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ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม
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
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วนั ชัย บุพพันเหรัญ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน จินายน
นายแพทย์เพชร รอดอารี ย์
(แทน แพทย์หญิงอังคณา พงศ์ผาติโรจน์
นายแพทย์ภชู ิต ศรี ทิพยวรรณ
(แทน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิโรจน์ วรรณภิระ
นายแพทย์ประทุมทอง ยาทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตัน๊ สวัสดิ์
นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์

รายนามผู้ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ชวลิต สนธิสมบัติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจัด สวัสดิโอ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการอํานวยการและกรรมการบริหาร
กรรมการ

4.
5.
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สธุ รรม ปิ่ นเจริ ญ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สชุ าติ อินทรประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินนั ท์ อร่ามรัตน์

รายนามผู้รับเชิญเข้ าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์
(แทน นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริฐ
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุวตั ร รุ่งพิสทุ ธิพงษ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ทองกระจาย
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์
5. นายแพทย์วทิ ยา จารุพนู ผล
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิก
โรงพยาบาลสุรินทร์
ผู้อํานวยการสํานักงานบริ หาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
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สรุ ปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 6/2553
วันศุกร์ ท่ ี 1 ตุลาคม 2553
ณ ห้ องประชุมเฉลิม วราวิทย์ อาคารผลิตยาและสมุนไพร ชัน้ 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพืน้ ที่ในเมือง)
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ นายแพทย์ ส มพร โพธิ น าม คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
มหาสารคาม ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้ อนรับคณะกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย เจ้ าหน้ าที่นําเสนอประวัติ และข้ อมูลโดยสังเขปของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากนันแนะนํ
้
ากรรมการบริ หารกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย 2 ท่านใหม่ ได้ แก่
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิ งสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ
2. นายแพทย์เพชร รอดอารี ย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
แล้ วประธานที่ประชุม ดําเนินการประชุมตามวาระฯ
วาระที่ 1

เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ

1.1 การสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2554 ผ่ านระบบรั บตรงของกลุ่มสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม งคล เลาหเพ็ ญ แสง เลขานุก ารอนุก รรมการจัด การสอบ
คัดเลือกฯ แจ้ งว่า จํานวนผู้สมัครรวมทังสิ
้ ้น 29,008 คน ทําให้ ไม่สามารถจัดที่นงั่ สอบได้ ตามความต้ องการของ
ผู้สอบ โดยเฉพาะสนามสอบในกรุ งเทพฯ ต้ องมีการกระจายผู้สมัครจากสนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไปยั ง สนามสอบมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และสนามสอบคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับสนามสอบส่วนภูมิภาค ยังไม่พบปั ญหาในการจัดการ กําหนดวันสอบวิชาเฉพาะ
ในวันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2553 ขณะนี ้กําลังอยูใ่ นระหว่างการผลิตข้ อสอบและจัดทําผังที่นงั่ สอบ สําหรับปั ญหา
ระหว่างการรับสมัคร เช่น การส่งเอกสารเกินกําหนด เอกสารไม่ครบถ้ วนตามรายการ คณะอนุกรรมการจัด
สอบฯ ได้ พิจารณาแล้ วผ่อนผันให้ กลุ่มที่ส่งเอกสารมาภายในกํ าหนดเวลาแต่ไม่ครบสมบูรณ์ ให้ ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมได้ ภายในกําหนดเวลาที่ขยายให้
มติท่ ีประชุม : รับทราบ และเห็นว่ายังไม่ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบในปี การศึกษาต่อไป
ขอให้ กรรมการสนามสอบแต่ละแห่งตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของสนามสอบ และกํากับควบคุมกระบวนการ
สอบให้ เป็ นไปตามข้ อปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
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1.2 การประชาพิจารณ์ มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ..........
