สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2541
วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2541 เวลา 09:10 - 12:40 น.
ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ศาสตราจารย นายแพทยกําพล กลั่นกลิ่น
ศาสตราจารย นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
รองศาสตราจารย นายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ
ศาสตราจารย นายแพทยพลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ
พลตรีประวิชช ตันประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
(แทน ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
แพทยหญิงเกยูร สถาพรพงษ
รองศาสตราจารย นายแพทยสุจินต อึ้งถาวร
ศาสตราจารย นายแพทยวิทูร โอสถานนท
ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยอานนท แมนมนตรี
ศาสตราจารย นายแพทยสมศักดิ์ โลหเลขา
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกนก สีจร
รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
พลตรีชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล
รองศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
นายแพทยณรงค ไวทยางกูร
แพทยหญิงภัทรา คูระทอง
รองศาสตราจารย นายแพทยศรีสมบูรณ อวมกุล
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ประธานที่ประชุม
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ)
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

24. รองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาหพันธ
25. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ
26. รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
2. นายแพทยมงคล เชฏฐากุล
3. นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

เริ่มประชุมเวลา 09:10 น.
ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย ในโอกาสที่มาประชุม ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาระที่ 1

เรื่องรับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันศุกรที่ 7
พฤศจิกายน 2540
ที่ประชุมรับรองสรุปผลการประชุมโดยไมมีการแกไข

วาระที่ 2

เรื่องแจงเพื่อทราบ

2.1 รายนาม
ปจจุบัน

และสถานที่ติดตอของคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารชุด

เลขาธิการ ไดจัดพิมพรายนามและสถานที่ติดตอของคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ
บริหาร ชุดปจจุบัน ตามเอกสารประกอบวาระแจงเพื่อทราบ ซึ่งแจกใหกรรมการทุกทานแลว เพื่อไมใหเกิดการ
ผิดพลาด จึงขอใหกรรมการทุกทานตรวจสอบดวย
2.2 การเชิญผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเขารวมประชุม
ตามที่คณะกรรมการอํานวยการ ไดเคยมีมติใหเชิญผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเขารวมประชุม
กับคณะกรรมการของกลุมสถาบันฯ ทุกครั้ง คือ นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ เปนผูรับเชิญถาวรเขารวม
ประชุมกับคณะกรรมการอํานวยการ และ นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท เปนผูรับเชิญถาวรเขารวมประชุม
กับคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้เพื่อใหการประสานงานตาง ๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บัดนี้เลขาธิการ
ไดรับแจงวาทางกระทรวงสาธารณสุข จะขอเปลี่ยนตัวบุคคลที่เปนผูรับเชิญเขาประชุมใหม ดังตอไปนี้
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(1) ผูรับเชิญถาวรเขารวมประชุมกับคณะกรรมการอํานวยการ คือ
 นายแพทยสุจริต ศรีประพันธ
ผูอํานวยการโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
 นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
รองผูอํานวยการโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
เปนผูรับเชิญสํารองแทนนายแพทยสุจริต ศรีประพันธ
(2) ผูรับเชิญถาวรเขารวมประชุมกับกรรมการบริหาร คือ
 นายแพทยมงคล เชฏฐากุล
รองผูอํานวยการโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
 นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท
ผูชวยผูอํานวยการโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
เปนผูรับเชิญสํารองแทนนายแพทยมงคล เชฏฐากุล
คณะกรรมการอํานวยการไมขัดของในการที่กระทรวงสาธารณสุขจะเปลี่ยนตัว ผูรับเชิญเขารวม
ประชุมดังกลาวขางตน และไดมอบหมายใหเลขาธิการประสานงานกับผูแทนของกระทรวงสาธารณสุขตอไป
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหนาเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 7
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ดําเนินการกลางไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการกลางเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2540 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะกรรมการดําเนินการกลางมีความเห็นวา หัวขอที่กําหนดไวทั้ง
4 หัวขอนั้นเหมาะสมแลว คือ
(1) ระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตแพทยและผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ รวมทั้งจํานวนการผลิตที่
เหมาะสม
(2) ระบบการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชน
(3) ระบบการใช การกระจาย การจัดสวัสดิการ และการพัฒนาผลผลิตแพทยระดับตาง ๆ
(4) การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับแพทยศาสตรบัณฑิตและระดับหลังปริญญา
จุดเริ่มตนควรจะเปนระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชน เพราะจะไดเปนแนวทาง
กําหนดการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การใช และการประกันคุณภาพคณะกรรมการที่จะดําเนินการ
เรื่องนี้มีนายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปนประธาน และศาสตราจารย นายแพทยอารี วัลยะเสวี เปนรองประธาน
อยางไรก็ตามคณะกรรมการทุกชุดคงจะดําเนินการไปพรอม ๆ กัน หัวขอที่ 1-3 จะมีความตอเนื่องจากการ
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ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 6 แตหัวขอที่ 4 เปนเรื่องใหมที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําลังสนใจและ
ดําเนินการอยู
ในสวนของรายชื่อคณะกรรมการชุดตาง ๆ ยังไมเรียบรอย แตคาดวาจะสามารถรวบรวมไดแลวเสร็จ
ในไมชานี้ และหากไดรายชื่อครบถวน เลขาธิการก็คงจะนําเสนอทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อมีคําสั่งแตงตั้งตอไป
นอกจากนั้น คณะกรรมการดําเนินการกลางไดพิจารณาเกี่ยวกับ Vision และ Mission ดวย คือ
: Vision (วิสัยทัศน) คือ พัฒนาระบบการผลิตแพทยและระบบบริการสาธารณสุขแหงชาติในทศวรรษ
หนา
: Mission (ภารกิจ) คือ กําหนดระบบและกระบวนการผลิตตลอดจนการกระจายแพทยใหสอดคลอง
กับระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขดวยคุณภาพที่ไดมาตรฐาน
3.2 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาระหวางโรงเรียนแพทยครั้งที่
วิชาการทางปรีคลินิก

