รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 2/2553
วันศุกร์ ท่ ี 2 เมษายน 2553
ณ ห้ องประชุมกวี ทังสุบุตร ชัน้ 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สัตยาศัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สทิ ธิโชค อนันตเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ชวลิต สนธิสมบัติ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วนั ชัย บุพพันเหรัญ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน จินายน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทิดศักดิ์ ผลจันทร์
นายแพทย์ประทุมทอง ยาทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร
นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์

รายนามผู้ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. แพทย์หญิงอังคณา พงศ์ผาติโรจน์
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจัด สวัสดิโอ
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สธุ รรม ปิ่ นเจริญ
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินนั ท์ อร่ามรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้รับเชิญเข้ าร่ วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิภา รี ชยั พิชิตกุล
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยทัศน์ ทัศนาวิวฒ
ั น์
ผู้แทนเครื อข่ายวิจยั คลินิกสหสถาบัน (CRCN)
2. แพทย์หญิงศิริจิตต์ วาสนะวัฒน
ผู้อํานวยการฝ่ ายแพทยศาสตรศึกษา รพ.ขอนแก่น
(แทน นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริฐ
ผู้อํานวยการสํานักงานบริ หาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
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สรุ ปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 2/2553
วันศุกร์ ท่ ี 2 เมษายน 2553
ณ ห้ องประชุมกวี ทังสุบุตร ชัน้ 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้ อนรับคณะกรรมการบริ หารกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย และ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เลขาธิการกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย กล่าวต้ อนรับผู้
เข้ าประชุมเพิ่มเติม หลังจากนันประธานที
้
่ประชุม ดําเนินการตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 การผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิตเข้ าสู่หลักสูตรการศึกษาของพนักงานเจ้ าหน้ าที่
และกรรมการสถานบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (26 มกราคม 2553)
เอกสารประกอบ : เอกสารแจ้ งข้ อมูลการประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เข้ าสูห่ ลักสูตรการศึกษา ครัง้ ที่ 1/2553
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอข้ อมูลผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ผลักดันพระราชบัญญัติสขุ ภาพจิต พ.ศ. 2551 เข้ าสู่หลักสูตรการศึกษา ครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2553 ที่ผ่านมา รายละเอียดสาระสําคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ตามเอกสารประกอบ
ส่วนการพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการนําพระราชบัญญัติสขุ ภาพจิต พ.ศ. 2551 เข้ าสู่หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตนัน้ ที่ประชุมเสนอว่า เห็นควรให้ กลุม่ จิตแพทย์เข้ ามาดูแลในเรื่ องดังกล่าวอย่างจริงจัง
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
1.2 เวทีสาธารณะ หลักสูตรแพทย์ นานาชาติ สังคมได้ อะไร (9 กุมภาพันธ์ 2553)
เอกสารประกอบ : เอกสาร ลําดับเหตุการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์นานาชาติ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอเอกสารสรุ ปลําดับเหตุการณ์เกี่ยวกับ
หลักสูตรแพทย์นานาชาติ ในการประชุมเวทีสาธารณะ หลักสูตรแพทย์นานาชาติ : สังคมได้ อะไร เมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ซึง่ แพทยสภาอนุญาตให้ เปิ ดดําเนินการได้ ในลักษณะหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
ให้ รับเฉพาะนักศึกษาชาวไทย
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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1.3 แนวทางการเตรี ยมความพร้ อมในการพัฒนาหลั กสู ตรแพทย์ นานาชาติ จากที่ประชุ ม
กรรมาธิการต่ างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร (17 กุมภาพันธ์ 2553)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอข้ อสรุปจากการชี ้แจงและร่ วมแสดงความ
