สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2541
วันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2541 เวลา 08:30 - 15:00 น.
ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ศาสตราจารย นายแพทยพลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ
ศาสตราจารย นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
รองศาสตราจารย นายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ
ศาสตราจารย นายแพทยบุญชอบ พงษพาณิชย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ
พลตรีประวิชช ตันประเสริฐ
นายแพทยธรรมนูญ วานิยะพงศ
ศาสตราจารย นายแพทยประสงค ตูจินดา
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
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
นายแพทยณรงค ไวทยางกูร
แพทยหญิงภัทรา คูระทอง
รองศาสตราจารย นายแพทยศรีสมบูรณ อวมกุล
รองศาสตราจารย แพทยหญิงอาภรณ ปราบริปูตลุง
รองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาหพันธ
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

ประธานที่ประชุม
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
แทนกรรมการและเลขานุการ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
กระทรวงสาธารณสุข
2. นายแพทยมงคล เชษฐากุล
กระทรวงสาธารณสุข
3. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสรยุทธ วาสิกนานนท คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1

เริ่มประชุมเวลา 08:45 น.
ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย ในโอกาสที่มาประชุม ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วาระที่ 1

เรื่องรับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันศุกรที่ 6
กุมภาพันธ 2541
ที่ประชุมรับรองสรุปผลการประชุมโดยไมมีการแกไข

วาระที่ 2

เรื่องแจงเพื่อทราบ

2.1 เรื่อง การกอตั้งภาคีพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เลขาธิการ แจงวา ไดรับเอกสารเรื่อง ความเปนมาและความกาวหนาของการดําเนินงาน โครงการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จาก ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการนําแนวคิด TQM/CQI มาใชและมีการประกันคุณภาพโดยอาศัยความ
รวมมือในระหวางผูประกอบวิชาชีพดวยกันเอง
นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
ใหขอมูลเพิ่มเติมวาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และมูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการวิจัย (สกว.) ไดดําเนินการเรื่องนี้
คืบหนาไปมากพอสมควรในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
และจะนําไปสูการรับรองโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation) ในโอกาสตอไป
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แจงประสบการณเรื่องนี้วามีประโยชนใน
การพัฒนางานบริการเปนอยางมาก
มีกรรมการตั้งขอสังเกตวาเปนกิจกรรมที่ตองใชบุคลากรและทรัพยากรมาก
2.2 สรุปผลการประชุมสัมมนาแพทยศาสตรศึกษาระหวางโรงเรียนแพทยครั้งที่ 15 เรื่อง การเรียน
การสอนเวชศาสตรชุมชน
ที่ประชุมไดรับเอกสารสรุปการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตรชุมชน จัดทําโดย
คณะกรรมการและมีผูชวยศาสตราจารย นายแพทยปตพงษ เกษสมบูรณ เปนบรรณาธิการ
ผูชวยศาสตราจารย จินตนา สัตยาสัย สรุปวา การประชุมครั้งนี้ชวยใหเกิดความเขาใจ ในขอบเขต
และเนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.3 สรุปผลการประชุม เรื่อง การกําหนดเกณฑมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา
คลินิกและจุลชีววิทยา
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง สรุปวามีผูเขารวมประชุมจากทุกคณะรวม 65 คน
สามารถสรุป เรื่อง ที่นารู ควรรู และตองรูในหลักสูตรไดชัดเจนลงไปถึงภาคปฏิบัติดวย นับวาเกิดประโยชนมาก
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วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องความคืบหนาของโครงการ “งานสารสนเทศทางการแพทย” และความรวมมือดาน
บริการหองสมุดโดยเฉพาะ Interlibrary Loan
เลขาธิการรายงานวาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 ไดมีการประชุมกลุมเฉพาะกิจฯ ครั้งแรก มี
ผูเขารวมประชุมเกือบครบทุกสถาบัน เปนการประมวลประสบการณ และแลกเปลี่ยนความเห็นโดยแยกเปน 2
ประเด็น คือ
1.