15

และการประชุมกลุม

ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 ได
มอบหมายใหคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนเจาภาพจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาระหวาง
โรงเรียนแพทยครั้งที่
15
โดยใหจัดทําโครงการและกําหนดเวลาการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับ
กรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ 19 ธันวาคม 2540
กรรมการบริหารของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (รองศาสตราจารย นายแพทยกนก สีจร)
ไดจัดทําโครงการเรื่อง “การเรียนการสอนวิชาเวชศาสตรชุมชนในโรงเรียนแพทย” กําหนดการสัมมนา คือวันที่
2-3 เมษายน 2541 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรับขอเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารไปแลวดังนี้
คณะกรรมการบริหาร มีขอเสนอแนะวา นาจะพิจารณา Concept ของวิชาเวชศาสตรชุมชนรวมกัน
เพื่อใหไดแนวคิดที่ชัดเจนกอนจะนําไปสูการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความหมาย และ
ขอบเขตของคําวา “ชุมชน” ในกรณีนี้ และขอบเขตความครอบคลุมของเวชปฏิบัติชุมชนวามีอยูมากนอยเพียงใด
ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมวา การสอนวิชาเวชศาสตรชุมชน ควรจะมีอาจารยหลาย ๆ สาขามารวม
สอน อาจรวมทั้งอาจารยทางปรีคลินิก และสาขาวิชาที่เกี่ยวของอื่น ๆ ดวย เพื่อใหผูเรียนมีความรอบรูใน
ประสบการณตาง ๆ อยางกวางขวาง
ในสวนของการประชุมกลุมวิชาการทางปรีคลินิก ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง
และรองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาหพันธ ไดประสานงานกับกรรมการบริหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา แลว มีความเห็นวา ในระยะแรกนี้ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขาวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งเนื้อหา
ของทั้งสองวิชาที่สอนอยูในแตละสถาบันการศึกษามีความหลากหลายคอนขางมาก จึงเห็นสมควรกําหนดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยาคลินิก และวิชาจุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาแพทย เพื่อใหทุกสถาบันมี
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มาตรฐานใกลเคียงกัน ประกอบกับทั้งสองสาขาวิชามีความพรอมในการที่จะปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง และรองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาหพันธ จึง
จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การกําหนดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยาคลินิก และ
วิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต” เพื่อนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการพิจารณา โดยมี
สาระสําคัญ คือ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย รับผิดชอบดําเนินการประชุมสัมมนา ระหวางวันที่ 12-13 มีนาคม 2541 ณ ตึก
จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ผูเขารวมประชุมเปนคณาจารยที่รับผิดชอบการสอนวิชาพยาธิ
วิทยาคลินิกและจุลชีววิทยา จากทุกสถาบันสมาชิกจํานวนประมาณ 50 คน และจะเก็บคาลงทะเบียน คนละ
300 บาท
ที่ประชุมพิจารณาโครงการฯ และกําหนดการประชุมสัมมนาโดยละเอียดแลว ใหความเห็นชอบ และ
มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง และรองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาห
พันธ ดําเนินการ หากมีปญหาอุปสรรคใหหารือกับเลขาธิการเปนเรื่อง ๆ ไป
3.3 ความคืบหนาเกี่ยวกับงานสารสนเทศทางการแพทย
3.6 ความรวมมือดานบริการหองสมุด โดยเฉพาะดาน Interlibrary loan
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เลขาธิการได
เสนอใหตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อประชุมปรึกษาหารือ รวบรวมแนวคิดที่เปนประโยชนเกี่ยวกับระบบงาน
สารสนเทศทางการแพทย รวมทั้งเรื่อง Interlibrary loan โดยที่ประชุมมอบหมายใหเลขาธิการประสานงานกับ
อาจารย ที่ สนใจเรื่องนี้ของทุกสถาบั นสมาชิก เพื่ อตั้งเป นคณะทํางานพิเศษหารือและรวบรวมแนวคิ ดเสนอ
กรรมการอํานวยการในวันนี้ นั้น
คณะทํางาน “งานสารสนเทศทางการแพทย” โดย รองศาสตราจารย นายแพทยดํารงศักดิ์ บุลยเลิศ
ไดนําเสนอรายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหกรรมการทุกทานแลว ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญดังนี้
(1) วัตถุประสงค
 สนับสนุนและสงเสริมใหตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศของการแพทย (Medical
informatics) ผานรูปแบบของการทํางานรวมกันของสถาบันตาง ๆ
 หาแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ ของระบบสารสนเทศทางการแพทย
(2) ตัวอยางของกิจกรรม
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย เชน interlibrary service, scientific
publication, ฯลฯ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ เชน Hospital Information System, ฯลฯ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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รองศาสตราจารย นายแพทยดํารงศักดิ์ บุลยเลิศ ไดเสนอตัวอยางเกี่ยวกับการบริการเอกสาร