คิดเห็นต่อที่ประชุมกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับแนวทางการเตรี ยมความพร้ อมในการ
พัฒนาหลักสูตรแพทย์หลักสูตรนานาชาติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมานัน้ กรรมาธิการต่างประเทศ
สภาผู้แทนราษฎร เห็นความสําคัญในเรื่ องดังกล่าว และสนับสนุนการเปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสูตรแพทย์
นานาชาติ
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
1.4 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 11
เอกสารประกอบ : สรุปผลการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 11
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร นําเสนอสรุปผลการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตร
ศึกษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 11 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ที่ประชุมเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่าการ
ประชุมวิชาการลักษณะนี ้ สมควรจัดทําสรุ ปเนื ้อหา และสาระสําคัญสัน้ ๆ เพื่อให้ บคุ คลอื่นในโรงเรี ยนแพทย์ได้
อ่านและศึกษา นอกเหนือจากที่เป็ นสรุ ปรายงานการประชุม และควรทําเป็ น Proceeding เพื่อใช้ อ้างอิงได้ ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ ้น
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องรับรองสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั ง้ ที่ 8/2552 เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์ วิทยบริ การกรุ งเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคาร Wave
Place ถนนสุ ขุมวิท และรั บทราบสรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมการ
อํ า นวยการร่ วมกั บ กรรมการบริ ห ารกลุ่ ม สถาบั น ฯ ครั ้ง ที่ 1/2553 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 29
มกราคม 2553 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบ : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม่ สถาบันฯ ครัง้ ที่ 8/2552
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
ที่ประชุมพิจารณาสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุม่ สถาบันฯ ครัง้ ที่ 8/2552 เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2552 แล้ ว มีข้อแก้ ไขดังนี ้
หน้ า 4 วาระที่ 1.3
บรรทัดที่ 5 และบรรทัดที่ 11 กัลป์ แก้ เป็ น กับ
บรรทัดที่ 16 ข้ อ 2 “ระดับอุดมศึกษา คะแนนวิชาเฉพาะของ กสพท กับคะแนน O-NET”
แก้ ไขเป็ น “ระดับอุดมศึกษา คะแนนวิชาเฉพาะของ กสพท กับคะแนน O-NET และ A-NET”
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บรรทัดที่ 18 ข้ อ 3 “คะแนน GAT และคะแนนวิชาเฉพาะของ กสพท มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวก” ให้ เพิ่มเติมคําว่า “เฉพาะในส่วนของผู้สมัครมหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านัน”
้
หน้ าที่ 12 บรรทัดที่ 1 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิศารัตน์ แก้ เป็ น รองศาสตราจารย์ ดร.
แพทย์หญิงนิศารัตน์
หลังจากแก้ ไขแล้ ว ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานที่ประชุม เสนอว่า เพื่อ
ความสะดวกในการพิจารณาสรุปผลการประชุมในครัง้ ถัดไปขอให้ ใส่เลขที่บรรทัดในสรุปผลการประชุมด้ วย
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบและรับรองสรุปผลการประชุม
วาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

3.1 การพิ จ ารณาวิ ธี ก ารเปิ ดสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่ งประเทศไทย ปี การศึกษา 2554, องค์ ประกอบและค่ านํา้ หนักในระบบกลาง (Central Admission)
ในอนาคต
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาวิธีการ
เปิ ดสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง
(Direct Admissions) ของกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2554, องค์ประกอบและค่า
นํ ้าหนักในระบบกลาง (Central Admission) ในอนาคต เนื่องจากนักเรี ยนที่ต้องเตรี ยมตัวสอบเข้ าศึกษาต่อมี
การเตรี ยมตัวเพื่อสอบเข้ าประมาณ 3 ปี และเนื่องจากในการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาที่ดําเนินการโดย ทปอ. มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก มีผลกระทบกับนักเรี ยน กลุม่ สถาบันฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงเห็นสมควรให้
ยืนตามหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และกระบวนการเช่นเดียวกับปี การศึกษาที่ผา่ นมา
