รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 4/2553
วันศุกร์ ท่ ี 2 กรกฎาคม 2553
ณ ห้ องประชุม PCM401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพนิ ิจธรรม
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
3. อาจารย์ ดร. นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
(แทน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรสรวง ทองสุข
(แทน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สัตยาศัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สทิ ธิโชค อนันตเสรี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ชวลิต สนธิสมบัติ
10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วนั ชัย บุพพันเหรัญ
11. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย
12. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน จินายน
13. แพทย์หญิงอังคณา พงศ์ผาติโรจน์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วโิ รจน์ วรรณภิระ
15. นายแพทย์ประทุมทอง ยาทุม
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
17. แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตัน๊ สวัสดิ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร
20. นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์
21. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
22. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รายนามผู้ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจัด สวัสดิโอ
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สธุ รรม ปิ่ นเจริญ

ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ
กรรมการ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4.
5.
6.
7.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินนั ท์ อร่ามรัตน์

รายนามผู้รับเชิญเข้ าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์หรรษา แต้ ศริ ิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ผู้อํานวยการสํานักงานบริ หาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)

(แทน นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริฐ
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สรุ ปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 4/2553
วันศุกร์ ท่ ี 2 กรกฎาคม 2553
ณ ห้ องประชุม PCM401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป่ วน สุท ธิ พิ นิ จ ธรรม คณบดี วิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้ อนรับคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี ประธานกรรมการ กล่าว
้
่ประชุม ดําเนินการตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
ต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม หลังจากนันประธานที
วาระที่ 1

เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ

1.1 รายงานสรุ ปโครงการฝึ กอบรมผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ ครั ง้ ที่ 11
เอกสารประกอบ : สรุ ปการฝึ กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริ หารสถาบันผลิตแพทย์ แห่ง
ประเทศไทย” รุ่นที่ 11
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งสรุ ปผลการฝึ กอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ผู้บริ หารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย” รุ่ นที่ 11 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2553 มีผ้ ู
เข้ ารับการอบรมจํานวน 43 คน เป็ นคณาจารย์โรงเรี ยนแพทย์ 25 คน จาก 14 สถาบัน และเป็ นคณาจารย์จาก
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิก 18 คน จาก 15 ศูนย์แพทย์ฯ ผู้ผ่านการอบรมเต็มเวลา (เข้ ารับการอบรม
อย่างน้ อย 90% ของเวลาในการฝึ กอบรมทังหมด)
้
42 คน คิดเป็ น 97.67%
จากสรุปแบบประเมินผลการอบรม พบว่า
ความคิดเห็นต่อความคุ้มค่าในการจัดอบรมอยู่ในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 64.71 อยู่ในระดับมาก
ร้ อยละ 35.29
ผู้เข้ าอบรมทัง้ หมดเห็นว่าควรจัดให้ มีขึ ้นต่อไป โดยร้ อยละ 82.35 เห็นว่ารู ปแบบการจัดดีแล้ ว
ร้ อยละ 17.65 เห็นว่าควรทบทวนรูปแบบการดําเนินงาน
หลังจบการอบรม ผู้เข้ ารับการอบรมประเมินตนเองว่ามีความเหมาะสมจะเป็ นผู้บริ หารระดับสูง
มากน้ อยเพียงใด ผลเป็ นดังนี ้
- ร้ อยละ 11.76 คะแนน 10 จาก 10 คะแนน
- ร้ อยละ 35.29 คะแนน 9 จาก 10 คะแนน
- ร้ อยละ 29.41 คะแนน 8 จาก 10 คะแนน
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ และมีมติเห็นชอบให้ จดั อบรมหลักสูตรดังกล่าวต่อเนื่องต่อไป
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1.2 การประชุ มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ จากคณะ
แพทยศาสตร์ 3 สถาบัน