ระหวางหองสมุดโดยใช e-mail ซึ่งปจจุบันไดเริ่มดําเนินการไปแลวในคณะแพทยศาสตรภูมิภาค 3 แหง (คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) การดําเนินงานเปนไปดวยดีในระดับหนึ่ง อํานวยความสะดวกแกอาจารย
นักศึกษา นักวิชาการในการคนควาเอกสาร เปนการประหยัดคาใชจายโดยเฉพาะในภาวะปจจุบันที่มีขอจํากัด
ดานงบประมาณสําหรับซื้อวารสารและหนังสือของหองสมุด ฯลฯ
ที่ประชุมมีความเห็นวา ในระยะนี้นาจะมีการรวมมือกันระหวางสถาบันสมาชิก และในอนาคตอาจ
ขยายขอบเขตความรวมมือใหกวางออกไปถามีความเปนไปได ปญหาอุปสรรคดานบุคลากรที่สนใจงานดานนี้
ทั้งระดับอาจารยที่สนใจดานคอมพิวเตอร และบุคลากรทางหองสมุดนั้นนาจะมีความพรอมอยูแลวทุกสถาบัน
หรืออาจฝกฝนไดไมยากนัก ที่ประชุมจึงมอบหมายใหเลขาธิการ หารือกับคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการ
ตอไป และหากไดความคืบหนาขอใหรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการทราบเปนระยะ ๆ ดวย
3.4 ความคืบหนาเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพของสถาบันสมาชิก
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม
วราวิทย ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการให
รับผิดชอบติดตามและประสานงานในเรื่องนี้ ชี้แจงวา ขณะนี้มีการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องประกันคุณภาพอยูหลาย
สวน ไดแก ทบวงมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตรตาง ๆ และคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแหงชาติครั้งที่ 7 ในสวนของแพทยสภานั้นขณะนี้ไมมีคณะทํางานเรื่องการประกันคุณภาพแลว แตไดขอให
กลุมสถาบันฯ ชวยดําเนินการใหเปนระบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน (ตามหนังสือที่ พ.ส. 012/405 ลงวันที่ 30
กรกฎาคม 2540)
คณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2540 ไดพิจารณาและมี
ความเห็นวา นาจะรวมประสานการทํางานกับกรรมการชุดที่ 4 ซึ่งมีกรรมการบริหารคือรองคณบดีจากทุกคณะฯ
เขารวมเปนกรรมการอยูแลว และแนวคิดของกรรมการชุดที่ 4 คือ รวมมือกันพัฒนาคุณภาพในของแตละคณะฯ
ไปพรอม ๆ กับการเตรียมการเสนอความเห็นสรุปในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 7 ในป 2543
นอกจากนั้นกรรมการมีความเห็นวา คณะฯ ใดตองการบุคคลจากภายนอกเขาไปสังเกตและใหความเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพภายในคณะฯ กลุมสถาบันฯ นาจะใหความรวมมือโดยจัดหาผูเชี่ยวชาญจากภายนอกให จาก
แนวคิดดังกลาวขางตน รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ ไดจัดทํา “โครงการความรวมมือเพื่อประกัน
คุณภาพของสถาบันแพทยศาสตรตาง ๆ” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 3.4 ซึ่งแจกให
คณะกรรมการทุกทานแลว
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ที่ประชุมพิจารณาโครงการฯ โดยละเอียดแลว เห็นชอบในรายละเอียด และใหเริ่มดําเนินการไดใน
เดือนมีนาคม 2541 ตามที่เสนอไว ทั้งนี้มีความเห็นเพิ่มเติมวา การประกันคุณภาพของสถาบันแพทยศาสตร
จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง Accreditation ดวย
3.5 ความคืบหนาของโครงการแผนกลยุทธการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย ซึ่งไดรับมอบหมายใหจัดทํารายงานของคณะทํางานกลุม
Enabling mechanism for health ดาน Research on Medical Education ชี้แจงวา ประมาณปลายเดือน
กุมภาพันธ 2541 รายงานคงจะเรียบรอยและจัดสงใหสภาวิจัยแหงชาติได หากไดรับความเห็นชอบใหเผยแพร
ก็อาจจะเสนอใหจัดสัมมนาของโรงเรียนแพทยตาง ๆ เพื่อจะไดสงเสริมงานวิจัยตอไป อยางไรก็ตามเมื่อ
รายงานเสร็จสมบูรณแลว คงจะไดแนวคิดที่ชัดเจนวาจะทําการวิจัยในแนวทางใดจึงจะประยุกตไปใชประโยชน
ได
คณะกรรมการอํานวยการมีความเห็นวา ปจจุบันมีขอจํากัดดานงบประมาณ ดังนั้นการดําเนินงานวิจัยคง
จะตองเปนไปในรูปแบบของ Research and Development โดยเฉพาะทาง Health Care Service
3.6 ไดสรุปรวมไวกับ 3.3 แลว
3.7 ความคืบหนาเกี่ยวกับโครงการ APEC Interactive Medical Curriculum Project Seminar
ตามที่คณะกรรมการอํานวยการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 ไดมี
มติมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย อาจารยสังกัดคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล เปนผูแทนของกลุมสถาบันฯ เปนผูประสานงานโครงการ APEC Interactive Medical Curriculum
Project Seminar รวมกับ รองศาสตราจารย นายแพทยธราธิป โคละทัต และเดินทางไปรวม workshop ณ
เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา นั้น
จากรายงานการไปประชุมดังกลาว Steering group ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากประเทศทางแถบ
เอเซียแปซิฟก (ไดแก ออสเตรเลีย คานาดา อเมริกา เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย จะเปน
ผูประสานงานในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี (infrastructure) ในประเทศที่เปน
ตัวแทน เพื่อนําเสนอในการสัมมนา ซึ่งจะมีการสัมมนาตอเนื่องอีก 3 ครั้ง คือ




