รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
ครั ง้ ที่ 8/2553 วันศุกร์ ท่ ี 17 ธันวาคม 2553
ณ ห้ องประชุม 903 ชัน้ 9 อาคาร ภปร. สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์วรรณะ อูนากูล
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
4. แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์
(แทน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประนอม บุพศิริ
(แทน รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สัตยาศัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สทิ ธิโชค อนันตเสรี
ั น์
9. รองศาสตราจารย์ พันเอก วิชยั ประยูรวิวฒ
10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วนั ชัย บุพพันเหรัญ
11. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย
12. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน จินายน
13. นายแพทย์เพชร รอดอารี ย์
14. แพทย์หญิงสุชิลา ศรี ทิพยวรรณ
(แทน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิโรจน์ วรรณภิระ
15. นายแพทย์ลขิ ติ มาตระกูล
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตัน๊ สวัสดิ์
18. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิบลู ย์ ฤทธิทิศ
19. นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์
20. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
21. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์

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

รายนามผู้ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สธุ รรม ปิ่ นเจริ ญ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจัด สวัสดิโอ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินนั ท์ อร่ามรัตน์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สชุ าติ อินทรประสิทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้รับเชิญเข้ าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์ชชั วาล สมพีร์วงศ์
(แทน นายแพทย์สมชัย นิจพานิช
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้ า
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
นายแพทย์นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์
ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สจุ ินต์ อึ ้งถาวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ กรุงไกรเพชร
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
แพทย์หญิงรมร แย้ มประทุม
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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สรุ ปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 8/2553 วันศุกร์ ท่ ี 17 ธันวาคม 2553
ณ ห้ องประชุม 903 ชัน้ 9 อาคาร ภปร. สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
นายแพทย์วรรณะ อูนากูล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทําหน้ าที่ประธานที่
ประชุ ม ฯ กล่ า วต้ อนรั บ กรรมการบริ ห ารกลุ่ ม สถาบัน แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย จากนั น้ แนะนํ า
กรรมการบริหารกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทยใหม่ 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายแพทย์ เพชร รอดอารี ย์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
2. นายแพทย์ลขิ ิต มาตระกูล รองคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิ บู ล ย์ ฤทธิ ทิ ศ รองคณบดี สํ า นั ก วิ ช าแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แล้ วประธานที่ประชุมฯ ดําเนินการประชุมฯ ตามวาระฯ
วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: นายแพทย์เพชร รอดอารี ย์
นายแพทย์เพชร รอดอารี ย์ นําเสนอพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2553
ซึ่งได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุเ บกษา เมื่ อวัน ที่ 12 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2553 และมี ผลบัง คับ ใช้ ใ นวัน ที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตินี ้เนื่องจาก กรุงเทพมหานครเป็ นเมืองหลวง
ขนาดใหญ่ เป็ นศูนย์รวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม การปกครอง การคมนาคม
้ งควรจัดตังสถาบั
้
นการศึกษาของรัฐเพื่อให้ มีการศึกษา ส่งเสริ มวิชาการ การวิจยั และ
ขนส่งที่สําคัญ ดังนันจึ
วิชาชีพชันสู
้ ง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เน้ นเวชศาสตร์ เขตเมืองและศาสตร์ อื่น ๆ
และเป็ นหน่วยงานของรัฐในกํ ากับของกรุ งเทพมหานคร มีสถานะเป็ นนิติบุคคล บริ หารจัดการภายใต้ สภา
มหาวิท ยาลัย และสภากรุ ง เทพมหานคร โดยมี ผ้ ูว่า ราชการกรุ ง เทพมหานครเป็ นประธาน มหาวิ ท ยาลัย
กรุงเทพมหานครจัดการศึกษา 3 คณะ คือ
1. คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
2. คณะพยาบาลศาสตร์ เกื ้อการุณย์
3. คณะ Art and Science คณะนี ้ยังไม่มีการประสาทปริญญาบัตร
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คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์ เกื ้อการุ ณย์ ให้ ผ้ อู ํานวยการฯ ดํารง
ตําแหน่งคณบดี โดยต้ องแสดงเจตนาเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 180 วัน
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
1.2 สรุ ปการประชุม SEARAME 1st International Conference และ Executive Committee
Meeting, November 19-22, 2010
เอกสารประกอบ : 1 ฉบับ
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งรายงานสรุปการประชุมดังนี ้
1. 1st SEARAME (The South East Asian Regional Association for Medical Education)
International Conference และ Executive Committee Meeting เมื่อวันที่ 19-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยวิทยากรได้ เสนอประเด็นพิจารณาที่สําคัญคือ “Reorientation of Medical
Education (ROME) in WHO SEA ครัง้ ที่ 2” พร้ อมเสนอจุดเน้ น 3 ประการ คือ
1. Making medical education responsive and relevant to the community/country in
terms of both quality and quantity of medical graduates produced.