เรื่องที่สามารถดําเนินการตอไปไดโดยจะหารือกับที่ประชุมนี้เมื่อมีปญหา คือ เรื่อง
Interlibrary Loan ซึ่งกลุมเฉพาะกิจฯ จะประชุมกันในวันที่ 2 มิถุนายน 2541

2.

เรื่องที่ควรพิจารณาดําเนินการตอไป คือ การประมวลขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure) เกี่ยวกับเรื่องนี้ในแตละคณะและเรื่องเกี่ยวกับประสบการณในการใช Internet,
CAI ในคณะตาง ๆ

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสรยุทธ วาสิกนานนท ชี้แจงเพิ่มเติมวา คณะแพทยศาสตรสวนภูมิภาค
ไดรวมมือดําเนินการกันมาตั้งแตครึ่งหลังของป 2540 โดยไดรับการสนับสนุนจากคณบดีของคณะที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปไดดวยดี โดยเฉพาะเรื่อง Hospital Information System (HIS) ไดเรียนจาก
ประสบการณของผูที่ไดดําเนินการไปกอนแลวเปนอยางมาก โอกาสตอไปนาจะรวมมือกันในเรื่อง Telemedicine
เพื่อการเรียนการสอนและการบริการ
ที่ประชุมไดรับทราบวากระทรวงสาธารณสุขมีเครือขายเรื่องนี้อยูเชนเดียวกัน โอกาสตอไปจึงนาจะมี
การประสานงานเพื่อขยายเครือขายใหกวางขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรมีการจัดการเรียนการสอนถึงวิธีการใชบริการ
เหลานี้อยางมีประสิทธิภาพในหลักสูตรของนักศึกษาแพทยดวย
สําหรับความสัมพันธระหวางกลุมเฉพาะกิจฯ กับ TMI นั้น เห็นวานาจะเปนไปไดโดยไมมีปญหา
เพราะเปนงานเฉพาะเจาะจงไมกวางขวางเหมือนทาง TMI
3.2 เรื่องความคืบหนาของโครงการประกันคุณภาพของสมาชิกสถาบัน
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย ในฐานะหัวหนาคณะทํางานไดรายงานวา ขณะนี้ไดพิจารณา
โครงสรางการทํางานแลวเห็นวาควรจะรวมงานกับคณะกรรมการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7
ชุดที่
4
ซึ่งมีผลงานคืบหนาไปมากและกําลังจะไปทดลองประเมินคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามที่ทางคณะไดเสนอมา สวนในอนาคตถามีองคกรถาวรในการประเมินผล
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยก็คงใหความรวมมือตอไป ถายังไมมีองคกรถาวร กลุมสถาบันฯ ก็จะ
ทํางานไปกอน กิจกรรมที่คณะทํางานควรจะทําคือ การกําหนดเกณฑที่ใช การหาขอมูลเพื่อสรุปนําเสนอคณะที่
เกี่ยวของและกรรมการบริหาร คณะทํางานควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก และกรรมการบริหาร
อีกสวนหนึ่ง
3.3 เรื่องความคืบหนาของโครงการ แผนกลยุทธการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3

ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหประสานงานเรื่องนี้
ชี้แจงโดยไดเสนอเอกสาร “บทสรุปสําหรับผูบริหารฯ” มีใจความสําคัญสรุปวา งานวิจัยที่ควรไดรับการสงเสริม
สนับสนุน ควรเปนงานวิจัยที่มีการเตรียมแผนการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่
สมบูรณและครบวงจร อันเปนประโยชนตอการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาแพทยศาสตรที่เอื้อตอการ
ผลิตแพทยใหมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของสังคมไทยในอนาคตและไดมาตรฐานสากล
โดยคํานึงถึงการลงทุนที่คุมคา เมื่อจัดเรียงลําดับหัวขอการวิจัยตามน้ําหนักความสําคัญประกอบกับการระบุ
ขอบเขตการวิจัยเปนตัวอยางพอสังเขปในแตละหัวขอ สรุปไดวาการวิจัยที่ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
นาจะประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การจัดระบบการศึกษาใหเหมาะสมกับการปฏิรูประบบการสาธารณสุข
เพื่อใหได
บัณฑิตแพทยที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับนโยบายการสาธารณสุขของชาติ
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร จะชวยใหการจัดระบบการศึกษา
แพทยศาสตรเปนไปอยางเหมาะสมดังในขอที่ 1
ความคุมคาในการจัดการศึกษาวิชาแพทยศาสตร เนื่องจากคาใชจายการศึกษาวิชา
แพทยศาสตรสูงมาก รัฐอาจใหการสนับสนุนไดไมเต็มที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรมของแพทยยุคโลกาภิวัฒนและสารสนเทศ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ทําใหมีผลกระทบตอคุณธรรมและ
จริยธรรมของแพทย
การพัฒนาและเพิ่มพูนคุณภาพของแพทย
อันมีผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบ
บริการสาธารณสุข ขอมูลขาวสารทางการแพทยเพิ่มพูนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การศึกษา
ตอเนื่องจึงมีความจําเปนตอการพัฒนาและเพิ่มพูนคุณภาพของแพทย
การประกันคุณภาพ เนื่องจากปจจุบันมีสถาบันผลิตแพทยเพิ่มทั้งภาครัฐและเอกชน
และเพื่อใหระบบการศึกษาวิชาแพทยศาสตรเปนสากล การประกันคุณภาพจึงมีความจําเปนตอ
การพัฒนาและรักษามาตรฐานการศึกษาและบริการทางการแพทย
นวัตกรรมการจัดการศึกษาแพทยศาสตร
อันเนื่องมาจากสังคมและเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงการศึกษาแพทยศาสตรตองหาแนวทางปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย เสนอความเห็นเพิ่มเติมวานาจะเปนการวิจัยรวมระหวาง
สถาบัน เชน เรื่องการคัดเลือกนักศึกษารวมกับกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เสนอใหจัดลําดับความสําคัญของหัวขอการวิจัย และเสนอหัวขอ
วิจัยเกี่ยวกับทัศนะคติของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีตอระบาดวิทยา
ศาสตราจารย นายแพทยประสงค ตูจินดา มีความเห็นวานอกจาก recommendation แลวนาจะ
พิจารณาแนวทางการแกไข ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอไปดวย
เลขาธิการเสนอวา กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย นาจะดําเนินการเรื่องนี้ตอไป เนื่องจาก
ศาสตราจารย นายแพทยณัฐ ภมรประวัติ ซึ่งเปนผูริเริ่มเรื่องนี้แจงวาขณะนี้ยังไมมีทุนสนับสนุน โดยกลุมสถาบัน
