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รายงานคณะกรรมการบรหิารราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสฯ์ปี 2561-2563  
ครัง้ที่ 7/2562 

วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. 
ณ หอ้งประชมุราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสฯ์ ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทยอ์าร ี  ตนาวลี   ประธานราชวิทยาลยัฯ  ประธานท่ีประชมุ 
2. นายแพทยธ์ไนนิธย ์   โชตนภตูิ  ประธานรบัเลือก 
3. นายแพทยช์าลี    สเุมธวานิชย ์  รองประธานฯฝ่ายบรหิาร 
4. นายแพทยศ์ิวดล   วงศศ์กัดิ ์  เหรญัญิก 
5. นายแพทยส์ีหธัช   งามอโุฆษ  เลขาธิการ 
6. นายแพทยศ์รณัย ์  ตนัติท์วิสทุธ์ิ  รองเลขาธิการ 
7. นายแพทยว์ีระยทุธ    เชาวป์รีชา  กรรมการกลาง 
8. นายแพทยว์นัชยั    ศิรเิสรีวรรณ  กรรมการกลาง 
9. นายแพทยพ์งศศ์กัดิ ์  ยกุตะนนัทน ์  กรรมการกลาง 
10. นายแพทยอ์ภิสิทธ์ิ   ปัทมารตัน ์  กรรมการกลาง 
11. นายแพทยบ์วรฤทธ์ิ   จกัรไพวงศ ์  กรรมการกลาง 
รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายแพทยบ์รรจง    มไหสวรยิะ  อดีตประธานราชวิทยาลยัฯ 
2. นายแพทยท์ิพชาติ    บณุยรตัพนัธุ ์  รองประธานฯฝ่ายวิชาการ 
3. นายแพทยส์มศกัดิ ์   ลีเชวงวงศ ์  นายทะเบียน 
4. นายแพทยธี์รชยั    อภิวรรธกกลุ  บรรณาธิการวารสารฯ 
5. นายแพทยก์อ้งเขต    เหรียญสวุรรณ  ประชาสมัพนัธ ์
6. แพทยห์ญิงกนัยิกา    ช านิประศาสน ์  กรรมการกลาง 
7. แพทยห์ญิงกิติวรรณ    วิปลุากร   กรรมการกลาง 
8. นายแพทยส์มชยั   โชคพฒันาพงศ ์  กรรมการกลาง 
9. นายแพทยท์วี   ทรงพฒันาศิลป์  กรรมการกลาง 
10. นายแพทยพ์รภวิษญ ์  ศรีภิรมย ์  กรรมการกลาง 
11. นายแพทยว์ิชาญ   กาญจนถวลัย ์  กรรมการกลาง 
12. นายแพทยอ์ภิชาติ   อศัวมงคลกลุ  กรรมการกลาง 
13. นายแพทยกี์รติ    เจรญิชลวานิช  กรรมการกลาง 
14. นายแพทยช์ินวฒัน ์  ศรีใส   กรรมการกลาง 
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ระเบียบวาระที ่1 – เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 

1.1 สรุปผลการไปร่วมประชุม MOA2019 
 

นพ.อารีฯ นพ.ชาลีฯ และนพ.สีหธัชฯไดเ้ดินทางไปร่วมประชมุ 
MOA2019  เมื่อวนัที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ รร.ฮิลตนั และรร.แช
งกรีลา่ กวัลารล์มัเปอร ์ ประเทศมาเลเซีย โดยในงานมีการประชมุ 
ASEAN OA Council Members Meeting การประชุม  ASEAN 
Orthopaedic Research Society (AORS) และการประกาศจดัตัง้ 
Malaysian Hip and Knee Society ดว้ย ในพิธีเปิดการประชมุมี 
Dr. Siti Hasmah Binti Haji Mohamad Ali ภรยิา Dr. Mahathir 
Mohamad นายกรฐัมนตรีมาเลเซีย เป็นประธานพิธี และใหเ้กียรติ
กลา่วปาฐกถาในงานอีกดว้ย โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุรวมแพทย ์ และ
บคุลากรทางการแพทยก์ว่า 1,000 คน  