2. Education and training of doctors who are socially relevant and responsive. และ
3. Education and training of doctors who have the appropriate professional
competences including ethical, social, technical, scientific and management
abilities.
และยังได้ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า บทบาทสําคัญของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEAR) ได้ แก่ การสนับสนุนในด้ านต่อไปนี ้ :
 Patient and community sensitive medical education –use SDH/MDGs as
triggers
 Careful choice of technology –keep costs down
 Ethics – competence vs conscience และ
 More Regional and Global partnerships
การประชุมในครัง้ นี ้นําบุคลากรทางด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ทันตแพทย์ พยาบาล มาประชุมร่วมกัน ซึง่
ประเทศไทยมีตวั แทนวิชาชีพทันตแพทย์และพยาบาลเข้ าร่ วมประชุมด้ วย พร้ อมกันนีเ้ ชิญสถาบันต่าง ๆ ให้
สมัครสมาชิกวารสาร SEA Journal of Medical Education
2. 4th Network of Medical Councils of WHO SEA Region ที่ประเทศอินโดนีเซีย การประชุม
ครั ง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อกระชับความร่ วมมือระหว่างแพทยสภาในเขตภูมิภาคนี ้ โดยจัดการประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการประชุมครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่ 4 และครัง้ ที่ 5 จะจัดประชุมที่ประเทศพม่า ในปี 2554 หัวข้ อการ
ประชุม ประเด็นความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์จากการประชุมเท่าที่ผา่ นมา คือ
2.1 Patient Safety Curriculum
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2.2 Accreditation guideline for medical schools in the region
2.3 Teaching modules and facilitator guide on medical ethics
2.4 Study of License examination in the SEAR
2.5 Communication skills Teaching Learning for UG Medical Students
2.6 Standard of medical competence
2.7 Internship
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ สําเนาลงแผ่น CD-ROM แจกผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน
1.3 การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 3 พ.ศ. 2553
เอกสารประกอบ : ไม่มี
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ผู้นําเสนอ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี แจ้ งที่ประชุมว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้
ที่ 3 พ.ศ. 2553 จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 การประชุมนี ้เป็ นเวทีรวมความคิดเห็นของ
เครื อข่ายผู้ให้ บริ การ ผู้รับบริ การ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง และได้ เชิญตัวแทนจากกลุม่ สถาบันฯ ให้ เข้ าร่วมงานในครัง้ นี ้
ด้ วย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้
แสดงสุนทรพจน์ในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย ผลการประชุมจะนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ครัง้
ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
1.4 การเชิญผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ 2 สถาบันที่เปิ ดใหม่ เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
เนื่ อ งจากมี ค ณะแพทยศาสตร์ ที่ เ ปิ ดใหม่ 2 คณะ คื อ คณะแพทยศาสตร์ วชิ ร พยาบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทางกลุม่ สถาบันฯ จะได้ เชิญผู้แทน
ของทัง้ 2 คณะ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ในครัง้ หน้ าด้ วย และได้ เสนอแต่งตัง้ ศาสตราจารย์
แพทย์ ห ญิ ง บุญ มี สถาปั ต ยวงศ์ เป็ นกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิเ พิ่ม เติม เนื่ อ งจากปฏิบัติห น้ า ที่ เ ป็ นประธาน
อนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท และเป็ นผู้อํานวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
้
น
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ในการนี ้ กสพท ได้ ขอมติรับรองการแต่งตังจากสถาบั
สมาชิก ซึง่ ได้ รับการตอบกลับรับรองแล้ ว 14 สถาบัน