มติท่ ี ป ระชุ ม : ที่ ป ระชุม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ปี การศึก ษา 2554 ดํ า เนิ น การเช่ น เดี ย วกับ ในปี
การศึกษา 2553 สําหรับการตัดสินผลการสอบในรอบที่ 1 และ 2 ให้ ทกุ สถาบันดําเนินการร่วมกัน โดยในรอบ
ที่ 3 ให้ เป็ นอํานาจของแต่ละสถาบันดําเนินการเอง สําหรับในปี การศึกษา 2555 จะพยายามใช้ แบบเดิม
ยกเว้ นกรณีมีเหตุผลอื่นที่สมควรให้ มีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ จะได้ มีการพิจารณาทบทวนต่อไป
3.2 การวิจัยร่ วมเรื่ องการสอบคัดเลื อกเข้ าเรี ยนวิชาแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรงของกลุ่ ม
สถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งว่า จากการวิจยั ร่ วมเรื่ อง การสอบคัดเลือก
เข้ าเรี ยนวิชาแพทยศาสตร์ โดยเก็ บข้ อมูลจากนักเรี ยนที่เข้ าสอบนัน้ ข้ อมูลกํ าลังอยู่ในระหว่างการรวบรวม
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วิเคราะห์ และจะทําสรุ ปนําเสนอได้ ในการประชุมคราวหน้ า ซึง่ ต่อไปจะมีการเก็บข้ อมูลจากผู้ปกครองนักเรี ยน
ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
3.3 การดําเนินการตามแนวปฏิบัติจากข้ อเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่ งชาติ
ครัง้ ที่ 8
เอกสารประกอบ : เอกสาร แผนการติดตามการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8
เรื่ องการสร้ างเสริมสุขภาพ
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัย รั ต น์ ฉายากุล แจ้ ง ว่ า ได้ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การตามแนวปฏิ บัติ จ าก
้ น
ข้ อเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 ปี นี ้เป็ นปี แรก มีการวางแผนติดตาม มีการตังเป็
ศูนย์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มาช่วยดําเนินการให้ ซึง่ ได้ มีการประชุมไปเมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบในประเด็นของการพัฒนาหลักสูตร และเรื่ องอื่น ๆ
มติท่ ปี ระชุม : เห็นชอบและมีมติให้ ขอทุนสนับสนุนจาก สกอ. เพื่อสนับสนุนการทําหลักสูตร
3.4 โครงการเพิ่มอาจารย์ แพทย์
เอกสารประกอบ : ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
เป็ นประเด็นที่กําหนดไว้ ในการติดตามการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 และจะ
นําไปพิจารณาร่วมกัน
มติท่ ปี ระชุม : เห็นชอบ
3.5 กรรมการศูนย์ ประเมินและรั บรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ศรว.) ในส่ วนของกลุ่มสถาบันฯ เพื่อเสนอแพทยสภา
เอกสารประกอบ : เสนอรายชื่อกรรมการของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาวุธ ศรี ศุกรี นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ ยวกับกรรมการศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในส่วนของกลุ่มสถาบันฯ ซึง่
จะครบวาระในเดือนมิถนุ ายน 2553 นี ้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ จํานวน 12 คน ตามเอกสาร
ประกอบ ทังนี
้ ้คณะกรรมการของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ศรว.) ประกอบด้ วย 6 กลุม่ ดังนี ้
1. กรรมการที่มาจากการคัดเลือกกันเองของกรรมการแพทยสภา จํานวน 3 คน
2. ประธานคณะอนุกรรมการจัดหาข้ อสอบและคัดเลือกผลการสอบ คณะอนุกรรมการพัฒนา
ข้ อสอบ และคณะกรรมการจัดการสอบ จํานวน 3 คน
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1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธญ
ั ญพงษ์ ณ นคร
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุ พล กอบวัฒนกุล
3) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรี ยานุช แย้ มวงษ์
3. ผู้แทนกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย จํานวน 3 คน
ที่ประชุมเสนอชื่อ จํานวน 3 คน คือ
1) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
2) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย
3) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ คณะกรรมการแพทยสภาแต่งตัง้ จํานวน 3 คน
ที่ประชุมเสนอชื่อ จํานวน 3 คน คือ
1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
2) แพทย์หญิงประสบศรี อึ ้งถาวร
3) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
5. ผู้อํานวยการซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาแต่งตังโดยคํ
้
าแนะนําของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย
6. ผู้แทนโรงเรี ยนแพทย์ซงึ่ คณะกรรมการแพทยสภาแต่งตัง้ จํานวน 3 คน
ที่ประชุมเสนอชื่อ จํานวน 3 คน คือ