ที่ประชมุรบัทราบ 

1.2 สรุปผลการไปร่วมประชุม JOA2019 
 

นพ.อารีฯ พรอ้มคณะตวัแทนจากราชวิทยาลยัฯ ไดเ้ดินทางไปรว่ม
ประชมุ JOA2019 เมื่อวนัที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 ที่เมืองโยโก
ฮาม่า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยราชวิทยาลยัฯไดไ้ปจดัแสดงบธูประชา
สมัพนัธง์าน RCOST2019 ในการประชมุ และไดไ้ปรว่มประชมุ 
business meeting กบั กลุม่คณะผูบ้รหิารชดุใหญ่ของ JOA โดยได้
มีการหารือ และแจง้ความคืบหนา้ในการเตรียมการจดักิจกรรม 
JOA Visiting RCOST 2019 ใหก้บัทาง JOA ทราบ รวมถึงบธูฯก็
ไดร้บัความสนใจจากแพทยญ่ี์ปุ่ นเป็นอย่างมาก 

ที่ประชมุรบัทราบ 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
1.3 สปสช.ขอเชิญประธานราชวิทยาลยัฯเป็น
ประธานการประชมุคณะท างานฯ 

สปสช.ขอเชิญประธานราชวิทยาลยัฯเป็นประธานการประชมุ
คณะท างานพฒันารายการอปุกรณ ์และอวยัวะเทียมฯหมวดกระดกู 
ขอ้ต่อ กลา้มเนือ้ เสน้เอ็น ครัง้ที่ 2/2562 ซึง่สปสช.เป็นองคก์รที่ให้
การตอบรบักบัขอ้เสนอต่างๆที่ราชวิทยาลยัฯรวบรวมจากอนสุาขา
เป็นอย่างดี  

ที่ประชมุรบัทราบ โดยในเรื่องอปุกรณ ์ และอวยัวะเทียมฯ
ขอใหฝ่้ายเลขาฯประชาสมัพนัธค์วามคืบหนา้ใหส้มาชิกฯ
ทราบเป็นระยะดว้ย 

1.4 สรุปการประชมุ One day surgery  นพ.สีหธัชฯเป็นตวัแทนไปร่วมประชมุ เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 
โดยกระทรวงสาธารณสขุจะเริ่มใชใ้น Service Plan ในปลายปีนี ้ซึ่ง
กระทรวงฯขอใหร้าชวิทยาลยัฯรวบรวมรายละเอียด พรอ้มสง่การ
ผ่าตดัที่ตอ้งการเสนอภายในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยลา่สดุมี
อนสุาขา Sports Medicine อนสุาขา Spine และอนสุาขา 
Pediatrics สง่ขอ้มลูการผ่าตดัมา ซึ่งจะไดน้ าเสนอทางกระทรวงฯ
พิจารณาต่อไป 

ที่ประชมุรบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่2 – รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2562 
ที่ประชมุใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 6/2562 โดยไม่มีการแกไ้ขใดๆ  

 

ระเบียบวาระที ่3 – เร่ืองสืบเน่ือง  
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 

3.1 การปรบัปรุงส านกังานราชวิทยาลยัฯ ตามที่บรษิัท แคนดิดส ์ นดัตรวจสง่มอบงานตามสญัญา งวดที่ 3 
ปรากฎวา่พบปัญหา เรื่องงานพืน้กระเบือ้งยางไม่สม ่าเสมอ  ซึ่งทาง
บรษิัทฯมีหนงัสือรบัทราบปัญหามายงัราชวิทยาลยัฯ โดยจะรือ้ถอน 

ที่ประชมุรบัทราบ โดยขอมอบหมายใหน้พ.ธไนนิธยฯ์ และ
นพ.ชาลี เป็นประธานและกรรมการการตรวจมอบงานในครัง้
ต่อไป  
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.1 การปรบัปรุงส านกังานราชวิทยาลยัฯ (ต่อ) พืน้กระเบือ้งยางออกทัง้หมดเพื่อท าการแกไ้ขปรบัพืน้ผิวใหม่ใหเ้สมอ

กนั และยินยอมใหห้กัเงินงวดที่ 5 ไวป้ระกนัผลงานในระยะเวลา 1 ปี 
เป็นจ านวน 200,000 บาท 
นอกจากนี ้  ตามที่งานเฟอรน์ิเจอรบ์างสว่น สเปคไม่ตรงตามที่ระบใุน
เอกสาร ทางบรษิัทฯจะด าเนินการจดัหาชัน้วางของส าหรบัในหอ้งเก็บ
ของทัง้ 2 หอ้ง มาทดแทนใหโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

 