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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วาระที่ 2

รั บรองสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศ
ไทย ครั ง้ ที่ 6/2553 เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 1 ตุลาคม 2553 ณ ห้ องประชุมเฉลิม วราวิทย์ อาคาร
ผลิตยาและสมุนไพร ชัน้ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรั บทราบ
สรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริ หารกลุ่มสถาบันฯ ครั ง้
ที่ 4/2553 เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 5 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดม
บริหาร ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
เอกสารประกอบ : 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม่ สถาบันฯ ครัง้ ที่ 6/2553
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่ วมกับกรรมการบริ หาร
กลุม่ สถาบันฯ ครัง้ ที่ 4/2553
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
ผู้นําเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม่ สถาบันฯ ครัง้ ที่ 6/2553
มติท่ ปี ระชุม : รับรองสรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุม่ สถาบันฯ ครัง้ ที่ 6/2553
และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุม่ สถาบันฯ ครัง้ ที่ 4/2553
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เกณฑ์ การเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบัน
เอกสารประกอบ : 1. เอกสารเปรี ยบเทียบเกณฑ์ การเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตฉบับเดิมและร่างใหม่ พร้ อมทังเหตุ
้ ผลการปรับเปลี่ยน
2. สําเนาหนังสือตอบจากทบวงมหาวิทยาลัย ข้ อหารื อการเทียบคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ที่ ทม.0202/10782 ลงวั น ที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
เนื่องจากเกณฑ์การขอเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับเดิม ใช้ มาตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2546 ซึ่งเป็ นระยะเวลานานมากแล้ ว และไม่เป็ นปั จจุบนั กสพท จึงได้ ดําเนินการปรับปรุ งและยกร่ างเกณฑ์
ฉบับใหม่ และได้ นําเสนอคณะกรรมการอํานวยการฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2553 ที่ประชุมมีมติให้ คณะ และ
สถาบัน นํ ากลับไปพิจารณาและส่งผลการพิจารณากลับมาภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อนําเข้ าที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุม่ สถาบันฯ ในครัง้ นี ้ แต่เนื่องจากมีเพียง 1 สถาบันที่สง่ ผลการพิจารณากลับมา ดังนัน้
จึงขอขยายเวลาในการส่งความเห็นกลับมาก่อนการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ครัง้ ต่อไป พร้ อมกันนี ้
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้ นําเสนอเกณฑ์ใหม่เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เดิมและเน้ นใน
ส่วนที่มีความแตกต่าง (ดังเอกสารแนบ)
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน ได้ ให้ ความเห็นว่า ในบางมหาวิทยาลัยที่มี
สถาบัน สมทบ เช่ น มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มี ส ถาบัน สมทบ 3 แห่ ง ที่ ผ ลิ ต แพทย์ และไม่ ไ ด้ ขึ น้ อยู่กับ คณะ
แพทยศาสตร์ แต่ขึน้ กับ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ดล อาจทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาว่า ไม่มี ผ้ ูรับ ผิ ด ชอบโดยตรง ที่ ป ระชุม มี
ความเห็นว่า กรณีเช่นนี ้ควรให้ มหาวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบร่วมกับสถาบันสมทบ
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งเรื่ องแพทยสภาได้ สอบถามคําจํากัดความ
ของโรงพยาบาล/สถาบันร่วมผลิต และขอให้ ที่ประชุมกําหนดการเรี ยกชื่อให้ เข้ าใจให้ ตรงกัน ได้ ข้อสรุปดังนี ้
1. โรงพยาบาลหลัก หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการจัดการเรี ยนการสอนไม่ตํ่ากว่ากึ่งหนึง่
2. โรงพยาบาลสมทบ หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการจัดการเรี ยนการสอนไม่เกินหนึง่ ในสาม
3. โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการฝึ กปฏิบตั งิ านในชุมชน
โดยขอให้ แต่ละสถาบันพิจารณากําหนดโรงพยาบาล/สถาบันร่ วมผลิตตามความหมายที่ได้ ทํา
ความเข้ าใจร่ วมกัน พร้ อมกันนี ้ คณะกรรมการได้ ร่วมกันอภิปรายถึงความหมายเพื่อให้ ครอบคลุมประเด็นที่
เกี่ยวข้ อง คือ สถาบันสมทบ และสถาบันร่วมผลิตด้ วย
มติท่ ปี ระชุม :
1. ให้ แต่ละสถาบัน/คณะ กลับไปพิจารณาเกณฑ์ การเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตแบบใหม่ และหากมีความเห็นเพิ่มเติมให้ สง่ กลับมาภายในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554
2. กรณีของสถาบันสมทบ ให้ สง่ เรื่ องไปที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยโดยตรง
3. กําหนดนิยามของ สถาบันสมทบ และสถาบันร่วมผลิต ดังนี ้
สถาบันสมทบ หมายถึง สถาบันที่มีหลักสูตรเป็ นของตนเอง มีงบประมาณบริ หารจัดการ
เอง โดยขอรับปริ ญญาบัตรในนามสถาบันหลัก
สถาบันร่ วมผลิต หมายถึง สถาบันที่ใช้ หลักสูตรร่วมกับสถาบันหลัก และรับปริญญาบัตรใน
นามสถาบันหลัก โดยแบ่งเป็ น โรงพยาบาลหลัก (Teaching hospital) โรงพยาบาลสมทบ (Affiliated
hospital) โรงพยาบาลชุมชน (Community hospital)
3.2 โครงการฝึ กอบรมการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ (MSE 12)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์
อาจารย์ แพทย์ ห ญิ ง ศศิ ธ ร ศิ ริ ส าลิ โ ภชน์ ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นําเสนอโครงการฝึ กอบรมการพัฒนาผู้บริ หารสถาบันผลิตแพทย์ (MSE 12) ในปี
2554 โดยจะเปิ ดการฝึ กอบรมตังแต่
้ วนั ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป โดยอาจปรับการอบรมเป็ น 2
สัปดาห์แรกอบรมทุกวัน และสัปดาห์ตอ่ ไปอบรมเฉพาะวันศุกร์ -เสาร์ และอาทิตย์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ เพิ่มเติมแนวคิดเรื่ องเวลาในการจัดอบรมช่วง
ปลายเดือนเมษายน เนื่องจากผู้บริ หารมักต้ องเป็ นผู้จดั การเรื่ องการสอบ ส่วนรูปแบบช่วงเวลาในการฝึ กอบรม
ยังไม่ชดั เจนว่าแบบใดเหมาะสมกว่า ระหว่างมาอบรมระยะเวลานานเพียงครัง้ เดียว กับการอบรมเป็ นช่วง ๆ
มติท่ ปี ระชุม : เสนอให้ อาจารย์ แพทย์หญิง ศศิธร ศิริสาลิโภชน์ ทําเอกสารแนบเปรี ยบเทียบ
รู ปแบบการจัดโครงการฝึ กอบรมทัง้ 2 รู ปแบบ เพื่อให้ กสพท นําเสนอโรงเรี ยนแพทย์พิจารณาเลือกรู ปแบบที่
เหมาะสมต่อไป
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการต่ อเนื่อง
4.1.1 การสอบคัดเลือกบุ คคลเข้ าศึกษาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลั กสู ตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรั บตรง (Direct Admission) ของกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
การสอบคัด เลื อ กบุค คลเข้ า ศึก ษาหลัก สูต รแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต และหลัก สูต รทัน ต
แพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงฯ ที่ผ่านมามีผ้ สู มัครประมาณ 29,000 คน และเข้ าสอบประมาณ 25,000
คน จากปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือ ผู้ไม่ได้ รับสิทธิเข้ าสอบเนื่องจากขาดเอกสารประกอบการสมัคร นักเรี ยนกลุ่มนี ้ได้
ร้ องขอทุเลาการบังคับตามคําสัง่ ฯต่อศาลปกครอง จํานวน 4 คน และศาลได้ มีคําสัง่ ให้ ทเุ ลาการบังคับฯ จํานวน
2 คน เนื่องจากขาดรูปถ่าย ส่วนอีก 2 คน ที่ไม่ได้ ลงชื่อในใบสมัครไม่ได้ รับการทุเลาการบังคับฯ อย่างไรก็ตาม
มีนักเรี ยนอีก 4 คน ที่ขาดรู ปถ่ายแต่ไม่ได้ ร้องเรี ยนต่อศาลขอเข้ าสอบด้ วย คณะอนุกรรมการฯ ได้ พิจารณา
อนุญาตให้ เข้ าสอบไปก่อน และเมื่อประกาศผลการสอบ ให้ คณะฯ มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจที่จะให้ นกั เรี ยนที่
มีปัญหาว่าจะรับเข้ าศึกษาหรื อไม่ โดยต้ องพิจารณาจากคําพิพากษาของศาลร่วมด้ วย ส่วนกลุม่ ที่ไม่ได้ ร้องต่อ
ศาลเพื่อขอทุเลาการบังคับฯ คณะอนุกรรมการฯ จะไม่อนุญาตให้ เข้ าสอบวิชาสามัญ และได้ ส่งผู้แทนไปเจรจา
ทําความเข้ าใจกับนักเรี ยนและผู้ปกครอง แต่ยงั ไม่ทราบความคืบหน้ า
ในการประชุมที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับไปดําเนินการในเรื่ องการ
้ มกฎหมายให้ กสพท โดยมี รองศาสตราจารย์สมยศ เชื ้อไทย เป็ นหัวหน้ าคณะ แต่เนื่องจาก กสพท
จัดตังที
ไม่ใช่นิตบิ คุ คล ดังนันเมื
้ ่อมีปัญหาทางกฎหมายจึงต้ องให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เป็ น
ผู้ทําการแทน ซึง่ ทางกรมอัยการแนะนําว่า กสพท สามารถขอให้ อยั การแก้ ตา่ งให้ ได้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี ได้ ให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจว่าจะรับ
หรื อไม่รับเข้ าศึกษา เป็ นการตัดสินใจของสถาบัน แต่ต้องมีเกณฑ์ และตอบคําถามของสังคมได้ ทังนี
้ ้ แต่ละ
สถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์เพิ่มเติมได้ และสามารถจะรับเพิ่มในกรณีรับได้ ไม่เต็มจํานวน อย่างไรก็ตาม
กระบวนการต่าง ๆ จะต้ องมีเหตุผลอธิบายให้ ชดั เจน
มติท่ ปี ระชุม : เห็นชอบ
4.1.2 การดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรั บรองความรู้ ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
เอกสารประกอบ : ไม่มี
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
ผู้นําเสนอ
การดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม การสอบ OSCE ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ผ่านไปด้ วยดี ทังที
้ ่กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่
และจะดําเนินการจัดสอบครัง้ ต่อไปในวันที่ 9 มกราคม และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ กล่าวเสริ มว่าขอให้ คณะกรรมการช่วย
พิ จ ารณาในเรื่ อ งผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ นระหว่า งกรรมการคุม สอบกับ ผู้เ ข้ า สอบด้ ว ย โดย ศ.ร.ว. จะจัด ทํ า
แบบฟอร์ มให้ รับรองตนเองตามข้ อกําหนดด้ วย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้ แสดงผลสอบในภาพรวมของแต่ละ
สถาบัน ซึง่ ร้ อยละของนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการสอบขันตอนที
้
่ 3 ทัว่ ประเทศ คือร้ อยละ 95 และแจ้ งว่าผลสอบ
เป็ นสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้สอบ ดังนัน้ ถ้ าสถาบันต้ องการผลสอบรายบุคคล ต้ องให้ นิสิต/นักศึกษาลงนาม
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์ และ
ยินยอม ศ.ร.ว. จึงจะจัดส่งผลการสอบให้ ในการนี ้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สวุ ฒ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย ได้ แสดงความคิดเห็นว่า การแจ้ งผลสอบในภาพรวมเป็ นราย
สถาบัน สามารถกระทําได้ ซึง่ ได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการฯ แล้ ว แต่ถ้าแจ้ งคะแนนใน
รายบุคคลต้ องให้ ผ้ สู อบลงนามยินยอมก่อน
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.3 การดําเนิ นการตามแนวปฏิบัติจากข้ อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 8
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัย รั ต น์ ฉายากุ ล นํ า เสนอข้ อ เสนอแนะจากการประชุ ม
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 และเสนอประเด็นที่กําลังดําเนินการคือ
1) การใช้ ยา/ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม : คณะอนุกรรมการส่งเสริ มการ
ใช้ ยาอย่างสมเหตุสมผล ได้ เสนอเข้ าเป็ นวาระแห่งชาติ และรวมเข้ าไปในการเรี ยนการสอน รวมทังจั
้ ดทําร่ าง
นโยบายการขาย การตลาดที่เหมาะสม และได้ จดั ให้ มีการประชุม HITAP (Health Intervention and
Technology Assessment) ขึ ้นเมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 และจะมีการประชุมครัง้ ถัดไปในเดือน
มกราคม 2554 ผลที่ได้ จากการประชุมคือ ความรู้ความเข้ าใจในการใช้ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และ HITAP รับ
ให้ คําแนะนํา พร้ อมทังสนั
้ บสนุนงบประมาณให้ สถาบันต่าง ๆ ทําโครงการเกี่ยวกับ technology assessment
2) การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต : ตามแผนดําเนินงาน จะทํา มคอ.1 แล้ ว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน 2554 (ซึง่ น่าจะเสร็จก่อนกําหนด) โดยต้ นเดือนมกราคม 2554 จะจัดส่ง
ร่ าง มคอ.1 ให้ คณะกรรมการดําเนินการ (33 คน) และทางทีมงานฯ จะขอนัดคณะกรรมการฯ เพื่อประชุมที่