1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
2) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภา หลิมรัตน์
มติท่ ปี ระชุม : เห็นชอบ
วาระที่ 4

เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการต่ อเนื่อง
4.1.1 การฝึ กอบรมผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ รุ่ นที่ 11
เอกสารประกอบ : สรุปผู้เข้ าอบรมหลักสูตรฯ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ เสนอที่ประชุมให้ ทราบเกี่ยวกับกําหนดการ
ฝึ กอบรมผู้บริ หารสถาบันผลิตแพทย์ รุ่ นที่ 11 ในวันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 จํานวน 40 คน
(30 คน เป็ นโควตาของโรงเรี ยนแพทย์ ส่วนอีก 10 คน เป็ นโควตาศูนย์ แพทยศาสตรศึกษา) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม มีการฝึ กอบรมดูงานในประเทศคือ ศึกษาดูงานที่ศนู ย์แพทยศาสตรศึกษาสระบุรี และ
โรงงานปูนซีเมนต์ที่ได้ รับรางวัล TQC สําหรับต่างประเทศคือ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2553
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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4.1.2 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอที่ประชุมให้ ทราบเกี่ยวกับการ
ประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกํ าหนดการประเมิน ว่า จากการตรวจประเมินสถาบัน 3
สถาบั น เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว คื อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า หลังจากนันจะมี
้
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งสถาบัน สถาบัน ที่ แ สดงความจํ า นงขอรั บ การตรวจประเมิ น เพิ่ ม เติ ม คื อ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สําหรับสถาบันที่เหลือ
ขอให้ แจ้ งความจํานงการขอรับการเข้ าตรวจประเมินต่อไป
สําหรั บการดําเนินการเกี่ ยวกับการเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างสถาบัน 3 สถาบัน ประธานที่
ประชุม มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรพล วี ระศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒ นาคุณ ภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นัดหมายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้ องต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.3 KPI ร่ วมของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิ งนันทนา ศิริทรั พย์ แจ้ งที่ประชุมให้ ทราบความคืบหน้ า
เกี่ยวกับ KPI ร่ วมของกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ ได้ มีการบันทึกข้ อมูลลงในระบบเป็ นบางส่วนแล้ ว และมี
ข้ อสังเกตว่า สถาบันต่าง ๆ ยังมีความเข้ าใจไม่ชดั เจนในเรื่ องความหมายของตัวชี ้วัด ซึ่งจะได้ จดั กิจกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจร่วมไปกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในข้ อ 4.1.2
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.4 การสอบคัดเลือกเข้ าเรี ยนวิชาแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรงของกลุ่มสถาบันฯ ปี
การศึกษา 2553
เอกสารประกอบ : ผลการสอบคัดเลือกฯ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอผลสรุ ปการสอบคัดเลือกเข้ า
เรี ยนวิชาแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรงของกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2553 จํานวน
18 สถาบัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ การสอบคัดเลือกปี 2553 ซึง่ มีผ้ ไู ม่ผ่านเกณฑ์ O-NET จํานวน 6
คน คือ มหาวิทยาลัยรังสิต 4 คน ซึ่งจากการพิจารณาของสถาบันเห็นควรให้ รับเข้ าศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ นทรวิโรฒ 1 คน ซึ่งจากการพิจารณาของสถาบันเห็นควรไม่รับเข้ าศึกษา และวิทยาลัยแพทยศาสตร์
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พระมงกุฎเกล้ า 1 คน (ไม่มีข้อมูลการพิจารณา) สําหรับการคัดเลือกในรอบที่ 3 เป็ นสิทธิ์ ของแต่ละสถาบัน
ดําเนินการเอง
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.5 การดําเนินการสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
เอกสารประกอบ : เอกสารผลการสอบเพื่ อประเมิ น ความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอผลการสอบเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขันตอนที
้
่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553 มีจํานวนผู้เข้ าสอบทัว่
้
่ 2 สอบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2553 มีจํานวนผู้เข้ า