3.2 การประชมุราชวิทยาลยัฯประจ าปี 2562 - JOA ไดเ้ปลี่ยนแปลงประธานท่านใหม่เป็น Prof. Morio 
Matsumoto ซึ่งจะไดเ้รียนเชิญท่านบรรยายในหวัขอ้ Japan-Thai 
History and Relation: Future ต่อไป 
- Prof. Masashi Yamazaki อดีตประธาน JOA ขอบธู เพื่อแสดง
นวตักรรมการเก่ียวกบัหุ่นยนตท์างการแพทย ์ โดยจะไดจ้ดัสรรพืน้ที่
ใหต่้อไป 
- อนสุาขา Spine ขอคืนเวลาใน specialty day ฝ่ายวิชาการจะได้
จดัใหเ้ป็น free paper ไปก่อน  
- JOA จะน าผลงานจาก 82 สถาบนัฝึกอบรม มาแสดงในรูปแบบ 
Poster ซึ่งจะไดจ้ดัสรรพืน้ที่ใหต่้อไป 
- วิทยากรญ่ีปุ่ นจะเดินทางมาถึงไทยในช่วงเชา้ของวนัที่ 19 ตลุาคม
2562 จึงขอใหแ้จง้รร.รอยลัคลิฟฯขอหอ้งพกั early check-in เวลา
ประมาณ 8.00 น. ไวด้ว้ย 
 

ที่ประชมุรบัทราบ โดยการตัง้โต๊ะตอ้นรบัดา้นในพืน้ท่ีท่าอากาศ
ยานสวุรรณภมูิ นพ.วนัชยัฯจะประสานงานกบันพ.กฤษกมลฯ 
ฝ่ายการเดินทางต่อไป 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.2 การประชมุราชวิทยาลยัฯประจ าปี 2562 
(ต่อ) 

- ราชวิทยาลยัฯจะประสานงานขอจดัตัง้โต๊ะตอ้นรบั ดา้นในพืน้ที่ท่า
อากาศยานสวุรรณภมูิ ก่อนด่านตรวจคนเขา้เมือง จึงขอความ
กรุณานพ.วนัชยัฯใหค้ าแนะน าดว้ย 

- รายไดก้ารประชมุจากสปอนเซอรม์ีแนวโนม้ที่จะลดลง ซึ่งต่อไป
จะตอ้งพิจารณาเก็บค่าลงทะเบียนใหม้ากขึน้ ท าใหก้ารลงทะเบียน
ง่ายขึน้ และสามารถช าระค่าใชจ้่ายผ่านเครดิตการด์ได ้

 

3.3 การตรวจประเมินสถาบนัตามเกณฑ์
มาตรฐานเวชบณัฑิตศึกษาของสหพนัธ์
แพทยศาสตรศกึษาโลกฯ 

ตามที่ไดไ้ปตรวจประเมินฯมาแลว้ 2 สถาบนั ทัง้สองแห่งจะมีขอ้ที่ไม่
ผ่านการประเมินในหมวด 8 จรยิธรรม เรื่องความเสมอภาคใน
ประเด็นการรบัแพทยป์ระจ าบา้นก่อนวนัที่แพทยสภาก าหนดนัน้ 
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯไดพ้ิจารณาแลว้ขอใหท้กุสถาบนั
ฝึกอบรมประกาศก าหนดการ Open House อย่างเป็นทางการ
มายงัราชวิทยาลยัฯ ซึ่งจะไดท้ าการประกาศอย่างเป็นทางการใหท้กุ
คนทราบทางเว็บไซตร์าชวิทยาลยัฯต่อไป 

ที่ประชมุรบัทราบ 

3.4 ขออนมุติัเงินเรื่องการสอบประเมินผลรวม ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯคาดว่าจะมีรายไดจ้าก
การสมคัรสอบเพื่อวฒุิบตัรฯ และสอบ Summary ของชัน้ปีต่างๆ
รวม 1,304,000 บาท จึงใคร่ขออนมุติัเงินเพื่อด าเนินการจดัสอบเพื่อ
ประเมินผลรวมประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,381,800 บาท โดย
จะใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ และสง่เงินที่เหลือคืน พรอ้มหลกัฐาน
การจา่ยเงินเมื่อจดัการสอบเสรจ็สิน้ต่อไป 

ที่ประชมุอนมุติั โดยในปีการศกึษาหนา้ขอให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพิจารณาขึน้ค่าสมคัร
สอบในรายการต่างๆ ดงันี ้
- สอบ summary ขึน้ราคาเป็น 2,000 บาท 
- สอบวฒุิบตัรฯขึน้ราคาเป็น 14,000 บาท 