ปลายเดือนกุมภาพันธ 2541 ณ เมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย
เดือนพฤษภาคม 2541 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เดือนสิงหาคม 2541 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

สําหรับเงินทุนสนับสนุนผูแทนจากประเทศตาง ๆ นั้น บางสวนจะไดจาก Australian Government
Department of Communications และบางสวนจาก APEC Central Funds แตคงจะตองหาเงินสมทบ
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บางสวนจากองคกรในประเทศของผูแทนแตละคน ซึ่งอาจจะเปนสถาบันการศึกษา องคกรของรัฐหรือของ
เอกชน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2540 ไดพิจารณา
สิ่งที่คาดวาจะไดรับจากโครงการหลังการสัมมนาทั้ง 3 ครั้งแลว เห็นวายังไมไดผลถึงขั้นลงมือปฏิบัติ คงจะได
เพียงแนวทางที่จะดําเนินการตอไป ประกอบกับ Professor Malcolm Mackinnon ขอใหพิจารณาผูที่จะ
ร ว มงานเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง คน โดยขอให เ ป น ผู ที่ มี ค วามรู ท างคอมพิ ว เตอร แ ละด า นการศึ ก ษา รวมทั้ ง มี
ประสบการณทางธุรกิจดวย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไมแนใจในความคุมคาของคาใชจายที่จะตองจาย
สมทบตอไปเรื่อย ๆ
เลขาธิการไดติดตอกับ Professor Malcolm Mackinnon เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุน
คาใชจาย ซึ่งรวมทั้งคาเดินทาง คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ของผูแทนที่จะเขารวม workshop ในประเทศตาง
ๆ ที่นอกเหนือจากประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในสภาวะปจจุบันไมเอื้ออํานวย ตามสําเนา
จดหมายลงวันที่ 13 มกราคม 2541 ในเอกสารประกอบวาระ 3.7 ซึ่งแจกใหกรรมการทุกทานแลว
ที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวางในประเด็นตาง ๆ แลว มีมติดังนี้
(1) มอบหมายใหเลขาธิการหารือกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยผูชวยศาสตราจารย
นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง และขอใหสอบถามผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย ดวยวา
ไดรับการติดตอจากทาง APEC อยางไรบาง
(2) ในการประชุมที่เมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลียนั้น หากมีความจําเปนตองจายเงินสมทบ
บางสวน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะรับไปพิจารณาจายสมทบ แลวคอยนําผลจากรายงานมา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
(3) มอบหมายใหเลขาธิการหารือกับกรรมการบริหารและหลาย ๆ ฝาย เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมวาจะ
ไดประโยชนคุมคาหรือไม ทั้งนี้เพราะโครงการทํานองนี้อาจจะมีแนวโนมไปในเชิงธุรกิจ
ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมวา ปจจุบันมีองคกรในตางประเทศทํางานในรูปแบบของธุรกิจมาก
ขึ้น
การติดตอประสานงานกับองคกรเหลานี้คงจะตองชวยกันหาขอมูลโดยละเอียด และหารือกันอยาง
รอบคอบวา เราจะไดประโยชนคมุ คากับงบประมาณที่จายไปมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบันของประเทศชาติ คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําแผนผังการ
ดําเนินงานของ APEC มาแจกใหกรรมการทุกทานเพื่อนํากลับไปพิจารณาทบทวนเรื่องนี้ดวย
3.8 การแปลเอกสาร
ตามที่กรรมการอํานวยการไดมอบหมายใหเลขาธิการ
ตอบจดหมายพรอมกับสงขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับทบวงมหาวิทยาลัย แพทยสภา และกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ไปให National
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Committee on Foreign Medical Education and Accrediation (NCFMEA) แตขอมูลไมเพียงพอ เลขาธิการ
ไดนําเรื่องเขามาหารือคณะกรรมการอํานวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540
ที่ประชุมเห็นชอบใหหาผูเชี่ยวชาญแปลเอกสารภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และถาจําเปนตองจายคาแปล ก็
อนุมัติใหใชเงินของกลุมสถาบันฯ โดยมอบหมายใหเลขาธิการดําเนินการ และขอใหผูชวยศาสตราจารย
นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง และรองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาหพันธ รวบรวมเอกสารภาษาไทยให
ครบถวน และประสานงานกับผูเชี่ยวชาญที่จะรับแปลเอกสารตอไป
ขณะนี้ “ราง” เอกสารฉบับที่แปลเปนภาษาอังกฤษไดจัดรวบรวมไวแลว ผูชวยศาสตราจารย
นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง และรองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาหพันธ ไดนําเสนอใหคณะกรรมการ
