนเป็ นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้ มแข็ง
2552-2555 ซึง่ ตามแผนของโครงการนี ้จะอยู่ในช่วงของ ปี พ.ศ. 2553-2555 เท่านัน้ ทางกระทรวงฯ จะต้ อง
ทําเรื่ องขอขยายไปถึงปี พ.ศ. 2556 ในเรื่ องของงบประมาณนันเป็
้ นงบปกติแต่วา่ ยังอยูใ่ นแผนของไทยเข้ มแข็ง
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องที่กาํ ลังอยู่ในระหว่ างการดําเนินการ
4.3.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 12
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง ได้ รายงานที่ประชุมทราบว่า หัวข้ อ
หลักของการประชุมครัง้ นี ้ คือ การวัดและประเมินผลความรู้ ความสามารถทางการแพทย์ และจะจัดระหว่าง
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3.2 การปรับปรุ งภาระงานแพทย์ และค่ าตอบแทนให้ เหมาะสม
เอกสารประกอบ :
ผู้นําเสนอ
:
ให้ เลื่อนไปในการประชุมคราวต่อไป เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สธุ รรม
ปิ่ นเจริ ญ ไม่ได้ มาประชุม
4.3.3 ผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากับการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการในสาขา
แพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี แจ้ งความคืบหน้ าว่า ได้ มีการนําเรื่ องนี ้เข้ าที่
ประชุม สกอ.แล้ ว 1 ครัง้ ทราบมาว่าที่ประชุมให้ ความเห็นชอบในการใช้ ผลงานวิชาการด้ านแพทยศาสตร
ศึกษาร่วมกับผลงานวิชาการของสาขาวิชาในการขอตําแหน่งวิชาการได้ แต่ยงั ไม่มีหนังสือแจ้ งมาเป็ นทางการ
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง นัน ทนา ศิริท รั พ ย์ ได้ รายงานที่ ป ระชุม ทราบว่า ไม่มี รายงาน
ความก้ าวหน้ าเพิ่มเติมเนื่องจากได้ ประชุมครัง้ สุดท้ ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 และได้ รายงานให้ ที่ประชุม
ทราบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ในการประชุมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและยังไม่มีการประชุมอีก
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5.2 เรื่องจากอนุกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒสิ ภา
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง นัน ทนา ศิ ริ ท รั พ ย์ ได้ ร ายงานที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกับ การ
ดําเนินงานของอนุกรรมาธิ การฯ ที่จดั ประชุมเพื่อหาข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่มีผลต่อเวชปฏิบตั ิ ซึ่งได้
ดําเนินการแล้ วที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ครัง้ ล่าสุดที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ แต่ไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่ องจากผู้ที่จะ
รายงานไม่ได้ มาประชุมในครัง้ นี ้
นอกจากนัน้ ที่ประชุมได้ ร่วมกันอภิปรายถึงเรื่ องสืบเนื่องจากที่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี
สถาปั ต ยวงศ์ ได้ ร ายงานเกี่ ย วกับ กรณี ก ารถูก ฟ้ องร้ องจากการดํ า เนิ น การจัด สอบคัด เลื อ ก ซึ่ง มี ผ้ ูเ สนอ
ความเห็นว่า ควรจัด Forum ระหว่างกลุม่ แพทย์กบั กลุม่ นักกฎหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แต่ควร
จะดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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