รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ
การพัฒนาคณะแพทยศาสตรดานการเรียนการสอน ครั้งที่ 4
วันที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร

รายชื่อคณะทํางานผูเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงอุนใจ
2. นายแพทยสกล
3. แพทยหญิงประสิน
4. นายแพทยถวัลย
5. แพทยหญิงรัตนา
6. แพทยหญิงจารุรินทร
7. นายแพทยววิ ัฒนา
8. นางฉมาภรณ
9. นางสาวสุภาพรรณ
10. นางอัษฎาพร
11. นางสาวเสาวนีย

กออนันตกุล
สิงหะ
จันทรวิทัน
เบญจวัง
ลีลาวัฒนา
ปตานุพงศ
ถนอมเกียรติ
วรกุล
จิตตโสภณ
แกลวทนงค
อนุชาญ

ประธาน
รองประธานฝายเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รายชื่อคณะทํางานผูไมสามารถเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงมยุรี
วศินานุกร
2. แพทยหญิงสุภาภรณ
เต็งไตรสรณ
3. แพทยหญิงเมธินี
ไหมแพง
4. นายแพทยสมชาย
สุนทรโลหะนะกูล
5. นายแพทยสงวนสิน
รัตนเลิศ
6. นายแพทยสิทธิโชค
อนันตเสรี
7. แพทยหญิงฐิติมา
สุนทรสัจ
8. แพทยหญิงสายบัว
ชี้เจริญ
9. นายแพทยธนพันธ
ชูบุญ
10. นายแพทยวิศิษฐ
ประสาธนวนกิจ
11. นายแพทยอนุพงศ
นิติเรืองจรัส
12. นายแพทยธวัช
ตันติสารศาสน
13. แพทยหญิงพรเพ็ญ
แสงถวัลย
14. แพทยหญิงสินิจธร
รุจิระบรรเจิด
15. นายแพทยชัชชัย
ปรีชาไว
16. แพทยหญิงกันยิกา
ชํานิประศาสน
17. นายแพทยโกวิทย
พฤกษานุศักดิ์
18. แพทยหญิงพรรณทิพย ฉายากุล
19. นายแพทยอานนท
วิทยานนท
20. นางสาวมัลลิกา
สุสานนท
21. นางสาวจุฬาลักษณ
เรืองณรงค
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รองประธานฝายการศึกษากอนปริญญา
รองประธานฝายการศึกษาหลังปริญญา

เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
แพทยหญิงอุนใจ กออนันตกุล ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมพิจารณา
และรับรอง โดยไมมีขอแกไข
2. Professionalism ในวิชาชีพแพทย ไดมีการอภิปรายวาควรเนน professionalism ในกลยุทธ
ใหมากขึ้น จากเอกสารประกอบเรื่อง Medical Professionalism in The New Millennium: A Physician
Charter สรุปเปน 3 principles และ 10 Responsibilities คือ
Fundamental Principles
1. Principle of primacy of patient welfare
2. Principle of patient autonomy
3. Principle of social justice
ความเห็นจากที่ประชุม
- การเสียสละเพื่อผูปวยกอนตัวแพทย ซึ่งจะตรงกับพระราชดํารัสของพระราชบิดา
- อาชีพแพทยจะประสบความสําเร็จเมื่อผูปวยไววางใจในตัวแพทย มั่นใจวาแพทยทําเพื่อ
ผูปวย ซึ่งผูปวยจะใหขอ มูลทีส่ ําคัญที่จะเปนประโยชนตอการรักษา
- ควรมีกลยุทธที่ทําใหแพทยมีความสุข พึงพอใจในอาชีพของตนเอง
- การใหคุณคาเปนสิ่งสําคัญ ทําอยางไรใหนักศึกษามีความสุข เห็นคุณคาของตัวเอง
โดยทั่วไปแลวเราจะรูคุณคาของตนเองจากผูอื่น แตควรสอนใหนักศึกษารูคุณคาของตนเอง โดยสอนใหรูวา
การชวยรักษาผูปวยจะทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาอยางไร หากนักศึกษาเห็นคุณคาของตนเองแลวจะสามารถ
พัฒนาเปนแพทยที่ดีตอไปได โดยอาจารยเปน role model ที่สําคัญ
A Set of Professional Responsibilities
1. Commitment to professional competence
2. Commitment to patient patient autonomy
3. Commitment to patient confidentiality
4. Commitment to maintaining appropriate relations with patients
5. Commitment to improving quality of care
6. Commitment to improving access to care
7. Commitment to a just distribution of finite resources
8. Commitment to scientific knowledge
9. Commitment to maintaining trust by managing conflicts of interest
10. Commitment to professional responsibilities
3. ทบทวนวิสัยทัศน ที่ประชุมไดพจิ ารณาวิสัยทัศนอีกครั้งหนึ่ง และมีความเห็นใหปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมดังนี้
วิสัยทัศนจากความเห็นของที่ประชุมครั้งที่ 3/2548
วิสัยทัศน 2555 "เปนคณะแพทยศาสตรมาตรฐานสากล
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถ และมีคุณธรรม เปนที่ยอมรับและแขงขันไดในระดับสากล เปนศูนยกลางการศึกษาและการ
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ฝกอบรมทางวิชาการระดับสูง บูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
และชี้นําสังคมโดยเฉพาะดานสุขภาพ“
วิสัยทัศนใหม
วิสัยทัศน 2555 “เปนคณะแพทยศาสตรมาตรฐานสากล
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถ และมีคุณธรรม เปนที่ยอมรับ เปนศูนยกลางการศึกษาและการฝกอบรมทางวิชาการระดับสูง
บูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และชี้นําสังคมโดยเฉพาะดาน
สุขภาพ”
ความเห็นจากที่ประชุม
- ไมจําเปนตองมีการแขงขัน เพราะไมชัดเจนวาควรแขงขันดานไหน จะทําใหจัดทํากลยุทธได
ยาก และจุดมุง หมายในการผลิตแพทยอาจแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมของแตละประเทศ ถาหากพัฒนาได
ถึงมาตรฐานสากลแลวก็จะสามารถเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นที่มีชื่อเสียงในระดับสากลได
- หากตั้งเปาใหแพทยมีความรูความสามารถดีเปนหลักแลว เรื่องอื่น ๆ จะสามารถพัฒนา
ตามมาไดงาย
4. ทบทวนพันธกิจ ที่ประชุมพิจารณาปรับพันธกิจใหสอดคลองกับวิสัยทัศนใหมดังนี้
พันธกิจจากความเห็นของที่ประชุมครั้งที่ 3/2548
1. ผลิตและพัฒนาแพทย แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทยที่มีความรู
ความสามารถ และคุณธรรม เปนที่ยอมรับและสอดคลองกับความตองการของสังคม สามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล โดยเนนการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง และใชชีวิต
ในสังคมอยางมีความสุข
2. บูรณาการดานการเรียนการสอน การบริการ และการวิจยั ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
พันธกิจใหม
1. ผลิตและพัฒนาแพทย แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทยที่มีความรู
ความสามารถ คุณธรรม และสอดคลองกับความตองการของสังคม เปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยเนนการ
แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง และใชชวี ิตในสังคมอยางมีความสุข
2. บูรณาการดานการเรียนการสอน การบริการ และการวิจยั ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ความเห็นจากที่ประชุม
- พันธกิจเดิมขอ 4 ชี้นําสังคมในการปองกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชนและ รวมพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ควรตัดออก เนื่องจากหากแยกขอออกมาจะจัดทํากลยุทธไดยาก ควรนําไปแทรกใน
พันธกิจทุกขอ ซึ่งจะสามารถจัดทํากลยุทธไดงายขึ้น
- ควรปรับใหเปนการแพทยเชิงรุกมากกวาการเปนการแพทยเชิงรับ เนื่องจาก resource มีไม
เพียงพอที่จะสามารถตั้งรับได
- กลยุทธควรเนนใหนักศึกษาแพทยมีความเปนผูนําดวย เพื่อที่จะสามารถเปนผูนําในเรื่อง
Health promotion ได
5. พิจารณาตัวชี้วัด ทีป่ ระชุมไดพิจารณาตัวชี้วัดตามพันธกิจใหม ดังนี้
จาก พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนาแพทย แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากร
ทางการแพทยที่มีความรู ความสามารถ คุณธรรม และสอดคลองกับความตองการของสังคม เปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล โดยเนนการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง และใชชีวิต
ในสังคมอยางมีความสุข
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แบงระดับเปน Graduate และ Post graduate และกําหนดตัวชี้วัดตามแตละระดับดังนี้
ตัวชี้วัด 5 stars doctor = nine competencies
Graduate:
knowledge: national board exam, evaluation from affiliated hospital
continuous learning: virtual classroom, CAI, interactive CAI, PBL
ethical: suing, complaint, appraise, ethical-case decision making
psychomotor: supervision, logbook, OSCE
life & social skill: extra-curriculum activity, PBL
community [stake-holder?]-satisfaction:
ที่ประชุมกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 14.30-16.00 น.
ปดประชุมเวลา 16.00 น.
ผูบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวจุฬาลักษณ เรืองณรงค
นางอัษฎาพร แกลวทนงค

ผูตรวจรายงานการประชุม
แพทยหญิงอุนใจ กออนันตกุล
นายแพทยสกล สิงหะ
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