อํานวยการพิจารณา ซึ่งประกอบดวย
(1) สวนของแพทยสภา ไดแก
 เกณฑมาตรฐานของแพทยสภาสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป
 เกณฑมาตรฐานของแพทยสภาที่จะรับรองโรงเรียนแพทย
 เกณฑมาตรฐานของแพทยสภาทั้งหมด
(2) สวนของทบวงมหาวิทยาลัย ไดแก
 เกณฑหลักสูตรปริญญาตรี
 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
สําหรับเกณฑหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ทบวงมหาวิทยาลัยกําลังปรับปรุงซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนนี้
สําหรับอัตราคาแปลเอกสารขั้นตนนี้ประมาณหนาละ 600.- บาท
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้
: ขอใหกรรมการทุกทานนํากลับไปทบทวน หากเห็นวาสมควรจะแกไขสวนใด อยางไร ใหแจงตรงไป
ยัง ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันนี้
: เกณฑหลักสูตรปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัยที่กําลังปรับปรุงนั้น หากแลวเสร็จเมื่อใด ให
ดําเนินการแปลดวย
: มอบหมายใหเลขาธิการสงเอกสารชุดนี้ที่แปลแลวไปให NCFMEA กอน และถาสวนที่แปล
เพิ่มเติมแลวเสร็จ ก็ใหสงตามไปภายหลัง
ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวา เรานาจะมีเอกสารเกี่ยวกับ Accreditation ของโรงเรียนแพทยใน
ตางประเทศบาง จึงขอใหเลขาธิการติดตอประสานงานกับแพทยไทยในตางประเทศดวย
วาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 การดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมแพทยศาสตรศึกษาระหวางโรงเรียนแพทยครั้งตอ ๆ ไป
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2541 ไดปรึกษาหารือกันแลวมี
ความเห็นวา
: การสัมมนาแพทยศาสตรศึกษาระหวางโรงเรียนแพทยครั้งที่ 16 ควรจะเปนหัวขอเรื่อง “วิชา
ศึกษาทั่วไป” โดยมอบหมายให คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เปนเจาภาพ
: การสัมมนาแพทยศาสตรศึกษาระหวางโรงเรียนแพทยครั้งที่
17
จะเปนหัวขอเรื่อง
“Communication Skills”
ที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวางเกี่ยวกับ “วิชาศึกษาทั่วไป” ซึ่งเปนเรื่องที่ครอบคลุมกวางมาก
เพราะผูที่จะสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ควรจะมีความรูทั้งวิชาพื้นฐานทั่วไป วิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
วิชาทางปรีคลินิก และคลินิก
สําหรับวิชาพื้นฐานทั่วไป หรือวิชาศึกษาทั่วไป นาจะมีความหมายรวมถึงการเรียนวิชามานุษยวิทยา
สังคมวิทยา คอมพิวเตอร ภาษา ฯลฯ โดยมีเปาหมายคือ ทําอยางไรจึงจะให “คน” เปน “คน”, ทําอยางไรจึง
จะเรียนแพทยใหสําเร็จและเปนแพทยที่ดี นักศึกษาอาจจะมีความเห็นวาบางวิชา เคยเรียนมาแลวในระดับ
มัธยมปลาย แตถาจะพิจารณาใหรอบคอบ จะเห็นวาระดับนั้นเขาเรียนไมลึก แตถาเราประสานกับ
กระทรวงศึกษาธิการได ก็จะเปนประโยชนในการจัดเวลาและเนื้อหาของวิชา
คณะกรรมการอํานวยการไดตั้งขอสังเกตหลายประเด็น ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
: การเรียนวิชาสาขาใดก็ตาม ควรเรียนวิชาพื้นฐานเหมือน ๆ กัน อยางไรก็ตาม ถาพื้นฐานที่เรียน
มาในระดับมัธยมเหมือน ๆ กัน คือพื้นฐานทั่วไป และวิทยาศาสตรพื้นฐาน แตถาเขาเรียนมามากพอแลวก็
สามารถไปเลือกเรียนวิชาอื่นได
: ควรจะพิจารณาในภาพรวม คือวิชาทุกแขนง และถาจะมีการวางแผนระยะยาวก็จะดีมาก
: การเรียนวิชาศึกษาทั่วไป นาจะเรียนรวมกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ บาง เพื่อจะไดรูจักผูอื่น
นอกเหนือจากเพื่อนรวมวิชาชีพแพทย
โดยสรุป คณะกรรมการอํานวยการมีความเห็นวา ควรจัดสัมมนาแพทยศาสตรศึกษาระหวางโรงเรียน
แพทย เรื่อง “วิชาศึกษาทั่วไป” (วิชาศึกษาทั่วไปในที่นี้หมายถึงวิชาพื้นฐานที่นอกเหนือจากปรีคลินิกและคลินิก)
ซึ่งวิชาเลือกก็ควรจะรวมอยูดวย สําหรับผูเขารวมสัมมนาควรจะเชิญอาจารยจากสาขาวิชาอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากอาจารยในโรงเรียนแพทย สวนเวลาที่เหมาะสมอาจจะตองเปนชวงเวลาปดภาคการศึกษา คือ
ประมาณเดือนตุลาคม
4.2 คาบํารุงกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
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เลขาธิการไดนําเสนอสรุปการรับ-จาย บัญชีกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (1 มกราคม 31 ธันวาคม 2540) มีรายละเอียด ดังนี้
รายรับ
ยอดยกมา (31 ธันวาคม 2539)
คาบํารุงสมาชิกกลุมสถาบัน ฯ
คาลงทะเบียนและคาเอกสารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
USMLE workshop 1997
ดอกเบี้ย