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ เชิญคณะกรรมการฯ และผู้สนใจเข้ าร่วมสัมมนา
ประชุมรับฟั งความคิดเห็น (ร่ าง) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ......... ในวันที่ 7 ตุลาคม
2553 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยในการประชุมช่วงเช้ า จะมีการนําเสนอ (ร่ าง)
เกณฑ์ ม าตรฐานฯ ในภาพรวมทัง้ หมด ซึ่ง จะมี ก ารเพิ่ม เติม ภาคผนวกเรื่ อ ง Health Promotion และ
้
การวิพากย์โดยวิทยากรรับเชิญ เพื่อชี ้ประเด็นที่น่าสนใจเพื่อเป็ นจุดนํา
เวชจริ ย ศาสตร์ เข้ ามาด้ วย จากนันจะมี
ในการอภิปรายในช่วงบ่าย ผลสรุ ปจะนําเสนอเข้ าที่ประชุมใหญ่ของแพทยสภาในปลายเดือนพฤศจิกายน
2553 เพื่อพิจารณาประกาศใช้ ตอ่ ไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
1.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาระดับภูมิภาค SEARAME, APMEC, AMEA
เอกสารประกอบ : - เอกสารเชิญประชุม SEARAME
- เอกสารเชิญประชุม AMEA
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งผู้ที่สนใจเพื่อพิจารณาเข้ าร่วมประชุม
- First SEARAME International Conference “Best practices in Medical and Health
Profession Education in South East Asia” ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมืองยอร์ กยากาตา วันที่ 19-22
พฤศจิกายน 2553
- 8th Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC) “Continuum of Medical
Education from Undergraduate Learning to Professional Practice” จัดที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 26-30
มกราคม 2554
- Sixth Congress of the Asian Medical Association Association (AMEA 2011) “Trends
in medical Education” จัดที่ประเทศมาเลเซีย วันที่ 23-26 มีนาคม 2554
มติท่ ีประชุม
: รับทราบ พร้ อมทังเสนอว่
้
า ในอนาคตการประชุมในลักษณะนี ้ ควรจะมี
organizer ของ กสพท จัดการนํากลุ่มผู้สนใจเข้ าร่ วมประชุมเพื่อความประหยัด และเป็ นการอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางไปประชุม
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วาระที่ 2

รั บรองสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศ
ไทย ครั ง้ ที่ 4/2553 เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 2 กรกฎาคม 2553 ณ ห้ องประชุม CMP 401 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรั บทราบสรุ ปผลการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 6 สิงหาคม 2553 ณ ห้ องราชวิถี
เอกสารประกอบ : สรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 4/2553
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
ที่ประชุมพิจารณาสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันฯ ครัง้ ที่ 4/2553 มีข้อ

แก้ ไขดังนี ้
หน้ าที่ 4 บรรทัดที่ 13 โดยอาจการจัดประเภท แก้ ไขเป็ น โดยอาจจัดประเภท
หน้ าที่ 6 บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 31 แก้ ไขเป็ น บรรทัดที่ 30
หน้ าที่ 9 บรรทัดที่ 7 ปริมลฑล แก้ ไขเป็ น ปริมณฑล
หน้ าที่ 10 บรรทัดที่ 12 (Term of reference) แก้ ไขเป็ น (Term of reference:TOR)
หน้ าที่ 14 บรรทัดที่ 26 และ 30 หน้ าที่ 15 บรรทัดที่ 6 กรรมาธิ การสาธารณสุข แก้ ไขเป็ น
กรรมาธิการการสาธารณสุข
หน้ าที่ 15 บรรทัดที่ 12 มหาวิทาลัยบูรพา.... จัดวันพุธบ่าย แก้ ไขเป็ น มหาวิทยาลัยบูรพาจัด
ประชุมเดือนพฤศจิกายน
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ และรับรองสรุปผลการประชุม ภายหลังที่ได้ ทําการแก้ ไข
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาวิธีการเปิ ดสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับ
ตรง (Direct Admissions) ของโรงเรียนแพทย์ ต่าง ๆ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เลขาธิ การกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
แจ้ งที่ประชุมว่า จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย จึงยังสมควรคงวิธีการจัดสอบในรูปแบบเดิม
ต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปั จจุบนั การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ มีหลายช่องทางใน
แต่ละสถาบัน และไม่มีแหล่งข้ อมูลกลางเพื่อการสืบค้ น จึงเห็นสมควรให้ มีการจัดเก็บข้ อมูลไว้ ที่กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงและเผยแพร่ตอ่ ไป