เอกสารประกอบ : ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิ งนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งว่า สืบเนื่ องจากการประชุมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2553 ที่โรงแรมสยามซิตี ้ ซึง่ ได้ รับ
การสนับ สนุ น งบประมาณจากสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา (สกอ.) มี ก ารนํ า เสนอผลการ
ดํ า เนิ น งานโดยโรงเรี ย นแพทย์ 3 สถาบัน ได้ แ ก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น วิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็ นเจ้ าภาพและสนับสนุนงบประมาณ ช่วงบ่ายของการประชุมได้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี ้ (KPI) ที่ได้ มีการร่ วมกันกําหนดขึ ้นในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ ที่ประชุมมีมติให้ มีการทบทวนและพิจารณาว่า
ควรมีการปรับปรุ งหรื อไม่ ประเด็นที่เสนอให้ พิจารณาประกอบด้ วย คําอธิ บายตัวบ่งชี ้ วิธีการในการนับ การ
จําแนกประเภทของข้ อมูล แนวทางการนํ าเสนอรายงาน ระดับการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยอาจการจัดประเภท
องค์กรตามรู ปแบบโครงสร้ างเพื่อให้ สามารถเทียบเคียงระหว่างสถาบันและเป็ นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้
มติท่ ปี ระชุม :
1. จัด ประชุ ม ทบทวนตัว บ่ ง ชี ใ้ นวัน ที่ 5 สิ ง หาคม 2553 ที่ ค ณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้เข้ าประชุมประกอบด้ วย ผู้ที่เคยเข้ าประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ผู้ที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน คณะกรรมการบริหารกลุม่ สถาบันฯ และ/หรื อคณบดี
2. นําเสนอผลการประชุมดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริ หาร
กลุม่ สถาบันฯ ซึง่ จัดที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เพื่อทราบ
1.3 รายงานการประชุมร่ วม 10 สภาวิชาชีพ
เอกสารประกอบ : หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรปริญญา หรื อสถาบันของแต่ละวิชาชีพ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งว่า แพทยสภาได้ มอบหมายให้ เป็ นตัวแทน
เข้ าร่ วมประชุมสภาวิชาชีพ 10 สาขาวิชาชีพ สืบเนื่องมาจากสถาบันฝึ กอบรมพยาบาลแห่งหนึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต จึงได้ มีการจัดประชุมนี ้ขึ ้นเพื่อหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันปั ญหา ที่ประชุมมีการรวบรวมข้ อมูล
เกี่ยวกับ กฎ กติกา ในการขอเปิ ดดําเนินการหลักสูตร ตลอดจนการรับรองความสามารถของบัณฑิตเมื่อศึกษา
จนจบหลักสูตรของแต่ละสภาวิชาชีพ ผลการประชุมสรุ ปได้ ว่า แต่ละวิชาชีพมีความหลากหลาย วิชาชีพส่วน
ใหญ่มีกลไกการกํากับดูแลกระบวนการเปิ ดดําเนินการหลักสูตร แต่ประเด็นที่ไม่ได้ ดําเนินการทุกสภาฯ คือ การ
รับรองคุณภาพบัณฑิต อย่างไรก็ตามแพทยสภามีการกํากับดูแลที่เคร่งครัดที่สดุ เนื่องจากมีการสอบถึง 3 ส่วน
การประชุมครัง้ นี ้มีข้อเสนอแนะของผู้เข้ าประชุมจากหนึ่งสภาวิชาชีพว่า ในการออกข้ อบังคับของสภาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้ องกับสิทธิมนุษยชน มีการจํากัดสิทธิ์ ของคนบางกลุ่มบางประเภท จะต้ องมีการประกาศในราชกิจจา
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นุเ บกษา จึง เสนอที่ ป ระชุม พิจ ารณาว่า แพทยสภาซึ่ง มี ป ระกาศและข้ อบัง คับ หลายฉบับ เห็ น ควรร่ ว มกัน
พิจารณาว่ามีประกาศ หรื อข้ อบังคับใดที่เป็ นการจํากัดสิทธิ์ ซึง่ ต้ องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรื อไม่
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
1.4 คําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริ หารศูนย์ ประเมินและรั บรองความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) 2553-2555
เอกสารประกอบ : ประกาศแพทยสภา ที่ 29/2553 เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2553
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอที่ประชุมเรื่ องประกาศแพทยสภา เรื่ อง
แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2553 แทนกรรมการชุดเดิมซึง่ จะหมดวาระลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2553 รายนามคณะกรรมการชุดดังกล่าว
ในส่วนของอนุกรรมการจัดหาและพัฒนาข้ อสอบ ผู้แทนกลุ่มสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทางแพทยสภาแต่งตัง้
และผู้แทนโรงเรี ยนแพทย์ มี รายชื่ อตรงตามที่ ก ลุ่มสถาบัน ฯ นํ าเสนอ กรรมการดังกล่าวมี วาระตัง้ แต่ 10
มิถนุ ายน 2553 ถึงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2555 รายละเอียดดังเอกสารประกอบ
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
รั บรองสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศ
ไทย ครั ง้ ที่ 2/2553 และรั บทราบสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับ
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2/2553
ที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุม่ สถาบันฯ ครัง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันที่