889,071.53 บาท
840,000.00 บาท
475,450.00 บาท
60,744.15 บาท
2,265,265.68 บาท

รายจาย
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
คาตอบแทนเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานการประชุม
คาจางเจาหนาที่ประจําสํานักงาน ฯ
คาใชจายในการเดินทางและเขารวมประชุม
ของเลขาธิการ, รองเลขาธิการ
คาโทรศัพท
คาสงเอกสารทางไปรษณีย
คาวัสดุและใชสอยในสํานักงาน
คาใชสอยเบ็ดเตล็ด
คาใชจายในการจัดประชุม
USMLE workshop 1997
คาจัดประชุม Clinical Teaching

29,800.00
91,600.00
16,900.00
93,600.00
318,849.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

24,352.13
9,326.00
54,743.39
11,000.00
510,133.42

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

50,535.00 บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540

1,210,838.94 บาท

1,054,426.74 บาท

ในป พ.ศ. 2540 สถาบันสมาชิกแตละแหงจายคาบํารุง 70,000.00 บาท/ป คณะกรรมการพิจารณา
แลว มีขอสรุปดังนี้
1. ป 2541 สถาบันสมาชิกแตละแหงจะจายคาบํารุง 70,000.00 บาท เทากับที่จายในป พ.ศ. 2540
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2. เนื่องจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีปญหาเรื่องงบประมาณถูกตัดจน
ไมสามารถหางบประมาณสวนใดมาจายได
ที่ประชุมจึงเห็นควรยกเวนการเรียกเก็บคาบํารุงจากคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในป พ.ศ. 2541 ทั้งนี้เพราะกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทยกอตั้งดวยเปาหมายของการชวยเหลือกันระหวางโรงเรียนแพทยในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนวิชาการ
บริหาร และการแกปญหาตาง ๆ ดังนั้นกรรมการอํานวยการของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จะมีสิทธิและเสียงเชนเดียวกับกรรมการอํานวยการของสถาบันสมาชิกอื่น ๆ ทุกประการ สวนปญหา
อุปสรรคอื่นใดที่โรงเรียนแพทยใหมตองการความชวยเหลือ ขอใหนําเขาหารือคณะกรรมการอํานวยการเปน
เรื่อง ๆ ไป
3. ในกรณีที่เงินบํารุงกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ที่เรียกเก็บไดไมเพียงพอกับคาใชจาย
ใหเลขาธิการแจงใหคณะกรรมการอํานวยการทราบ เพื่อจะไดหารือและแกไขใหเหมาะสมตอไป
4.3 การจัด USMLE workshop 1998
เลขาธิการไดรับแจงจากนายแพทยโชติชัย ศรีสุโร วา จะมีการประชุมวิชาการของ TPAA ที่อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2541 และ TPAA จะยังสนับสนุนการจัด USMLE
workshop ในปนี้เชนเคย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา
(1) ระยะหลังนี้การจัด USMLE จะขาดทุนบางเล็กนอย เพราะเก็บเงินคาลงทะเบียนไดไมคุม
คาใชจาย ตองใชเงินบางสวนของกลุมสถาบันฯ สมทบคาใชจาย คงจะตองพิจารณาวา จํานวนผูสมัครเขา
workshop มีมากพอหรือไม อยางไรก็ตามผูสมัครเขา USMLE workshop มี 2 กลุม กลุมแรกมีจุดประสงคที่จะ
ฟนฟูวิชาการ ซึ่งกลุมนี้รวมอาจารยจากสถาบันสมาชิกดวย สวนอีกกลุมหนึ่งมีจุดประสงคที่ตองการศึกษา
แนวทางของการสอบ USMLE ดังนั้นการจัด workshop จึงเปนบริการวิชาการที่แทจริง ไมใชเปนการบริการ
เพื่อหวังผลกําไร
(2) มอบหมายใหเลขาธิการประสานงานกับนายกสมาคมแพทยไทยในสหรัฐอเมริกา (นายแพทย