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาร่ าง มคอ.1 เมื่อ
มคอ.1 แล้ วเสร็ จ จะได้ จดั ทํา มคอ.2 ต่อไป ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2554
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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4.1.4 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 12
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ มงคล เลาหเพ็ญแสง แจ้ ง ในที่ ประชุม ว่า การประชุม
วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 12 จะจัดขึ ้นในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.5 การประเมิน TQA การจัดประเมิน และกําหนดการประเมิน
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ งนันทนา ศิริทรั พย์ แจ้ งในที่ ประชุมว่าขณะนี ม้ ี โรงเรี ย น
แพทย์ได้ รับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA แล้ ว 5 แห่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็ นแห่งที่ 6
อยู่ใ นระหว่า งดํ า เนิ น การตรวจประเมิน ซึ่ง ตามที่ เ คยได้ ตกลงว่า เมื่ อ ได้ ตรวจครบ 3 แห่ ง จะมี ก ารจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (TQA Sharing session)
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.1.6 การประชุมรองคณบดีกํากับงานวิจัย กสพท (เครื อข่ ายงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน
(CRCN))
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อ าวุธ ศรี ศุก รี แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุม ว่ า ยัง ไม่ มี ค วามคื บ หน้ า
เนื่ อ งจากยัง ไม่ ไ ด้ นํ า เข้ า ที่ ป ระชุม คณะกรรมการอํ า นวยการฯ คาดว่ า จะนํ า เข้ า พิ จ ารณาในการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการฯ ครัง้ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.2 เพื่อทราบ
4.2.1 การประชุมเครื อข่ ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทย แจ้ งว่า การประชุมครัง้ ต่อไปจะจัดให้ มีขึ ้นที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์
2554
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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4.3 เรื่องที่กาํ ลังอยู่ในระหว่ างการดําเนินการ
4.3.1 การจัดทําโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มของกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศ
ไทย
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง แจ้ งในที่ประชุมว่า งานนโยบายและ
แผนของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้ หารื อมายัง กสพท ว่า โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของกลุม่ สถาบัน
แพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 และ 3 จะครบกําหนดปี พ.ศ. 2555 และ 2556 ตามลําดับ จะวางแผน
ผลิตเพิ่มอีกหรื อไม่อย่างไร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี เสนอว่าในแผนระยะต่อไปทาง กสพท ควรเป็ น
องค์กรหลักในการดําเนินการ โดยสอบถามความต้ องการแพทย์จากทุกหน่วยงาน และควรเพิ่มเติมเรื่ องการ
ผลิตอาจารย์แพทย์ด้วย
นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล เสนอว่ายังมีความสับสนเรื่ องจํานวนของแพทย์ เช่น ในบาง
ฐานข้ อมูล จํานวนแพทย์ที่มีอยู่เพียงพอ แต่การกระจายไม่เหมาะสม แต่ในบางฐานข้ อมูล จํานวนแพทย์ไม่
เพียงพอ ดังนัน้ กสพท น่าจะหาตัวเลขที่แน่นอน เพื่อมีนํ ้าหนักในการต่อรอง
มติท่ ีประชุม : รั บ ทราบ และเห็น ชอบให้ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม งคล
เลาหเพ็ญแสง ศึกษาข้ อมูลจํานวนแพทย์ที่เหมาะสมในการผลิต รวมถึงจํานวนแพทย์ที่มีอยู่ และนํามาเสนอใน
ที่ประชุม เนื่องจากเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องรี บด่วน จึงให้ นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อให้ แล้ วเสร็ จ
ปลายปี 2554
4.3.2 โครงการดําเนินงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพ ร่ วมกับสํานั กงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะที่ 4