2 เมษายน 2553 แล้ วมีข้อแก้ ไขดังนี ้
หน้ าที่ 5 บรรทัดที่ 16 เรื่ องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณา แก้ ไขเป็ น เรื่ องเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับ
หน้ าที่ 6 บรรทัดที่ 31 และ 32 แก้ ไขข้ อความในข้ อ 2. เป็ น ประธานคณะอนุกรรมการจัดหา
ข้ อสอบและตัดสินผลการสอบ ประธานอนุกรรมการพัฒนาข้ อสอบ และประธานอนุกรรมการจัดการสอบ
จํานวน 3 คน คือ
หน้ าที่ 7 บรรทัดที่ 12 ข้ อ 2) แพทย์ หญิงประสบศรี แก้ ไขเป็ น รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิง
ประสบศรี
บรรทัดที่ 18 ข้ อ 1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วราวุธ แก้ ไขเป็ น ศาสตราจารย์ คลินิก
เกียรติคุณ นายแพทย์ วราวุธ
หน้ าที่ 8 บรรทัดที่ 11 การเปลี่ยนเรี ยนรู้ แก้ ไขเป็ น การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
วาระที่ 2
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บรรทัดที่ 31 “ซึง่ จากการพิจารณาของสถาบันเห็นควรให้ รับเข้ าศึกษา” เพิ่มข้ อความ
“ในรอบที่มหาวิทยาลัยรังสิตรับสมัครเอง”
มติท่ ปี ระชุม : รับรองสรุปผลการประชุม ตามที่ได้ แก้ ไข
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การสอบคัดเลือกเข้ าเรียนวิชาแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรงของกลุ่มสถาบันฯ ปี การศึกษา
2554
เอกสารประกอบ : นําเสนอข้ อมูลโดยใช้ electronic file
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิ งนันทนา ศิริทรั พย์ นํ าเสนอ (ร่ าง) หลักเกณฑ์ และกํ าหนดการ
คัดเลือกเข้ าเรี ยนวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรงของกลุม่ สถาบันฯ ประจําปี การศึกษา
2554 จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2553 ปรับปรุ ง
แก้ ไขครัง้ ล่าสุดในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2553
ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นดังนี ้
1. จํ า นวนรั บ โดยประมาณ (สถาบัน ยัง สามารถปรั บ ข้ อ มูล ได้ ) รวมทัง้ สิ น้
1,410 คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอปรับจํานวนการรับจากเดิม 45 คน เปลี่ยนเป็ น 65 คน
2. คุณสมบัตทิ วั่ ไป รายละเอียดส่วนใหญ่ยงั คงเดิม
3. กําหนดการ
- วัน รั บ สมัค ร 1-31 สิ ง หาคม 2553 เอกสารถื อ ตามวัน ที่ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ เ ป็ นสํ า คัญ
ระยะเวลาที่ชําระเงิน สามารถชําระหลังหมดกําหนดรับสมัคร 3 วันทําการ
- วันสอบวิชาเฉพาะ วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2553 สถาบันที่รับนักศึกษาโครงการพิเศษโดยใช้
ข้ อสอบของ กสพท ต้ องกําหนดการสอบให้ ตรงกัน
- ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ต้ นเดือนธันวาคม 2553 (แต่ในทางปฏิบตั ิคณะอนุกรรมการ
จัดการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาผลแล้ วเสร็ จภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ ทนั ตามที่แจ้ งไว้ ในประกาศ)
- สอบวิชาสามัญ 22-23 มกราคม 2554
- สถาบัน ส่งชื่ อนักศึก ษาที่ คัดเลือกในโครงการพิเศษให้ ทาง กสพท ตัดสิท ธิ์ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2554
- ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สมั ภาษณ์และตรวจสุขภาพ สอบสัมภาษณ์ มีนาคม 2554
- ประกาศผลขันสุ
้ ดท้ ายในเดือนเมษายน 2554
4. รายวิชาที่สอบ วิชาเฉพาะสอบ 3 รายวิชา ได้ แก่ ความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดเชิงจริ ยธรรม
และความคิดเชื่อมโยง
สนามสอบ กําหนดให้ ใช้ สนามสอบเดิมสําหรับการสอบทังสองครั
้
ง้
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มติท่ ปี ระชุม :
1. เห็นชอบตามกําหนดการเดิม
2. ให้ ทกุ คณะดําเนินการขอรับรองหลักเกณฑ์และกําหนดการในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 แล้ วส่งเรื่ องกลับมาให้ คณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ เพื่อให้
ทันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (press conference) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น. ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเรี ยนเชิญคณบดีหรื อรองคณบดี และคณะอนุกรรมการจัดการสอบ
คัดเลือกฯ ทุกสถาบันเข้ าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวด้ วย
3.2 เกณฑ์ การเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบัน
เอกสารประกอบ : เกณฑ์วา่ ด้ วยการเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอที่ประชุมเรื่ องการรับรองสถาบันตาม
เกณฑ์ ก ารขอเปิ ดดํ า เนิ น การหลัก สูต รแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ตามข้ อ บัง คับ แพทยสภาว่า ด้ ว ยกระบวนวิ ธี
พิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันการผลิตแพทย์ ซึง่ แพทยสภามอบอํานาจให้ กลุม่ สถาบันฯ ดูแลให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์แพทยสภา โดยแต่งตั ้งอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรอง และแจ้ ง ผลการตรวจประเมินแก่