ประเทศ 2,647 คน สอบผ่าน 72.39% สําหรับขันตอนที
สอบทัว่ ประเทศ 1,973 คน สอบผ่าน 91.13% โดย ศรว. จะรายงานผลการสอบให้ นิสิตนักศึกษาทราบเป็ น
รายบุคคลผ่านทาง website ของ ศรว. สําหรับสถาบันใดที่นกั ศึกษาได้ ลงนามยินยอมให้ ศรว. แจ้ งผลการสอบ
ผ่านสถาบันฯ ได้ ขอให้ สถาบันฯ นัน้ ๆ แจ้ ง ศรว. ทราบเป็ นหนังสือ (โดยไม่ต้องนําส่งใบยินยอม) เพื่อจัดส่งผล
การสอบให้ ตอ่ ไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.6 เครือข่ ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
เอกสารประกอบ : เอกสารสรุปความก้ าวหน้ าเครื อข่ายวิจยั คลินิกสหสถาบัน
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิภา รี ชยั พิชิตกุล
แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยทัศน์ ทัศนาวิวฒ
ั น์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิภา รี ชยั พิชิตกุล นําเสนอผลงานเครื อข่ายวิจยั คลินิกสห
สถาบัน (CRCN) ซึ่งเป็ นเครื อข่ายวิจัยของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท) โดยได้
มอบหมายภารกิ จด้ า นการสร้ างและพัฒ นาศัก ยภาพการทํ า วิจัย ทางคลิ นิ ก แบบสหสถาบัน และได้ รับทุน
สนับสนุนจาก กสพท ในปี 2551 และได้ รับการสนับสนุนหลักจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (ปี
พ.ศ. 2548-2553) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานที่ประชุม เสนอแนะให้ เพิ่มเติม
ข้ อมูลเกี่ยวกับ Trial registration และชื่อวารสารที่ตีพิมพ์บทความด้ วย เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.2 เรื่องเพื่อทราบ
4.2.1 การปรับปรุ งภาระงานแพทย์ และค่ าตอบแทนให้ เหมาะสม
เลื่อนไปรายงานในการประชุมครัง้ ต่อไป
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4.2.2 การประชุมเครือข่ ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHOSNET)
ระบบร่ วมจ่ ายของผู้รับบริการสุขภาพ
เลื่อนไปรายงานในการประชุมครัง้ ต่อไป
4.2.3 ผลงานวิจั ย แพทยศาสตรศึ ก ษากั บ การพิจ ารณาตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการในสาขา
แพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : ไม่มี
นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อ าวุ ธ ศรี ศุ ก รี แจ้ งความคื บ หน้ าเกี่ ย วกั บ ผลงานวิ จั ย
แพทยศาสตรศึกษากับการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในสาขาแพทยศาสตร์ ว่า เบื ้องต้ นเป็ นการพิจารณาใน
ระดับมหาวิทยาลัย และขึ ้นอยูก่ บั ความเข้ าใจของผู้นําองค์กร อย่างไรก็ตามงานวิจยั ทางแพทยศาสตรศึกษาเป็ น
้
บมหาวิทยาลัย และ
รากฐานที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ สมควรร่ วมกันผลักดันทังในระดั
ระดับ สกอ. ให้ สามารถส่งผลงานควบคูก่ นั ได้ เช่น ผลงานทางด้ านแพทยศาสตรศึกษา คูก่ บั ผลงานทางวิชาชีพ
โดยผลงานจะต้ องตรงกับสายงานที่ปฏิบตั เิ ท่านัน้
ที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องที่กาํ ลังอยู่ในระหว่ างการดําเนินการ
4.3.1 การพิจารณากําหนดเขตโรงพยาบาลร่ วมผลิตของสถาบันผลิตแพทย์ และการรั บ
นักศึกษาแพทย์ ในโควตารั บตรง การพิจารณาโรงพยาบาลร่ วมผลิตของสถาบันผลิตแพทย์
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี แจ้ งข้ อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี ้ได้ รายชื่อกรรมการ
จากทุกสถาบันครบ และอยู่ใ นระหว่า งการนํ า ส่ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป่วน สุท ธิ พินิ จธรรม เพื่ อ
พิจารณาในการดําเนินการโครงการดังกล่าว ซึง่ อาจต้ องอาศัยโรงเรี ยนแพทย์ในกรุงเทพมหานครเป็ นศูนย์กลาง
ในการจัดประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มีความคล่องตัวยิ่งขึ ้น
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3.2 โครงการดําเนินงานด้ านสร้ างเสริมสุขภาพ ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิ งสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน นําเสนอความก้ าวหน้ าของการ
ดําเนินงานโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพ ระยะที่ 4 คือ โดยคณะทํางานเห็นสมควรให้ จดั ประชุมครบรอบ 10 ปี
ระหว่างกลุ่มสถาบันฯ โดย สสส. และแพทยสภา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ จดั กลางปี พ.ศ. 2554 ประธานที่
ประชุ ม ฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง สุป รี ย า วงษ์ ต ระหง่ า น นํ า ข้ อมูล เสนอ ผู้ช่ ว ย