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แพทยศาสตรแหงประเทศไทยจะเชิญผูแทนคณะตาง ๆ และกระทรวงมาหารือกันตอไป โดยขอนําเรื่องนี้ไป
ปรึกษากันในที่ประชุมกรรมการบริหารคราวตอไปดวย
3.4 เรื่องความคืบหนาของโครงการ APEC INTERACTIVE MEDICAL CURRICULUM PROJECT
SEMINAR
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเอื้อพงศ จตุรธํารง ชี้แจงวาขณะนี้ยังไมมีความคืบหนามากนัก แตก็
จะติดตามและเตรียมการตอไป
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยบุญชอบ พงษพาณิชย ใหความเห็นวาเราอาจจะพิจารณาจัดประชุม
กันเองก็ไดโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายในกลุมหรือภายนอกดวยก็ได
ศาสตราจารย นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์ ใหความเห็นวาเปนการเกาะติดสถานะการณเพื่อติดตาม
ความกาวหนา อาจจะตองเสียคาใชจายบาง เพื่อประโยชนของสวนรวม
เลขาธิการ แจงวาจะขอใหผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย ประสานงานเรื่องนี้
ตอไป
3.5 เรื่องความคืบหนาของโครงการ การประชุมสัมมนาแพทยศาสตรศึกษาระหวางโรงเรียนแพทย
ครั้งที่ 16 เรื่องวิชาการศึกษาทั่วไป
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ไดเสนอรายละเอียดโครงการฯ ตามเอกสารที่แจก
และศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย ไดชี้แจงเพิ่มเติม
หลังจากนั้นที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวางพอสรุปไดวา ควรเริ่มพิจารณาจากเกณฑมาตรฐาน
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาโดยเชิญผูมีสวนในการรางเกณฑดังกลาวมารวมสัมมนาดวย สวนการ
ปรับปรุงการสอนแมวาจะทําไดไมสะดวกนัก เนื่องจากอาจารยจากตางคณะมารวมสอน และโครงสรางหลักสูตร
ก็จํากัดการปรับเปลี่ยนแตก็เห็นวานาจะตองหาลูทางเพื่อจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวคิด และความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม ทั้งนี้ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไมไดมีขอกําหนดวากลุมวิชานี้จะตองจัดสอนในปแรกเทานั้น
โดยอาจจะหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงอยางกวาง ๆ แลวใหแตละคณะไปปรับใหเหมาะกับสภาพภายในคณะ
ตอไป
สําหรับจํานวนผูเขาอบรมยังไมกําหนดในตอนนี้เพื่อเปดโอกาสใหแตละคณะไดพิจารณาตามความ
เหมาะสม แตถาจะคิดโดยเฉลี่ยก็จะไดคณะละประมาณ 10 คน ซึ่งจะรวมกับบุคคลภายนอกวงการแพทยที่จะ
เชิญมาอีกดวย
3.6 เรื่องความคืบหนาของการจัด USMLE Workshop 1998
ขณะนี้ยังไมมีความคืบหนาในเรื่องนี้ สําหรับกําหนดวันก็คงเปนวันที่ 6-11 กรกฎาคม 2541 ตามเดิม
3.7 เรื่องความคืบหนาในการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 7
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ขณะนี้ยังรอรายชื่อจากคณะกรรมการชุดที่ 2 ที่เกี่ยวของกับเรื่องระบบการใหบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขแกประชาชน ซึ่งไดเรียนเชิญนายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปนประธาน และศาสตราจารย