มติท่ ปี ระชุม : เห็นชอบ และให้ กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือขอข้ อมูล
ไปยังสถาบันต่าง ๆ
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3.2 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 12
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม งคล เลาหเพ็ ญ แสง แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า การประชุม วิ ช าการ
แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 12 จะจัดให้ มีขึ ้นประมาณเดือนมิถนุ ายน 2554 หัวข้ อ “การวัด
และประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์ Assessing Medical Competency” โดยจะกําหนดวันเวลา
ภายหลัง
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิ งสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน เสนอให้ มีการกํ าหนดช่วงเวลาในการ
ประชุมที่ชดั เจน เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวของเจ้ าภาพในการจัดประชุม และเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจัดตารางเวลา
ล่วงหน้ าเพื่อเข้ าร่ วมกิจกรรม โดยให้ มีกรรมการดูแลเรื่ องนี โ้ ดยเฉพาะ ตลอดจนกํ าหนดหัวข้ อในระยะยาว
เพื่อให้ การประชุมต่อเนื่อง
มติท่ ปี ระชุม : เห็ น ชอบหั ว ข้ อการประชุ ม มอบให้ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นเจ้ าภาพในปี 2554 และมอบ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ เป็ นผู้
ประสานงานในเรื่ องการจัดตังคณะกรรมการวิ
้
ชาการสําหรับการประชุมฯ
3.3 การขอรั บ การสนั บ สนุ น ค่ า เดิ น ทางและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ สํ า หรั บ กรรมการจากคณะ
แพทยศาสตร์ ในภูมิภาค เพื่อเข้ าร่ วมประชุมในภารกิจของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
แจ้ งที่ประชุมว่า เนื่องจากกลุม่ สถาบันฯ มีการจัดการประชุมวาระพิเศษหลายครัง้ สมาชิกในส่วนภูมิภาคจึงได้
เสนอให้ มีการจัดการประชุมผ่าน Teleconference เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและค่าที่พกั
ทังนี
้ ้ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล ได้ ทดลองในการจัดการเรี ยนการสอนกับสถาบันเครื อข่าย แต่ยงั พบว่า
มีปัญหาเรื่ องภาพกับเสียงไม่ตรงกัน ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ก็ได้ ทดลองแล้ ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย มีจํานวนมาก ช่องเครื อข่ายในการสื่อสารอาจมีพื ้นที่ไม่เพียงพอ โดยสถาบันที่พื ้นที่ใกล้ เคียงกัน
อาจต้ องมาร่วมกลุม่ กัน
มติท่ ีประชุม : เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิโชค อนันตเสรี รับไปศึกษา
ข้ อมูลและความเป็ นไปได้ ในการจัดประชุมผ่าน Teleconference สําหรับการประชุมย่อย/วาระพิเศษ ส่วน
การประชุมที่จดั เป็ นประจําปี ละ 8 ครัง้ ยังคงใช้ รูปแบบเดิม โดยงบประมาณในการเข้ าร่ วมประชุมให้ เบิกจ่าย
จากต้ นสังกัด
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการต่ อเนื่อง
4.1.1 การดําเนิ นการตามแนวปฏิบัติจากข้ อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 8
เอกสารประกอบ : - เอกสารโครงการอบรมหลักสูตรระยะสันสํ
้ าหรับผู้บริ หาร และ
อาจารย์แพทย์เรื่ องการใช้ เทคโนโลยีด้านสุขภาพและยาอย่าง
เหมาะสม
- เอกสารร่างการใช้ ยาอย่างเหมาะสม
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล รองเลขาธิการกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย แจ้ งความคืบหน้ าการดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิจากข้ อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 ดังนี ้
1. การอบรมหลัก สูต รระยะสัน้ สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์ แ พทย์ เรื่ อ ง “การใช้
เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยความร่ วมมือจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ าน
สุขภาพ (HITAP) เพื่อสนับสนุนการใช้ ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมในสถาบันผลิต
แพทย์ ทังในรู
้ ปแบบของงานวิจยั และการบรรจุเข้ าในหลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตร์ จัดการฝึ กอบรม 2 ครัง้
ครัง้ แรกเป็ นหลักสูตรเนื ้อหาพื ้นฐาน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 และครัง้ ที่ 2 หลักสูตรเชิงปฏิบตั ิ
ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2553 หรื อเดือนมกราคม 2554 ทังนี
้ ้ HITAP จะสนับสนุนวิทยากร กสพท
สนับสนุนงบประมาณ รับผู้เข้ ารับการอบรมสถาบันละ 1-3 คน ผู้เข้ ารับการอบรมจะต้ องสร้ างงานวิจัยเพื่อ
นําเสนอในการประชุมช่วงที่ 2
2. (ร่าง) นโยบายการขายและการตลาดสําหรับผู้วิจยั และผลิตเภสัชภัณฑ์ ซึง่ ได้ จดั ทําขึ ้น
โดยอ้ างอิงจากข้ อบังคับของแพทยสภา ว่าด้ วยการรักษาจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 2549 หลักเกณฑ์การ
ขายของ PREMA 2551 รวบรวมเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในต่างประเทศ ในกลุม่ วิชาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ ยา เพื่อกําหนด
รูปแบบของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ และผู้วิจยั และผลิตเภสัชภัณฑ์
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ และขอให้ พิจารณาปรับช่วงเวลาของการฝึ กอบรมช่วงแรก เป็ น
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2553 เพื่อไม่ให้ ทบั ซ้ อนกับการประชุมวิชาการ Medical Expo ของแพทยสภา สําหรับ
(ร่ าง) นโยบายการขายและการตลาดสําหรับผู้วิจยั และผลิตเภสัชภัณฑ์ ที่ประชุมเห็นควรให้ เริ่ มปฏิบตั ิแบบค่อย
เป็ นค่อยไป นําเสนอผลการปฏิบตั เิ ป็ นระยะ ๆ ก่อนประกาศเป็ นนโยบายต่อไป
4.1.2 การประเมินตามแนวทาง TQA การจัดประเมิน และกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งความคืบหน้ าต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้
ได้ มีคณะแพทยศาสตร์ ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประเมิน 2 สถาบัน ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล กํ าหนดการตรวจเยี่ยมประมาณเดือนมกราคม 2554 ผู้ตรวจประเมินรวมทังสิ
้ ้น 6 คน และคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการทาบทามผู้ตรวจประเมิน
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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4.1.3 การดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรั บรองความรู้ ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : 2 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง นัน ทนา ศิ ริ ท รั พ ย์ นํ า เสนอกํ า หนดการสอบความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขันตอนที
้
่ 1-2 ครัง้ ที่ 2/2553 ในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 2553
โดยขันตอนที
้
่ 1 มีผ้ เู ข้ าสอบ 784 คน ขันตอนที
้
่ 2 มีผ้ เู ข้ าสอบ 230 คน จัดสอบ 5 สนามสอบ และการสอบ
ขันตอนที
้
่ 3 จัดสอบในเดือนพฤศจิกายน 2553 มกราคม และกุมภาพันธ์ 2554 พบว่ามีผ้ สู มัครสอบในรอบ
เดือนพฤศจิกายนจํานวนมากเกินที่นงั่ สอบ คณะกรรมการฯ จึงได้ จดั ผู้เข้ าสอบที่สมัครมาเป็ นลําดับหลัง ๆ ให้
เข้ าสอบในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2554 แทน
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.4 การประชุมรองคณบดีกํากับงานวิจัย กสพท (เครื อข่ ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
(CRCN))
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาวุธ ศรี ศุกรี เลขาธิ การฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า กําลังอยู่ใน
ระหว่างการกําหนดช่วงเวลาในการหารื อระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทกุ สถาบัน เพื่อพิจารณาในประเด็น
ของการอนุมตั ทิ นุ อุดหนุนการวิจยั จาก CRCN
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.2 เพื่อทราบ
4.2.1 การปรับปรุ งภาระงานอาจารย์ แพทย์ และค่ าตอบแทนให้ เหมาะสม
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประ
เทสไทย แจ้ งว่า เรื่ องนี ้เดิมได้ ส่งมอบให้ กลุ่ม UHOSNET ไปพิจารณา แต่เนื่องจากมีปัญหารี บด่วนอื่นที่ต้อง
ดําเนินการ เรื่ องจึงยังไม่มีความคืบหน้ า
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ และเห็นสมควรให้ นําเรื่ องเข้ าไปพิจารณาร่วมในโครงการเพิ่ม
ครูแพทย์ ที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นประธาน
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4.2.2 การประชุมเครือข่ ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทย แจ้ งว่า การประชุมครัง้ ต่อไปจะจัดให้ มีขึ ้นที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-8