โชติชัย ศรีสุโร) เพื่อกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการจัด USMLE workshop 1998 และขอใชสถานที่และ
บุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ดําเนินการจัด workshop เชนเดียวกับทุกปที่ผานมา
(3) คาใชจายในการจัด workshop ใหจายจากคาลงทะเบียน แตถาไมเพียงพอก็ใหใชเงินของกลุม
สถาบันฯ สนับสนุนสวนที่ขาด หากมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ก็ใหเลขาธิการหารือกับคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนเรื่อง ๆ ไป
4.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารและองคกรรับผิดชอบโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
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กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทยสุวิทย วิบูลยผลประเสริฐ ไดนําเสนอการบริหารจัดการโครงการ
รวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท รวมทั้งภาพลักษณของแพทยที่พึงประสงคตามปรัชญาแนวคิดของโครงการ
รวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท และ “ราง” หลักการและแนวทางในการจัดสรร และการใชงบประมาณหมวด
อุดหนุนทั่วไปในโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ตามรายละเอียดในเอกสารที่แจกใหกรรมการทุกทาน
แลว
ที่ประชุมไดอภิปรายและซักถามอยางละเอียด มีสาระสําคัญดังนี้
(1) นาจะมีการพิจารณาทบทวนโครงสรางของการบริหารโครงการ
ซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะตองรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย ระหวางเรียนตองเรียนตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร ถาจะให
มหาวิทยาลัย และ/หรือ โรงเรียนแพทยเปนเพียงที่ปรึกษาของกรรมการบริหารโครงการฯ ก็จะมีปญหาในการ
ปรับปรุงคุณภาพ
(2) ในแงของการปฏิบัติจริง การสั่งการผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย คงจะไมใชเรื่องงาย การ
ตัดสินใจบางครั้งนาจะมีสวนรวมกันระหวางผูอํานวยการศูนย
และคณบดีคณะแพทยศาสตร
ดังนั้น
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 10 คณะ (แตละเครือขาย) คงจะตองมีการหารือกันอยางละเอียด เพราะ
ประสบการณการแกปญหา ความพรอม ความรวมมือ ฯลฯ ของอนุกรรมการแตละชุดคงแตกตางกัน
(3) แนวคิดของหลักการความรวมมือระหวางโรงเรียนแพทยและกระทรวงสาธารณสุข ควรพิจารณา
อยางจริงจัง เพราะนักศึกษาแพทยของมหาวิทยาลัย และของโครงการฯ จะรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ดังนั้นหลักสูตรการสอนตองหารือกันอยางละเอียดทั้งในแงความพรอม การปฏิบัติ และการประเมิน ตัวอยางเชน
หลักสูตร คงตองผานการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ กรรมการบริหารโครงการฯ ตองมีโครงสรางที่
เหมาะสม
(4) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ควรจะศึกษาปญหาตาง ๆ โดยละเอียดเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม
ตัวอยางเชน
 ในการสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน คณะแพทยศาสตรไมไดสอนเอง แตคณะวิทยาศาสตร
ทําหนาที่สอน
คณะวิทยาศาสตรจําเปนตองใชงบประมาณในขณะที่ยังเบิกจายไมได
คณะแพทยศาสตรก็ตองใหยืมเงินไปกอน
 โรงพยาบาลศูนยทําการสอนชั้นคลินิกก็จริง แตกอนจะทําการสอนก็คงตองมีการเตรียมการ