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ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินนั ท์ อร่ามรัตน์ เพื่อกําหนดวันเวลาที่เหมาะสม และแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบและเห็นชอบให้ ดําเนินการต่อไป
4.3.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: แพทย์หญิงศิริจิตต์ วาสนะวัฒน
(แทน นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริฐ)
แพทย์หญิงศิริจิตต์ วาสนะวัฒน นําเสนอเกี่ยวกับโครงการจริ ยธรรมสัญจร ครัง้ ที่ 7 ปี
2553 “สุขภาพชุมชนยัง่ ยืนด้ วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กําหนดจัดในวันที่ 23-25 เมษายน 2553 ที่อําเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการเป็ นผู้แทนนิสิต/นักศึกษาแพทย์/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่
เกี่ยวข้ อง เข้ าร่วมโครงการประมาณ 150 คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิ ง นันทนา ศิริทรั พ ย์ แจ้ ง ที่ ประชุมทราบว่า ระหว่างนี ย้ ัง ไม่มี การ
ประชุม แต่จะได้ นําเรื่ องการให้ การรับรองหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ าหารื อในการ
ประชุมครัง้ ต่อไปว่าจะมีแนวทางปฏิบตั ิอย่างไร เมื่อสถาบันฯ ได้ จดั ส่งรายงานความก้ าวหน้ าตามข้ อกําหนด
และนักศึกษาศึกษาครบรอบเวลาของหลักสูตรแล้ ว
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องจากกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒสิ ภา
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ประเด็นที่กลุม่ สถาบัน
แพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ควรติดตามอย่างสมํ่าเสมอ คือ 1) การแก้ ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 2)
การสนับสนุนหรื อต่อต้ าน ร่ าง พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข 3) กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ พรบ.สุขภาพ
แห่ ง ชาติ มาตรา 12 และ 4) ขอความร่ ว มมื อเกี่ ย วกับ การฟ้ องร้ องแพทย์ และการตัดสิ น คดี ที่ ไ ม่ถูก ต้ อ ง
เนื่องจากพยาน ขอให้ ผ้ มู ีความรู้ ความเชี่ยวชาญส่งรายชื่อไปขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้เชี่ยวชาญศาลด้ วย เพื่อที่จะได้
สะดวกในการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็ นพยานศาล
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มติท่ ปี ระชุม : รับทราบและเห็นควรเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญผ่านไปที่ราชวิทยาลัย
5.3 มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 2 พ.ศ. 2552
เอกสารประกอบ : มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2552
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา นําเสนอเกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2 พ.ศ.
2552 แจ้ งให้ กับหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องทราบ และนําไปปฏิบตั ิหรื อพิจารณาประกอบการกําหนด
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้ อง จํานวน 11 เรื่ อง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
5.4 การเปิ ดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน ขอหารื อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ จาก
การที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ ทําหนังสือถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการที่จะ
ขยายจํ า นวนรั บ โดยจะไปใช้ โ รงพยาบาลนครพิ ง ค์ เป็ นเขตพื น้ ที่ เ พิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากคณะแพทยศาสตร์
้ ที่ 6 อยู่แล้ ว ที่ประชุมได้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ ใช้ โรงพยาบาลนครพิงค์เป็ นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาชันปี
ร่ วมกันอภิปรายอย่างกว้ างขวาง และเสนอมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็ นผู้พิจารณาทบทวน โดยกลุ่มสถาบันฯ
ยืนยันข้ อกําหนดที่วา่ โรงพยาบาลร่วมผลิตจะรับ 2 หลักสูตรไม่ได้
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
หลังจากการประชุมดําเนินการแล้ วเสร็ จครบทุกวาระการประชุมแล้ ว เนื่องจากเป็ นช่วงเทศกาลปี
ใหม่ไทย ประธานที่ประชุมฯ จึงได้ จดั ให้ มีพิธีรดนํ ้าขอพรจากอาจารย์ผ้ อู าวุโสในที่ประชุม เพื่อเป็ นสิริมงคลต่อไป
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

(รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สัตยาศัย)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจและแก้ ไขสรุปผลการประชุม
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