ตุลาคม 2553 หากมีข้อสงสัยให้ ตดิ ต่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ได้ เป็ นเบื ้องต้ น
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.2.3 ผลงานวิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษากั บ การพิ จ ารณาตํ า แหน่ งวิ ช าการในคณะ
แพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทย แจ้ งว่า สกอ. โดยรองเลขาธิการฯ รับจะพยายามผลักดันเรื่ องนี ้ เพราะเป็ นดัชนีชี ้วัดของ สกอ. ด้ วยเช่นกัน
ทังนี
้ ้ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ให้ ข้อเสนอว่า เรื่ องนี ้ควรให้ กสพท เป็ นผู้เสนอและผลักดัน
เพราะมีศกั ยภาพมากกว่า
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องที่กาํ ลังอยู่ในระหว่ างการดําเนินการ
4.3.1 การจัดทําโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มของกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศ
ไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อ าวุธ ศรี ศุก รี เลขาธิ ก ารกลุ่ม สถาบัน แพทยศาสตร์ แ ห่ ง
ประเทศไทย แจ้ งว่า โครงการผลิตแพทย์เพิ่มระหว่าง สบพช. และกระทรวงสาธารณสุข ในการร่ วมผลิตแพทย์
กับคณะแพทยศาสตร์ จํานวนปี ละ 1,000 คน ได้ ขออนุมตั ิ ครม. ไว้ ถึงปี 2555 เท่านัน้
ผู้แทนจาก สบพช. ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมอยู่ 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 ผู้บริ หารสํานักงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ อยู่ระหว่างการสรรหา และ
จะนัดสรุปในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นี ้
ประเด็นที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ปั จจุบนั มี 2 โครงการคือ โครงการผลิตแพทย์
และพยาบาลในแผนการลงทุนเสริ มสร้ างโครงสร้ างสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2549-2552 จํานวนผู้ผลิต 2,798
คน ตามมติ ครม. ปี 2549 และโครงการผลิตแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพและบุคคลด้ านสาธารณสุข ภายใต้
้
นของ
แผนปฏิบตั ิการไทยเข้ มแข็ง ปี 2555 ที่ได้ รับการอนุมตั ิและผ่านสภาเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ทังสองโครงการเป็
คณะแพทยศาสตร์ ใหม่
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ประเด็นที่ 3 การจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
วันที่ 20-22 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ที่ศนู ย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลขอนแก่น มีผ้ ลู งทะเบียน 500
กว่าคน ในครัง้ ต่อไปจะจัดที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในปี พ.ศ.
2555 จัดที่ศนู ย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลเชียงราย และขอให้ ศนู ย์ฯ ที่เป็ นเจ้ าภาพประสานคณะแพทย์ฯ
ที่อยูใ่ กล้ เคียงเป็ นเจ้ าภาพร่วมด้ วย
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3.2 โครงการดําเนินงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพ ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสนั บสนุ น
การสร้ างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า โครงการฯ จะ
จัดการสัมมนาโรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 สถานที่ยงั ไม่ระบุชดั เจน และขอให้
แต่ละสถาบันส่งโปสเตอร์ เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ จํานวน 1-2 โปสเตอร์ โดยจะนําเสนอในงาน Thailand
Medical Expo หัวข้ อ “บทบาทของอาจารย์แพทย์ทางด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ” และในวันที่ 21 ตุลาคม 2553
นี ้ จะมีการประชุมตัวแทนคณะกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพ เพื่อทําความเข้ าใจเกี่ยวกับงานที่จะจัดในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2553 นี ้ และรายงานผลการประเมินกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา เป็ นการนําเสนอ
ตัวแทนของโรงเรี ยนแพทย์ตา่ ง ๆ การประชุมจัดที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์
ได้ นําเสนอแล้ วในวาระที่ 4.3.1
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3.4 การทบทวนเกณฑ์ การเปิ ดดําเนิ นการหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการ