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตรารจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรี ยา วงษ์ ตระหง่าน แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทย์ อภินันท์ อร่ ามรั ตน์ แจ้ งว่าจะมีการประชุมแพทย์ เครื อข่าย สสส. ในเดือนธันวาคม 2553 โดย
คณะทํางานจะจัดทําหลักสูตร การสนับสนุนการเรี ยนรู้ และการประเมินผลเกี่ยวกับงานด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพ
สําหรับงานอาชีวอนามัย กําลังดําเนินการต่อเนื่อง และสนับสนุนการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย
ในการเก็บข้ อมูล ส่วนงานด้ าน Palliative care ได้ มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ที่เชียงใหม่ ซึง่
มีความก้ าวหน้ าขึ ้นเรื่ อย ๆ
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
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4.3.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: นายแพทย์ชชั วาล สมพีร์วงศ์
นายแพทย์ชชั วาล สมพีร์วงศ์ แจ้ งในที่ประชุมแทน นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เลิศสุขประเสริ ฐ
ว่าผู้อํานวยการสํานักบริ หารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) คนใหม่คือ นายแพทย์สมชัย
นิจพานิช
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.3.4 การกําหนดเขตของสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ และกําหนดเขตของการรั บนักศึกษา
แพทย์ แบบรับตรงสําหรับสถาบันสมาชิก
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี แจ้ งต่อที่ประชุมว่ายังไม่มีความคืบหน้ า
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.4 เรื่องที่ยังไม่ มีความคืบหน้ า
4.4.1 การปรั บปรุ งภาระงานแพทย์ และค่ าตอบแทนให้ เหมาะสม
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี แจ้ งว่ายังไม่มีความคืบหน้ า
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
4.4.2 ผลงานวิ จั ยแพทยศาสตรศึกษากั บการพิจ ารณาตํา แหน่ งทางวิช าการในคณะ
แพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศกุ รี แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้ยังไม่มีความคืบหน้ า
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องจากการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการแพทยสภา
เอกสารประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนอ
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ แจ้ งในที่ประชุมว่าขณะนี ้มีมหาวิทยาลัยเอกชน
เตรี ยมขอเปิ ดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อมีความคืบหน้ าจะมานําเสนอต่อไป ในอนาคตถ้ า
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เกณฑ์ขออเปิ ดหลักสูตรแพทยศาส
ต
สตร์ ฉบับใหม่ ผ่านคณะกรรรมการอํานววยการฯ และะนําเข้ าคณะอนุกรรมการร
กลัน่ กรองวิชาการ แพพทยสภา แล้ วเสร็
ว จ จะนําไไปใช้ สําหรับการตรวจโรงเรี
ก
รี ยนแพทย์ที่ขขอเปิ ดหลักสูตรต่
ต อไป
มติท่ ปี ระชุ
ร ม : รับทราบ
ท
ิ
5.2 เรื่องจาากการประชุมกรรมาธิกาารการสาธารณสุข วุฒสภา
เอกสารรประกอบ : ไม่มี
ผู้นําเสนนอ
: รองศาสตรราจารย์ แพททย์หญิงนันทนนา ศิริทรัพย์ ์
รองศาสสตราจารย์ แพทย์
แ ห ญิ ง นนัน ทนา ศิ ริทรั
ท พ ย์
ได้ แ จ้ ง เรื่ อองที่ ร อนํ า เข้ าการประชุ
า
ม
คณะกรรรมาธิการการสาธารณสุขดังนี ้
โ
ลายแห่งร้ องเรีรยนเรื่ องการเงิงินติดลบ
1) การรจัดระเบียบการเงินการคลังั เนื่องจากมีโรงพยาบาลหล
2) พระราชบัญญัติตกิ ารคุ้มครองงอนามัยเจริญพั
ญ นธ์ เพื่อคุ้มครองเสรี
ม
ภาพพของคนในวัยั เจริญพันธุ์
ที่จะมีหรืรอไม่มีบตุ ร การแก้
ก ไขป้องกันเรื่ องนี ้ ซึง่ ออาจมีนยั ยะทีที่แฝงว่าอาจเปิปิ ดโอกาสให้ สสามารถทําแท้ งกรณีที่ไม่
พร้ อมมีบบุตรได้ ถ้ า พ.ร.บ. ฉบับนีผ่้ผานคณะรัฐมมนตรี แล้ ว ต้ องนําเข้ าคณะะกรรมาธิการกการสาธารณสุขอีกครัง้
ร ม : รับทราบ
ท
มติท่ ปี ระชุ
ปิ ดการปประชุม เวลาา 14.45 น.

(ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตัน๊ สวัวัสดิ)์
สรุปผลการประชุ
ผ
ม

(รองศาสสตราจารย์ แพทย์
แ หญิงนันทนา
น
ศิริทรัพพย์)
ตรวจและแก้้ ไขสรุปผลการประชุม
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