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รายงานคณะกรรมการบรหิารราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสฯ์ปี 2561-2563  
ครัง้ที่ 9/2562 

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

1.1 สรุปผลการประชมุรว่มกบัแพทยสภา 
 

- ตามรา่งกฎหมายสภาวิชาชีพในรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ เปิดโอกาส
ใหส้ถาบนัสามารถก าหนดหลกัสตูรการแพทยไ์ดอ้ย่างอิสระ ใน
อนาคตจึงน่าจะมีคณะแพทยศาสตรใ์นสถาบนัต่างๆเพิ่มขึน้กว่า 9 
คณะ โดยแพทยสภาไม่มีสิทธิ์ใดๆในการตรวจสอบหลกัสตูรนัน้ๆ จะ
มีหนา้ที่เพียงเป็นผูจ้ดัสอบใหไ้ดม้าตรฐานเท่านัน้ 
- ผูท้ี่สามารถใชค้ าน าหนา้ว่านายแพทย ์ หรือแพทยห์ญิง จะตอ้ง
เป็นผูท้ี่มีใบประกอบโรคศิลปะที่ออกโดยแพทยสภาเท่านัน้ โดยจะ 
verify ทกุๆ 5 ปี 
- พยานผูเ้ชี่ยวชาญทางศาล เพื่อใหค้วามเห็นในการฟ้องรอ้งต่างๆ 
จะทัง้หมด 3 ประเภท คือ 

1. พยานที่ขึน้ทะเบียนกบักระทรวงยติุธรรม 
2. พยานที่ศาลแต่งตัง้ 
3. พยานที่คู่ความน ามาเอง 

โดยขอความกรุณาคณะกรรมการจรยิธรรมฯพิจารณาเรื่องฟ้องรอ้ง
ที่ไดร้บัมาจากแพทยสภาใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 2 ปีดว้ย 
- แพทยสภาขอใหร้าชวิทยาลยัฯสง่รายงานผลการด าเนินงาน และ
บญัชีงบดลุใหท้ราบทกุปีดว้ย 
- ในอนาคต การเลือกตัง้กรรมการแพทยสภาจะท าผ่านระบบ 

ที่ประชมุรบัทราบ  
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
1.1 สรุปผลการประชมุรว่มกบัแพทยสภา (ต่อ) 
 

ออนไลน ์โดยจะแจง้ความคืบหนา้ใหท้ราบอีกครัง้ 
- การท าสญัญาใดๆในการจดัประชมุ หรือการผ่าตดั หากแพทย
สภาไม่ไดร้บัรู ้ หรืออนญุาต ถา้มีปัญหาในเรื่องการฟ้องรอ้ง ทัง้ใน
เรื่องการเงิน และการรกัษา แพทยสภาไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

1.2 การประชมุ OSDB Annual Congress 
2019 

Orthopaedic Society of Brunei Darussalam (OSBD) ขอเชิญ
ประชมุ OSDB Annual Congress 2019 ในวนัที่ 24-25 สิงหาคม 
2562 ณ ประเทศบรูไน 

ที่ประชมุมอบหมายใหน้พ.วีระยทุธฯเป็นตวัแทนไปร่วม
ประชมุ 

1.3 การประชมุ Lesson learned from 
Postgraduate WFME assessment 

แพทยสภาขอเชิญประชมุ Lesson learned from Postgraduate 
WFME assessment ในวนัที่ 11 ตลุาคม 2562 เวลา 8.30-15.00 
น. ณ คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ที่ประชมุขอใหพ้ญ.กิติวรรณฯประสานงานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯในการสรรหาคนไปรว่มประชมุต่อไป 

1.4 แนวทางการขอเปิดแผนงานฝึกอบรม
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

แพทยสภาขอสง่แนวทางการขอเปิดแผนงานฝึกอบรมความรูค้วาม
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาเพื่อทราบ 

ขอใหส้ง่เรื่องใหอ้นสุาขาต่างๆรบัทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที ่2 – รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2562 

ที่ประชมุใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 8/2562 ภายหลงัการแกไ้ข ดงันี ้
หนา้ 2 – ขอ้ 1.2 ในขอ้เสนอแนะ แกเ้ป็น “... และหากมีปัญหาในเรื่องโรงแรม หรืออาหารใดๆ สามารถน าค่าใชจ้่ายมาเบิกได”้ 
          - ขอ้ 1.3 ในมติที่ประชมุแกเ้ป็น “ที่ประชมุเห็นว่าควรจะมีการศึกษาขอ้มลูในรายละเอียดก่อนการตดัสินใจใดๆ จึงขอมอบหมายใหน้พ.วนัชยัฯรบัไปพิจารณา” 
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ระเบียบวาระที ่3 – เร่ืองสืบเน่ือง  
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 

3.1 การปรบัปรุงส านกังานราชวิทยาลยัฯ งานเฟส 1 จะเสร็จสิน้ภายในกลางเดือนนี ้โดยในการประชุมครัง้ต่อไป 
จะไดย้า้ยไปประชมุในฝ่ังหอ้งประชมุใหม่ดา้นออฟฟิศแทน และจะได้
ท าการรือ้หอ้งในดา้นออฟฟิศเดิมต่อไป โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็
ทัง้หมดภายในเดือนสิงหาคม  