แพทยสภา เกณฑ์ฯ มีทงหมด
ั้
14 ข้ อ บังคับใช้ กบั สถาบันผลิตแพทย์ทงหมดทั
ั้
งหลั
้ กสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุง เกณฑ์ฯ นี ้เริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2546 ผลการตรวจประเมินจะมีการให้ ความเห็นเบื ้องต้ นใน 3 ลักษณะ
ได้ แก่ รั บรอง รั บรองโดยมีเงื่อนไข และไม่ รับรอง
ข้ อมูลที่ได้ จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจประเมิน และจากการประชุมร่วมกับแพทยสภา
หลายครัง้ พบว่ามีความแตกต่างหลากหลายของสถาบันที่ขอเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึง
เห็นควรให้ มีการทบทวนเกณฑ์ฯ ดังกล่าวในบางประเด็น ประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากคือ เรื่ องขนาดของ
โรงพยาบาลร่ ว มผลิ ต ว่ า ควรเป็ นโรงพยาบาลใหญ่ แ ห่ ง เดี ย ว หรื อ ขนาดเล็ ก หลายแห่ ง อย่ า งไรก็ ต าม
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าควรยึดตามเกณฑ์มาตรฐานเดิมคืออย่างน้ อย 400 เตียง ซึ่งอาจก่อให้ เกิด
ปั ญหาแก่บางสถาบัน ทางกลุ่มสถาบันฯ จึงเห็นควรมีการทบทวนเกณฑ์ ฯ ดังกล่าวให้ เหมาะสม เพื่อให้ ได้
คุณภาพบัณฑิต โดยใช้ แบบสอบถามเพื่อหาข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินทัง้ 14 ข้ อ เสนอให้
ดําเนิ นการเป็ น 2 รอบ รอบแรกจะส่งแบบสอบถามไปให้ ผ้ ูตรวจประเมินก่อน ต่อมาจัดการประชุมกับ
ผู้เกี่ ยวข้ องเพื่อหาประเด็นในการประชุมทบทวน โดยรอบที่ 1 เป็ นการกําหนดประเด็นในทบทวน รอบที่ 2
ประชุมเพื่อสรุปร่วมกัน แล้ วจึงเสนอเข้ าที่ประชุม กสพท เพื่อรับรอง
มติท่ ปี ระชุม : เห็นควรให้ มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์ฯ ดังกล่าว โดยจัดเป็ น 2 รอบตาม
เสนอ
3.3 การกําหนดเขตของสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ และการกําหนดเขตของการรั บนั กศึกษา
แพทย์ แบบรั บตรงสําหรับสถาบันสมาชิก
เอกสารประกอบ : ผลการสํารวจข้ อมูลสถาบันร่วมผลิต
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ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม นําเสนอข้ อมูลสํารวจโรงพยาบาลร่ วมผลิตของ
สถาบันการผลิตแพทย์ พบว่ามีความหลากหลาย และมีโรงพยาบาลร่ วมผลิตอยู่หลายรู ปแบบ กระบวนการ
้ ้ยังมีอีกหนึง่ สถาบันที่ยงั มิได้
ดําเนินงานเพื่อพัฒนายังมีความหลากหลาย และแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ทังนี
ส่งข้ อมูล ผู้รับผิดชอบจะได้ กําหนดวันจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดร่วมกันอีกครัง้ หนึง่
มติท่ ปี ระชุม : เห็นควรกําหนดวันประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์ฯ ร่ วมกัน และให้ ได้ ข้อยุติเป็ นแนว
ปฏิบตั โิ ดยเร็ว
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการต่ อเนื่อง
4.1.1 การวิจัยร่ วมเรื่ องการสอบคัดเลือกเข้ าเรี ยนวิชาแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรงของ
กลุ่มสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : เสนอข้ อมูลเป็ น electronic file
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอผลการวิจัยร่ วมเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเข้ าเรี ยนวิชาแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ของกลุม่ สถาบันฯ การเก็บ
ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจํานวนประมาณ 20,000 ชุด แจกผู้เข้ าสอบในการสอบรอบที่ 2 และได้ กลับคืนมา
ทังหมด
้
ข้ อมูลได้ แจกในที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ และสรุปได้ ดงั นี ้
- ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นชายร้ อยละ 33.4 เป็ นหญิงร้ อยละ 66.6 อายุเฉลี่ย 18 ปี อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครร้ อยละ 36.3 อยูใ่ นจังหวัดที่ไม่มีศนู ย์สอบร้ อยละ 48.4
- เหตุผลในการสมัครสอบสาขาแพทยศาสตร์ ร้ อยละ 80.4 ต้ องการเป็ นแพทย์เพื่อรับใช้
สังคม
- การรับรู้ข่าวสารการรับสมัคร ร้ อยละ 82.2 ทางอินเตอร์ เนต ร้ อยละ 76.4 จากเพื่อน
ร้ อยละ 45.6 จากฝ่ ายแนะแนวของโรงเรี ยน ร้ อยละ 2.2 ทางสื่อ spot โฆษณา ทางสื่อ
วิทยุน้อยมาก ร้ อยละ 0.5
- ความพึงพอใจ
 ในภาพรวมส่วนใหญ่พงึ พอใจระดับมาก ร้ อยละ 4.23 จากคะแนนเต็ม 5
 ความสะดวกในการกรอกข้ อมูล ทาง internet มากถึงมากที่สด
ุ
 ความสะดวกในการแก้ ไขข้ อมูล พึงพอใจปานกลาง
 การมีธรรมาภิบาลในการจัดสอบ พึงพอใจมาก
 ส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับการจัดสอบวิชาสามัญ โดยไม่ใช้ คะแนน GAT และ PAT2
 รายวิชามีความเชื่อถือได้ น้อย มีการเขียนเป็ นข้ อเสนอแนะว่า วิชาคณิตศาสตร์
ข้ อ สอบยากมาก ทัง้ นี ค้ ณะอนุก รรมการจัด การสอบคัด เลื อ กฯ ได้ พิ จ ารณา