คณะแพทยศาสตรจะตองชวยเหลือในสวนนี้ หากคณะแพทยศาสตรแหงใดไมมีความพรอม
จะแกปญหาอยางไร และการโอนเงินจากกระทรวงสาธารณสุขมาใหโรงเรียนแพทยควร
จะตองโอนใหตรงเวลา ไมเชนนั้นจะเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมาก
 การเปลี่ยนผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือการเปลี่ยนคณบดีคณะแพทยศาสตร จะมีผลกระทบ
ตอขอตกลงเดิมหรือไม ซึ่งในประเด็นนี้ถาทุกฝายรวมกันแกปญหาก็คงแกไขไดไมยาก
(5) การประเมินโครงการ :- กระทรวงฯ คงจะตองตระหนักถึงพื้นฐาน ฐานะของผูมาเรียนแพทยตาม
โครงการฯ เพราะจะรับนักเรียนจากทองถิ่น อยางไรก็ตามเมื่อเขามาเรียนแพทย จะประสบกับการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม ซึ่งมีอิทธิพลทําใหคนเปลี่ยนไปไดเมื่อสําเร็จการศึกษา
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ขอสังเกตดังกลาวเปนเพียงตัวอยาง ที่ประชุมเห็นวาแตละโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลศูนยที่รวม
โครงการ คงจะตองใชเวลาหารือกันโดยละเอียด ระหวางนี้ขอใหทุกคณะฯ นํากลับไปพิจารณา และกระทรวง
สาธารณสุขรับขอสังเกตกลับไปพิจารณาเพื่อหาทางปรับแนวทางและวิธีการรวมงานกันเพื่อใหไดผลผลิต
แพทยตรงตามภาพลักษณของแพทยที่พึงประสงคตอไป
วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง แจงวา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดรับหนังสือของทบวงมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับคุณสมบัติผูมีสิทธิ
สอบเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญในแงของสิทธิมนุษยชน เชน ในกรณีของตาบอดสี, สภาพ
รางกายพิการ ฯลฯ
ขณะนี้คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลกําลังกําหนดเงื่อนไขเฉพาะ คือ เมื่อผานการสอบขอเขียน
แลว จะตองผานการทดสอบทางรางกาย จิตใจ และความพรอมที่จะศึกษาดวย คาดวาทุกโรงเรียนแพทยคงจะ
ไดรับหนังสือเรื่องเดียวกันในไมชานี้ ดังนั้นการกําหนดเงื่อนไข คงจะตองใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
5.2 แพทยสภาขอใหโรงเรียนแพทยชวยกันคิดเรื่องแนวทางการรับนักศึกษาแพทยโดยตรงจาก
ทองถิ่นในปการศึกษาหนา
ปจจุบันโรงเรียนแพทยรับนักศึกษาในโควตาอยูแลว แตละแหงตางฝายตางดําเนินการ หากกลุม
สถาบันฯ เปนเจาของเรื่องเพื่อหารือกันระหวางโรงเรียนแพทย และกระทรวงสาธารณสุข หาแนวทางวาจะรับ
นักศึกษาแพทยโดยตรงจากทองถิ่นอยางไรโดยการแบงพื้นที่ที่แนนอนสําหรับแตละโรงเรียนแพทย
และเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลว จะสงกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่เดิมไดอยางไร
ที่ประชุมมอบหมายใหกรรมการบริหารนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2541 วันที่ 6 มีนาคม
2541 และเนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 7 ชุดที่
ศาสตราจารย นายแพทยศุภวัฒน ชุติวงศ เปนประธาน ก็ไดตั้งคณะทํางานเรื่องการผลิตแพทยพิจารณาเรื่อง
เหลานี้ไวแลว ก็ขอให ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง ประสานงานกับ ศาสตราจารย
นายแพทยศุภวัฒน ชุติวงศ ในเรื่องนี้ดวย
เลิกประชุมเวลา 12:40 น.

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน)
กรรมการและเลขานุการ
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