6 

 

ระเบียบวาระที ่4 – เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 

4.1 งานเลีย้งตอ้นรบัสมาชิกใหม่ ฝ่ายบรหิารฯขออนมุติัจดังานเลีย้งตอ้นรบัสมาชิกใหม่ในวนัที่ 11 
กรกฎาคม 2562 โดยจะไดร้า่งก าหนดการมาใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ในการประชมุครัง้ต่อไป 

ที่ประชมุอนมุติั 

4.2 การพิจารณาการใหก้ารสนบัสนนุสมาชิก
ในการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 

มีสมาชิกราชวิทยาลยัฯขอทุนสนบัสนนุในการน าเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศในเดือนมีนาคมจ านวน 14 คน จึงขอที่
ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุอนมุติัตามรายการที่เสนอมา ยกเวน้ในรายการของ 
นายแพทยส์รุชยั แซ่จึง และนายแพทยส์กักาเดช ลิม้มหาคณุ 
ซึ่งยงัมีขอ้มลูเอกสารไม่ครบถว้น จึงขอยกไปพิจารณาในการ
ประชมุครัง้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที ่5 – เร่ืองอ่ืนๆ 

เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
5.1 การสนบัสนุนทนุสาขาพิเศษ ตามที่ราชวิทยาลยัฯใหก้ารสนบัสนนุทนุสาขาพิเศษมาเป็น

ระยะเวลาหลายปี และดว้ยภารกิจหลกัของราชวิทยาลยัฯเป็นการ
ใหก้ารศกึษาอบรมแก่แพทยป์ระจ าบา้นออรโ์ธปิดิกส ์ รวมทัง้
ปัจจบุนั ในโครงการต่างของโรงพยาบาลของรฐัน่าจะมีทุนสนบัสนนุ
เพียงพอแลว้ จึงขอที่ประชมุพิจารณางดการสนบัสนุนทนุสาขา
พิเศษในปีการศกึษาต่อไป 

ที่ประชมุอนมุติั 

5.2 เว็บไซตร์าชวิทยาลยัฯ นพ.ศรณัยฯ์ไดร้า่งรูปแบบการจดัท าเว็บไซตม์าเพื่อพิจารณา โดยจะ
ไดใ้หข้อ้มลูที่ตอ้งการกบับริษัทรบัจดัท าเว็บ 2 บรษิัท เพื่อมา

ที่ประชมุรบัทราบ 
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น าเสนอราคาในการพิจารณาคดัเลือกในการประชมุครัง้ต่อไป 
5.3 เฟอรน์ิเจอรส์  านกังาน ตามที่ฝ่ายเลขาฯไดไ้ปดเูฟอรน์ิเจอรท์ี่โชวรู์มหลายแห่ง จากคณุภาพ

และรูปแบบ จึงไดใ้ห ้บ. Perfect และบ. Modernform เสนอราคามา
เพื่อพิจารณาในเบือ้งตน้ โดยในรูปแบบของเฟอรน์ิเจอรท์ี่คลา้ยๆกนั 
แต่ละบรษิัทไดเ้สนอราคามา ดงันี ้
- บ. Modernform เสนอราคามา 1,885,800.00 บาท โดยจะมีสว่นลด
รอ้ยละ 25 คงเหลือราคา 1,416,312.35 บาท 
- บ. Perfect เสนอราคามา  753,050.00 บาท โดยจะมีสว่นลดรอ้ยละ 
30 คงเหลือราคา 564,034.45 บาท  
เมื่อพิจารณาจากคณุภาพ ราคา และการบรกิาร จึงขอเสนอให้
พิจารณาจดัซือ้เฟอรน์ิเจอรจ์ากบ. Perfect 

ที่ประชมุอนมุติัในหลกัการ โดยขอใหพ้ิจารณาเลือกแบบ และ
คณุภาพใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านดว้ย 

ปิดประชมุเวลา 14.47 น. 
 
นายแพทยอ์ารี ตนาวล ี                            นายแพทยส์ีหธัช งามอโุฆษ           
ประธานราชวิทยาลยัฯ                ตรวจทานรายงานการประชมุ        
 
 
นางสาวศิรริตัน ์รกัพนัธ์ 
บนัทกึรายงานการประชมุ 