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เปลี่ยนผู้ออกข้ อสอบในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปี การศึกษา
2554
 มีความซํ ้าซ้ อนของวิชาที่ 3 กับ GAT
 เห็นด้ วยกับการกําหนดเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่า
- ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
 สถานที่สอบ ต้ องการให้ จดั ทุกจังหวัด
 เสนอให้ เพิ่มศูนย์สอบในต่างจังหวัด กรุ งเทพมหานคร และปริ มลฑล
 โรงอาหารไม่พอเพียง
ทังนี
้ ้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ มีมติให้ ดําเนินการแบบเดิม
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ และเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
1. ให้ เ ก็ บข้ อมูลการวิจัยเพิ่มเติมในปี ต่อไปเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่ม ศูน ย์ สอบใน
ต่างจังหวัด
2. เพื่ อ ให้ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล การเปลี่ ย นแปลงที่ ต้ อ งการแจ้ งให้ ทราบโดยทั่ ว กัน ควร
กําหนดให้ ทกุ มหาวิทยาลัยดําเนินการ link ข้ อมูลไปที่ web site ของศิริราช
4.1.2 การดําเนิ นการตามแนวปฏิบัติจากข้ อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแห่ งชาติ ครัง้ ที่ 8
เอกสารประกอบ : ความคื บ หน้ าสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การตามแนวปฏิ บั ติ จ าก
ข้ อเสนอแนะจากการประชุม พศช. 8
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล นําเสนอความก้ าวหน้ าในการดําเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะแนวปฏิบตั ิจากที่ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 (พศช. 8) 2 เรื่ อง รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม ดังนี ้
1. การใช้ ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม
จากการประชุมร่วมกับ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ (Health
Intervention and Technology Assessment Program, HTAP) ในวันที่ 5 เมษายน และ 17 มิถนุ ายน 2553
มีมติกําหนดให้ สถาบันผลิตแพทย์ดําเนินการทัง้ หมด 6 เรื่ อง โดยครอบคลุมการจัดการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรอย่างเป็ นรู ปธรรม มีความสอดคล้ องกันทุกสถาบัน โดยเน้ นที่ผ้ บู ริ หารและอาจารย์ ส่งเสริ มการวิจยั
และนําผลการวิจยั ไปปฏิบตั ิ กําหนดให้ แพทย์ประจําบ้ านมีความรู้ และเจตคติที่ดีต่อการใช้ ยา ผลิตภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีด้านการแพทย์อย่างเหมาะสม ส่งเสริมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท
ยากับแพทย์ แพทย์ ประจําบ้ านและนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนการให้ ความรู้ แก่ประชาชน ได้ กําหนดวิธีการ
ดําเนินงานในเบื ้องต้ น ทังในด้
้ านการกําหนดในหลักสูตรที่จะปรับปรุ งตามเกณฑ์ TQF การกําหนดในการ
ประเมิน TQA ด้ านการศึกษา และ HA โดยทาง HITAP จะจัดอบรมให้ กบั กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ ความ
สนับสนุนค่าอบรม และค่าวิทยากร นอกจากนันยั
้ งเกิด core group ซึง่ เป็ นผู้แทนจากสถาบันต่าง ๆ โดยมี
HITAP ทําหน้ าที่เป็ น Coach จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจยั
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ขอความเห็นชอบในการดําเนินงาน และจะได้ นํามติจากที่ประชุมนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบัญชียา
หลักแห่งชาติ ซึง่ มีคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ ยาอย่างเหมาะสมเพื่อรับทราบ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม:
1.1 เห็นชอบในเรื่ องการดําเนินงานด้ านการใช้ ยา เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
1.2 เห็ น ควรให้ นํ า เข้ า ที่ ป ระชุมคณะกรรมการอํ า นวยการเพื่ อพิ จารณาสนับสนุน
งบประมาณการวิจยั
2. แผนการดําเนินงานสําหรับ “ การปรับปรุ งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์
TQF-HEd”
จากที่ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินงาน โดยมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล เป็ นประธานกรรมการ ได้ ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน จํ านวน 1
ล้ านบาท จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านทางเลขานุการฯ ขณะนี ้ได้ รับความเห็นชอบในหลักการแล้ ว และทาง
สกอ. ให้ จดั ทําข้ อกําหนดการศึกษา (Term of reference) โครงการวิจยั เรื่ อง การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต รายละเอียดดังเอกสารแนบ กํ าหนดระยะเวลาดําเนินการไว้ 6
เดือน คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2554 หลังจากนันจะส่
้ งมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาแพทยศาสตร
บัณฑิต (มคอ.1) นี ้ให้ สกอ. เห็นชอบ เพื่อที่ทางสถาบันจะได้ ดําเนินการจัดทํา มคอ. 2-7 ต่อไป ในการนี ้คณะ
ผู้จดั ทํา TOR จึงนําเสนอร่างเพื่อขอการเห็นชอบจากที่ประชุมก่อนนําเสนอ สกอ.