รั บรองสถาบัน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ งนัน ทนา ศิริทรั พ ย์ แจ้ ง ต่อที่ ประชุม ว่า จะมี ก ารประชุม
ทบทวนเกณฑ์ ก ารเปิ ดดํ า เนิ น การหลัก สูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต เกณฑ์ นี ไ้ ด้ ใช้ ม าตัง้ แต่ปีการศึก ษา 2546
สมควรมีการทบทวนเนื่องจากได้ ใช้ มาเป็ นเวลานานแล้ ว อาจมีเกณฑ์บางตัวไม่เหมาะสม โดยได้ สง่ แบบสอบถาม
ไปยังผู้ประเมินเพื่อให้ พิจารณาประเด็นที่ควรแก้ ไขปรับปรุงในเบื ้องต้ น จากนันให้
้ สรุปประเด็นที่ควรปรับปรุงและ
จัดประชุมผู้เกี่ยวข้ องต่อไป โดยการประชุมจะมีขึ ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย เวลา 10.00 – 15.00 น. ผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วย กรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันฯ ผู้ตรวจ
ประเมินหลักสูตร และนักวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โดยขอให้ สถาบันส่งผู้แทนเข้ าร่วมประชุม
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3.5 การกํ า หนดเขตของสถาบั น ร่ วมผลิ ต แพทย์ และการกํ า หนดเขตของการรั บ
นักศึกษาแพทย์ แบบรับตรงสําหรับสถาบันสมาชิก
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ไม่มี
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งมติที่ประชุมอนุกรรมการกลัน่ กรองวิชาการ
แพทยสภา วันที่ 30 กันยายน 2553 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
5.2 เรื่องจากการประชุมกรรมาธิการการสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งกําหนดการจัดการเสวนาเรื่ อง บทเรี ยนความ
เชื่อมโยงของกระบวนการผลิตแพทย์ มาตรฐานวิชาชีพกับกระบวนการยุติธรรม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 และ
แจ้ งกําหนดการจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟั งความคิดเห็น เรื่ อง กฎหมายที่มีผลกระทบต่อเวชปฏิบตั ิครัง้ ที่ 3 วันที่
20 ตุล าคม 2553 ที่ ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ กิ จ กรรมทัง้ สองนี ้ จัด โดย คณะอนุ
กรรมาธิการติดตามและตรวจสอบกระบวนการพัฒนาวิชาชีพเวชกรรม กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
5.3 Questionnaire on “Teaching Communication skills to Undergraduate medical students’
in the medical Schools of the SEA region
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งการขอความร่ วมมือตอบแบบสอบถามจาก
คณะทํางานจาก WHO/SEARO ในการยกร่าง “Communication module” เพื่อนําเสนอพิจารณาในที่ประชุม
The Fourth Meeting of Network of Medical Councils of SEA countries
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
11

5.4 ขอความร่ วมมือตอบแบบสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการนอนในโรงเรี ยนแพทย์
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์ แจ้ งการขอความร่ วมมือตอบแบบสอบถาม
เรื่ องเกี่ยวกับการนอนในโรงเรี ยนแพทย์ ของกลุ่ม Asia Pacific Pediatric Sleep Alliance (APPSA) โดย
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิ งนิชรา เรื องดารกานนท์ เพื่อนําข้ อมูลไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมให้ เด็ก ๆ ในภูมิภาคมีการนอนที่ดี
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
5.5 Prince Mahidol Award Conference 2011
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยรัตน์ ฉายากุล รายงานสรุ ปการเข้ าร่ วมประชุม เพื่อจัดการประชุม
วิชาการ Prince Mahidol Award Conference 2011/Second Global Forum on Human Resources for
Health ในระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2554 โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะร่ วมรับผิดชอบ
การศึกษาดูงานด้ านการผลิต: โรงเรี ยนแพทย์และโรงพยาบาลร่วมสอน/ร่วมผลิต
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
หลังจากการประชุมดําเนินการเสร็จสิ ้นครบทุกวาระแล้ ว ประธานที่ประชุมฯ เชิญผู้เข้ าร่วมประชุม
รับประทานอาหารร่วมกัน
ปิ ดการประชุม เวลา 12.00 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั )
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจและแก้ ไขสรุปผลการประชุม
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