นายแพทยอารี วัลยะเสวี เปนรองประธาน ทั้งนี้ไดรับทราบวานายแพทยสงวน นิตยารัมภพงศ เปนผูประสานงาน
ของคณะกรรมการชุดนี้ ขณะนี้ใกลจะครบกําหนด 6 เดือน หลังจากการประชุม คณะกรรมการดําเนินการกลาง
ครั้งแรกแลว ตามที่คาดการไววาจะมีการประชุมคณะกรรมการทั้ง 4 ชุด รวมกับกรรมการดําเนินการกลางตอไป
ทั้งนี้ทราบวากรรมการอีก 3 คณะ ไดทํางานคืบหนาไปมากพอสมควรแลว
นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เสนอวาจะประสานงานกับ นายแพทยสงวน นิตยารัมภพงศ
ตอไป เทาที่ทราบคณะทํางานของกรรมการชุดที่ 2 ก็ไดประชุมหารือกันไปบางแลว และกําลังจะจัดทําสรุป
รายงานเบื้องตนในเวลาอีกประมาณ 1 เดือน
เมื่อไดรับรายชื่อครบทุกคณะแลว เลขาธิการจะไดดําเนินการเสนอทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป
3.8 เรื่องการสงเอกสารไปให Accreditation and Eligibility Determination Division, U.S.
Department of Education
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ไดแปลเอกสารตาง ๆ ที่จะเปนคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในประเทศไทยสงไปใหแลว มีขอนาสังเกตวาของเรายังขาดระบบการประเมินสถาบันที่ชัดเจน รวมทั้งการ
จัดลําดับสถาบันดวย
3.9 เรื่องความคืบหนา เรื่อง วิธีการคัดเลือกนักศึกษาแพทยโดยตรงจากชนบทตามที่แพทยสภา
ขอความเห็น
เลขาธิการ แจงวาขณะนี้กรรมการบริหารยังหารือเรื่องนี้คางอยูจึงขอเลื่อนวาระนี้ไปกอนเพื่อรอฟง
ผลสรุปจากกรรมการบริหารในการประชุมคราวตอไป
วาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่องการพิจารณาเพื่อแสดงความคิดเห็นในหลักสูตร Osteopathic Medicine
ศาสตราจารย นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์ ใหความเห็นวาประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาในเรื่องนี้ ใน
ฐานะที่กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยเปนที่รวมของคณะแพทยศาสตร คือ การรับรองหลักสูตร
กลาวคือควรจะรับรองหลักสูตรนี้วาเปนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือไม
ที่ประชุมไดรับเอกสารประกอบวาระเปนขอมูลเรื่อง Osteopathic Medicine เกี่ยวกับที่มาของสถาบัน
การรับนักศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปรีคลินิกและคลินิก รวมทั้งขอสังเกตของคณะอนุกรรมการที่ทําการรวบรวม
และไดรับขอมูลเพิ่มเติมดวยวาในสหรัฐอเมริกาผูจบหลักสูตรนี้สามารถประกอบวิชาชีพแพทยไดและสามารถ
เขารับการฝกอบรมตอเนื่องเพื่อเปนแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางไดดวย
มีกรรมการตั้งขอสังเกตวาบางสวนของหลักสูตรยังไมเปนไปตามหลักวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรไม
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา
แพทยสภาเคยพิจารณาหลักสูตรนี้มาแลวและยังไมอนุมัติ
อยางไรก็ดีขณะนี้แนวคิดเรื่องการแพทยทางเลือกก็กําลังแพรหลายกวางขวางมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกรรมการ
ใหความเห็นวาที่ประชุมนาจะพิจารณาความตองการแพทยในประเทศไทยประกอบดวย
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หลังจากอภิปรายพอสมควรแลวที่ประชุมไดสรุปวา
1.

ใหสํานักงานเลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เปนศูนยกลาง
รวบรวมและแจกจายเอกสารไปยังกรรมการทุกทานเพื่อพิจารณาสักระยะหนึ่ง แลวจึงประมวล
ความเห็นในการประชุมคราวหนา
2.
ขอใหแพทยสภาสอบถามไปยังสมาคมแพทย Osteopathic Medicine เพื่อหาขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะภาพของ D.O. ในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่น ๆ ดวย เพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณา
ประธานขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
ในการประชุมภาคบายมีผลสรุปดังนี้
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ประธานขอหารือเรื่องหนังสือเชิญประชุมของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ซึ่งเกี่ยวกับการเบิกจายของแตละคณะ
เลขาธิการ เสนอวา
1.

ในการประชุมกรรมการขอใหสถาบันที่เปนเจาภาพออกหนังสือเชิญเพื่อใชในการเบิกจาย ใน
ขณะเดียวกันสํานักงานเลขาธิการก็จะออกหนังสือเชิญอีกฉบับหนึ่งเพื่อสงวาระและรายละเอียด
ในการประชุม
2.
ในการจัดประชุมสัมมนา ขอใหสถาบันที่เปนเจาภาพออกหนังสือเชิญไดโดยตรง
5.2 ศาสตราจารย นายแพทยประสงค ตูจินดา ขอเปลี่ยนแปลงเจาภาพในการจัดประชุมแพทย
ศาสตรศึกษาระหวางโรงเรียนแพทยครั้งที่ 17 เรื่อง Communication Skills จากคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเปนคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
5.3 เลขาธิการไดขอเสนอชื่อศาสตราจารย นายแพทยสมพร โพธินาม เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอํานวยการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ที่
ประชุมเห็นชอบดวยเปนเอกฉันท
5.4 มีกรรมการสอบถามผูแทนกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเบิกจายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน ที่ใหคณะจายสํารองไปกอน ถาการเบิกลาชาจะมีปญหาแกทางคณะ นายแพทย
มงคล เชษฐากุล ขอรับเรื่องไปประสานงานตอไป
5.5 ที่ประชุมไดหารือกันเรื่องการเตรียมการออกนอกระบบราชการกอนป พ.ศ. 2545
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เห็นควรใหมีคณะทํางานเพื่อรวบรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการเตรียมการเรื่องนี้ในแตละคณะ
แลวมาหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคณะแพทยศาสตรตอไป เพื่อนําไปประสานกับทางมหาวิทยาลัย กอนที่
มหาวิทยาลัยจะกําหนดรูปแบบออกมากอนแลว คณะแพทยศาสตรตาง ๆ อาจจะนํามาปรับเปลี่ยนไดยาก
ที่ประชุมไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณพอสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงนี้สําคัญที่
การเปลี่ยนความคิดของคนในองคกรทั้งภายในและภายนอก ความเขาใจในจุดมุงหมายของการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีตอคณะแพทยศาสตรในฐานะแหลงรายได การกําหนดเกี่ยวกับภาระ
งาน รูปแบบการบริหารงานบุคคล รูปแบบการบริหารงบประมาณ การแบงสวนงานใหม เปนตน
ที่ประชุมขอใหแตละคณะไปศึกษารายละเอียดการปรับเปลี่ยนนี้ในแงมุมตาง ๆ แลวสงผูแทนมารวม
ประชุมกันเปนคณะทํางานเพื่อหาขอสรุปเบื้องตน
และไดมอบหมายใหผูแทนจากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูประสานงาน
5.6 การพิจารณาเรื่องความสัมพันธระหวาง TMI กับกลุมเฉพาะกิจสารสนเทศของกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เลขาธิการ ชี้แจงวาลักษณะงานเหมือนกัน ตางกันแตเพียงขอบเขตของงาน ซึ่ง TMI ปจจุบันได
ขยายตัวกวางขวางออกไปกวาเดิมมาก แตทั้งสองกลุมก็สามารถใชประโยชนรวมกันได
สําหรับกลุมเฉพาะกิจจะดําเนินการเปนแบบ Task Force คือพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป แลวหมด
ภาระกิจเมื่อมีเรื่องใหมก็เริ่มใหม หรือจะเปนกลุมตอเนื่องก็ไมนาจะมีปญหาในทางปฏิบัติมากนัก ปจจุบันหาก
คณะใดมีขอเสนอใหกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยดําเนินการในเรื่องสารสนเทศ
กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทยก็คงมอบใหกลุมเฉพาะกิจเรื่องนี้ชวยดําเนินการ หากมีขอติดขัดหรือตองการ
ความชวยเหลือประการใด เลขาธิการก็จะชวยประสานงานใหโดยนําเสนอที่ประชุมกรรมการอํานวยการ
5.7 ที่ประชุมไดหารือกันเรื่องรายละเอียดในการรับนักศึกษาปการศึกษาหนา
เชนการที่นักศึกษาสามารถสมัครไดหลายแหง คณะตาง ๆ อาจจะตกลงกันโดยใหมีการตรวจ
รางกายครั้งเดียว รวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ในหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกของแตละคณะ และการ
ประสานงานในการรับนักศึกษาที่อาจจะสละสิทธิ์กรณีที่สอบไดหลายแหงเปนตน
ที่ประชุมไดขอใหผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ชวยจัดทําแบบฟอรมเกี่ยวกับการ
ตรวจรางกายตามขอตกลงครั้งสุดทายในการประชุมรวมกันระหวางโรงเรียนแพทยแลวนํามาหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารในวันที่ 5 มิถุนายน 2541 ที่คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมกับ
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จะเปนการประสานงานการสอบคัดเลือกนักศึกษาตอไปดวย
5.8 ที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการรับนักศึกษารวมกับกระทรวงสาธารณสุข
วาแตละคณะไดรับครบตามจํานวนและตรงตามจังหวัดหรือไม
ปรากฏวาบางคณะไมครบและ
อาจจะไมตรงกับจังหวัดที่ตองการ แตอยูในเขตเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีขอสังเกตวานักเรียนจากตางจังหวัด
ในระยะหลังที่มีความสามารถในการเรียนคอนขางดีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
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เลิกประชุมเวลา 15:00 น.

(รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ)
แทนกรรมการและเลขานุการ
ผูสรุปผลการประชุม
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