มติท่ ปี ระชุม : เห็นชอบ
4.1.3 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอกําหนดการประเมินสถาบันที่
ขอรับการประเมินตามแนวทาง TQA ในรอบต่อไป คือ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กําหนดการ
site visit ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 ผู้ประเมินจํานวน 4 ท่านตอบรับเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้มีผ้ สู งั เกตการณ์
จาก 2 สถาบันคือ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะขอรับการตรวจประเมินในรอบถัดไป ประมาณสิงหาคม-กันยายน
2553 เนื่องจากเป็ นสถาบันใหญ่ จึงกําหนดจํานวนผู้ตรวจประเมินไว้ 6 ท่าน โดยคณะฯ ได้ เสนอชื่อผู้ตรวจ
ประเมินมาแล้ ว ซึ่งจะได้ ดําเนินการติดต่อและแจ้ งผลให้ ทราบต่อไป โดยมีผ้ สู งั เกตการณ์ได้ แต่ไม่เกินจํานวน
ผู้ตรวจประเมิน ผู้สงั เกตการณ์จะได้ รับเอกสารท่านละ 1 ชุด ตัวบ่งชี ้ยังคงใช้ ตามเกณฑ์เดิม ซึง่ ตกลงว่าจะ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างสถาบัน นอกจากนี ้แต่ละสถาบันอาจมีตวั บ่งชี ้อื่นตามเอกลักษณ์ของสถาบันด้ วย
ทังนี
้ ้โรงเรี ยนแพทย์เก่าทุกแห่งต้ องดําเนินการตามแนวทาง TQA ตามที่ตกลงกัน ส่วน
โรงเรี ยนแพทย์ใหม่ หลังจากมีบณ
ั ฑิตจบแล้ วควรจะเริ่ มดําเนินการ สถาบันร่ วมผลิตในฐานะคู่ความร่ วมมือก็
ต้ องรับการประเมินด้ วยโดยครอบคลุมในบางประเด็น การประเมินดังกล่าวเป็ นข้ อตกลงของคณะกรรมการ
อํานวยการ ภายใต้ ปรัชญาการดําเนินงานของ กสพท ที่ต้องการจะสนับสนุนช่วยเหลือกันอย่างแท้ จริง
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มติท่ ปี ระชุม: รับทราบ
4.1.4 การดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรั บรองความรู้ ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอ (ร่ าง) ประกาศการจัดสอบเพื่อ
ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL) ครัง้ ที่ 2 ของปี พ.ศ. 2553
สาระสําคัญส่วนใหญ่ยงั คงเดิม เว้ นแต่ในส่วนของกําหนดการสอบ
ประกาศ การสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2
ขันตอนที
้
่ 1 Basic medical sciences สอบวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2553
ขันตอนที
้
่ 2 Clinical sciences สอบวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553
สมัครสอบวันที่ 6-28 กรกฎาคม 2553 ที่ www.cmathai.org
ส่งใบสมัคร เอกสาร และสําเนาหลักฐานการชําระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
ประกาศผลภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2553
สนามสอบ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศ การสอบขั้นตอนที่ 3 OSCE : (Objective Structural Clinical Examination)
กําหนดสอบ 3 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 สอบวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 สนามสอบ กทม. และเชียงใหม่
ประกาศผลการสอบวันที่ 15 ธันวาคม 2553
ครัง้ ที่ 2 สอบวันที่ 9 มกราคม 2554
สนามสอบ กทม. และสงขลา
ประกาศผลการสอบวันที่ 19 มกราคม 2554
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
สนามสอบ กทม. และขอนแก่น
ประกาศผลการสอบวันที่ 2 มีนาคม 2554
สมัครสอบวันที่ 1-31 สิงหาคม 2553
ส่งใบสมัคร เอกสาร และสําเนาหลักฐานการชําระเงินภายในวันที่ 2 กันยายน 2553
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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4.1.5 การประชุ มรองคณบดีกํากับงานวิจัย กสพท (เครื อข่ ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
(CRCN))
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
เครื อข่ายวิจยั คลินิกสหสถาบัน (CRCN) ของบประมาณการสนับสนุนการดําเนินงาน ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่วมกับคณะกรรมการบริ หารครัง้ ที่ 2/2553 คณะกรรมการฯ เห็นประโยชน์
และมีมติเห็นชอบในการให้ การสนับสนุนเพื่อการคงอยู่ของ CRCN อย่างไรก็ตาม วิธีการในการสนับสนุนว่าจะ
สนับสนุนรายปี หรื อเป็ นรายโครงการวิจยั ยังไม่มีการตกลงในรายละเอียด ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ
ศรี ศกุ รี เสนอให้ รองคณบดีที่เป็ นตัวแทนจากแต่ละสถาบันฯ นําเสนอข้ อมูลต่อคณบดีและทางคณะฯ เพื่อให้
เข้ าใจก่อนเข้ าประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เพื่อจะได้ มีมติในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : เห็นชอบ
4.2 เพื่อทราบ
4.2.1 การปรั บปรุ งภาระงานอาจารย์ แพทย์ และค่ าตอบแทนให้ เหมาะสม
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
กสพท ได้ มอบหมายให้ กลุ่ม UHOSNET พิจารณาดําเนินการ แต่เนื่องจากการประชุม
ครัง้ ล่าสุดที่ประชุมได้ พิจารณาเรื่ อง Lean Management จึงยังมิได้ พิจารณาในประเด็นนี ้ อย่างไรก็ตาม ควร
้ าแหน่งอาจารย์โรงเรี ยนแพทย์ อาจจะเป็ น
เป็ นภารกิจของกลุม่ สถาบันฯ ที่ต้องร่วมมือกันหาทางแก้ ไข มิฉะนันตํ
ตัวเลือกลําดับสุดท้ ายที่แพทย์จบใหม่ตดั สินใจเลือก
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.2.2 การประชุมเครื อข่ ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ผู้นําเสนอ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อ าวุธ ศรี ศุก รี นํ า เสนอความคื บ หน้ า การประชุม เครื อ ข่ า ย
โรงพยาบาลกลุ่ม สถาบัน แพทยศาสตร์ (UHOSNET) ครั ง้ ล่ า สุด ซึ่ ง ได้ จัด การประชุม ที่ ค ณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ องที่ทางกลุม่ ให้ ความสําคัญคือการนําระบบ Lean Management มาใช้ ในการ
บริ หารจัดการ ซึง่ ผลการดําเนินงานในหลายสถาบันพบว่าเป็ นประโยชน์และมีความคุ้มค่าสูง (ประหยัดเงิน) โดย
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ พิจารณาเรื่ องประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยของ รปภ. ในระบบบริ ษัท เมื่อเกิดเหตุผ้ ชู ุมนุมบุกรุ กเข้ าไปในโรงพยาบาล (จุฬาลงกรณ์) หากมี
ความคืบหน้ าในประเด็นอื่นจะได้ นํามาแจ้ งที่ประชุมทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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4.2.3 ผลงานวิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษากั บ การพิ จ ารณาตํ า แหน่ งวิ ช าการในคณะ
แพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ นําเสนอความคืบหน้ าในการหารื อ สกอ.
ในการเห็นชอบ/อนุมตั ใิ ห้ นําผลงานวิจยั แพทยศาสตรศึกษา หรื อบทความ มาประกอบการขอผลงานทางวิชาการ
หนังสือที่ทาง สกอ. ตอบกลับมายังไม่ชดั เจน และไม่พบความแตกต่างจากเงื่อนไขเดิม ซึง่ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
ที่กลุม่ สถาบันฯ เสนอขอไป ทังนี
้ ้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล ได้ ทําหนังสือชี ้แจงไปใหม่ แต่
ปั จจุบนั ยังไม่ได้ รับการตอบกลับจากทาง สกอ. ซึง่ จะได้ ติดตามต่อไป ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณานําประเด็นในเรื่ องการกําหนดเป็ นเงื่อนไข (requirement) ให้ ผ้ ทู ี่เป็ นอาจารย์ต้องนํา
ผลงานการวิจยั ด้ านแพทยศาสตรศึกษามาใช้ ประกอบในการขอตําแน่งทางวิชาการ เพื่อนํามาพิจารณาร่วมกันใน
โอกาสต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องที่กาํ ลังอยู่ในระหว่ างการดําเนินการ
4.3.1 การจัดทําโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มของกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศ
ไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ยังไม่มีความคืบหน้ า
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3.2 โครงการดําเนินงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพ ร่ วมกับสํานั กงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้ างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน นําเสนอความคืบหน้ าของโครงการ
ดําเนินงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพร่ วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ในระยะต้ น
การดําเนินงานได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละจิตสํานึกด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ แต่
ในการดําเนินงานที่ผา่ นมาบรรลุวตั ถุประสงค์ด้านอื่น เช่น การสร้ างเสริ มสุขภาพในโรงพยาบาลและบุคลากร แต่
ยังไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ด้านคุณภาพบัณฑิตที่เป็ นเป้าหมายหลักของการดําเนินการ กรรมการพิจารณาร่ วมกัน
้ ้ทาง สสส. ได้ กนั
แล้ วเห็นว่า การดําเนินงานในระยะต่อไป ควรกํากับทิศทางให้ เข้ าสูเ่ ป้าหมายหลักมากขึ ้น ทังนี
งบประมาณกองทุนสําหรับโรงเรี ยนแพทย์ใหม่ไว้ ต่างหาก เพื่อใช้ ในการสร้ างกลไกการดําเนินงานด้ านการสร้ าง
เสริมสุขภาพให้ ทันกับสถาบันที่ดําเนินการมาก่อน
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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4.3.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : หนังสือที่ สธ 0212.03/504 เรื่ อง ขอเชิญเข้ าอบรมหลักสูตร
Exploratory Course in Medical Education “Rookie Teacher”
ผู้นําเสนอ
: นายแพทย์หรรษา แต้ ศริ ิ
นายแพทย์ หรรษา แต้ ศิริ ผู้อํานวยการศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ นําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา หลักสูตร Exploratory Course in Medical Education “Rookie Teacher”
ประจําปี การศึกษา 2553 เพื่อเสริ มทักษะความรู้ด้านการจัดการเรี ยนการสอนแพทย์ ซึง่ แบ่งจัดเป็ น 4 เครื อข่าย
รายละเอียดและกําหนดการดังเอกสารประกอบ ผู้เข้ าอบรมไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พกั
สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้ นสังกัด
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง นัน ทนา ศิ ริ ท รั พ ย์ แจ้ ง ที่ ป ระชุม เพื่ อ ทราบ คณะอนุ ก รรมการ
้
่อบุคคล
กลัน่ กรองวิชาการแพทยสภา ซึง่ ประกอบด้ วย อนุกรรมการโดยตําแหน่ง และอนุกรรมการที่แต่งตังโดยชื
เนื่ อ งจากกรรมการแพทยสภาจะหมดวาระลงในอี ก ครึ่ ง ปี ข้ า งหน้ า เห็ น ควรให้ ท างกลุ่ม สถาบัน ฯ พิ จ ารณา
เตรี ยมการส่งผู้แทนเข้ าร่วมเป็ นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่ คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวทําหน้ าที่
กํ ากับดูแลการเปิ ดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมถึงประเมินและติดตามสถาบันที่ผ่านการรั บรองอย่างมี
เงื่อนไข ทังนี
้ ้ตามข้ อบังคับแพทยสภาจะต้ องส่งเรื่ องมาให้ ทาง กสพท พิจารณาให้ การรับรอง และเสนอความเห็น
ไปยังแพทยสภาผ่านคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่หลักสูตร/สถาบันได้ รับการรับรอง
โดยคณะกรรมการแพทยสภาโดยไม่ผ่าน กสพท จึงขอเสนอให้ มีผ้ แู ทนประจําจาก กสพท เข้ าร่ วมประชุมอย่าง
สมํ่าเสมอเพื่อป้องกันมิให้ เกิดกรณีดงั กล่าว
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องจากการประชุมกรรมาธิการสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รั พ ย์ แจ้ งที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา สืบเนื่องจากการที่มีหลายหน่วยงาน ได้ ยกร่ าง พรบ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ
........ เพื่อเสนอปรับปรุ งแก้ ไข พรบ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นควรนําร่ าง พรบ.
ฉบับที่วฒ
ุ ิสมาชิกยกร่าง มาทําประชาพิจารณ์โดยขอความร่วมมือจากโรงเรี ยนแพทย์ จาก 4 ภาค เป็ นเจ้ าภาพใน
14

การจัด ระยะเวลาในการจัด สองครัง้ แรกจัดในปี งบประมาณ 2553 ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2553
กรรมาธิการฯ จัดสรรงบประมาณ 200,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ โดยให้ สถาบันฯ รับผิดชอบในการจัดหา
วิทยากรและประชาสัมพันธ์ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม กลุม่ เป้าหมายเป็ นแพทย์ 150-200 คน เงื่อนไขคือ 100 คนควรเป็ น
อาจารย์แพทย์ อีก 50 คน เป็ นแพทย์ที่ทํางานในพื ้นที่นนั ้ ๆ เหตุที่ไม่เลือกกระทรวงสาธารณสุขเป็ นเจ้ าภาพใน
การจัด เพราะเห็นว่าอาจมีศกั ยภาพในการเชิญอาจารย์แพทย์ซงึ่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักซึง่ มีบทบาทในการจัดการ
เรี ยนการสอนและฝึ กอบรมนักศึกษาแพทย์เข้ าร่วมได้ น้อย การประชุมนี ้ ประธานกรรมาธิการสาธารณสุขจะเป็ นผู้
ออกหนังสือเชิญ ทังนี
้ ้ขอให้ จดั ในวันพุธ หรื อพฤหัสบดีที่ 2 หรื อ 3 ของเดือน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วเสนอให้ จดั ประชุม ตาม (ร่าง) กําหนดดังนี ้
1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดประชุม เดือนสิงหาคม 2553
2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดประชุม เดือนกันยายน 2553
3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุม เดือนตุลาคม 2553
4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยบูรพา
จัดวันพุธบ่าย เดือนพฤศจิกายน 2553
5. สถาบันในกรุงเทพมหานคร จะตกลงในภายหลัง
ทังนี
้ ้ให้ สถาบันแจ้ งยืนยันภายใน 23 กรกฎาคม 2553
มติท่ ปี ระชุม : เห็นชอบ
ปิ ดการประชุม เวลา 13.00 น.

(แพทย์หญิงปาริ ชาติ วงศ์เสนา)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจและแก้ ไขสรุปผลการประชุม
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