ที่ประชมุรบัทราบ  

3.2 งานเลีย้งตอ้นรบัสมาชิกใหม่  จะมีการจดังานเลีย้งตอ้นรบัสมาชิกใหม่ในวนัที่ 11 กรกฎาคม 
2562 ณ หอ้งสิรวิณัวรี อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ตาม
ก าหนดการ ดงันี ้
12.00 น. ถ่ายรูปหมู่สมาชิกใหม่ คณะกรรมการ

บรหิารฯ อาจารยผ์ูใ้หญ่ร่วมรบัประทาน
อาหาร 

12.30 – 12.45 น. นพ.อารี ตนาวลี ประธานราชวิทยาลยัฯ      
กลา่วตอ้นรบัสมาชิกใหม่ 

  นพ.ชาลี สเุมธวานิชย ์ รองประธานราช
วิทยาลยัฯกลา่วตอ้นรบัสมาชิกใหม่ 
นพ.บรรจง มไหสวริยะ ประธาน
อนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กลา่ว
ตอ้นรบัสมาชิกใหม่ 

12.45 – 13.00 น. นพ.ธ ารงรตัน ์แกว้กาญจน ์อดีตประธาน 
 

ที่ประชมุรบัทราบ โดยขอเชิญคณะกรรมการฯเขา้รว่มงาน
เลีย้งดงักลา่วดว้ย 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.2 งานเลีย้งตอ้นรบัสมาชิกใหม่ (ต่อ)                                      ราชวิทยาลยัฯกลา่วใหโ้อวาท  

13.00 – 13.15 น. เลือกประธานรุน่ 2561 
   มอบเข็มที่ระลกึแก่สมาชิกใหม่  
MC: นพ. ศรณัย ์ตนัติท์วิสทุธิ์ 
โดยจะจดัท าเข็มเสือ้ครุยราชวิทยาลยัฯมอบใหเ้ป็นที่ระลึกในงานใน
ราคา 300 บาท/อนั 

 

3.3 THKS Consensus 2019 : 
Pharmacological managements of OA 
Knee 

ตามที่ไดร้บัมอบหมายใหพ้ิจารณาเรื่องการรบัรอง และสนบัสนนุ
การจดัพิมพห์นงัสือ THKS Consensus 2019 : Pharmacological 
managements of OA Knee นัน้ นพ.วนัชยัฯเห็นว่าเนือ้หาใน 
consensus ดงักลา่ว ไม่มี bias และเอือ้ผลประโยชนใ์ดๆใหก้บัราช
วิทยาลยัฯ จึงน่าจะใหก้ารรบัรอง และสนบัสนนุการตีพิมพไ์ด ้

ที่ประชมุมีมติใหอ้นญุาตใชต้ราราชวิทยาลยัฯในการตีพิมพ์
หนงัสือดงักล่าว โดยการจดัพิมพท์าง THKS จะจดัพิมพใ์น
สว่นของชมรมเอง เพื่อแจกในการประชมุ THKS2019 สว่น
การจดัพิมพใ์นนามราชวิทยาลยัฯ น่าจะน าไปแจกใหก้บั
สมาชิกในการประชมุวิชาการประจ าปี 2562 จึงขอ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการจดัการประชมุฯพิจารณาตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

3.4 การประชมุราชวิทยาลยัฯประจ าปี 2562  ในเดือนนีค้ณะกรรมการจดัการประชมุฯไดง้ดเวน้การประชมุไป 
เนื่องจาก นพ.ทิพชาติฯ ประธานคณะกรรมการฯติดภารกิจเป็น
ตวัแทนไปรว่มโครงการ AOA Senior Travelling Fellowship 2019 
โดยโปรแกรมวิชาการไดส้รุปเป็นที่เรียบรอ้ย ซึ่งจะไดอ้พัโหลดขึน้
เว็บไซตต่์อไป โดยขณะนีเ้ริ่มมีผูล้งทะเบียนผ่านทางเว็บไซตม์า
จ านวนหนึ่งแลว้ ส าหรบัผูใ้หก้ารสนบัสนนุการประชมุในปีนีม้ีบริษัท 

ที่ประชมุรบัทราบ 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.4 การประชมุราชวิทยาลยัฯประจ าปี 2562 
(ต่อ) 

ที่เปลี่ยนแปลงระดบัสปอนเซอรข์ึน้มาหลายบรษิัท รายไดน้่าจะ
เพิ่มขึน้จากปีก่อนอีกพอสมควร 

 

3.5 การคดัเลือกตวัแทนโครงการ AOA Junior 
Travelling Fellowship และ Senior Travelling 
Fellowship 

ตามที่มีความยากล าบากในการสรรหาตวัแทนราชวิทยาลยัฯไปรว่ม
โครงการ AOA Junior Travelling Fellowship และ Senior 
Travelling Fellowship ในทกุๆปี นพ.ทิพชาติฯฝากเสนอใหเ้วียน
ตวัแทนตามสถาบนัฯ จึงขอที่ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุเห็นว่าการเวียนตามสถาบนัฯจะเป็นการบงัคบัใหห้า
ตวัแทนไปรว่มโครงการฯ ซึ่งอาจไดต้วัแทนที่ไม่สง่างาม และ
เหมาะสมในการสานสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ประเทศอาเซียน จึง
ขอก าหนดแนวทางการสรรหา และคดัเลือกตวัแทนใหม่ ดงันี ้
Senior Travelling Fellow – ขอใหเ้พิ่มเงินสนบัสนนุเป็น 
100,000 บาท  
Junior Travelling Fellow – ขอใหผู้ไ้ดท้ี่ 1 ใน Resident 
Paper Contest ในปีก่อนหนา้ เป็นตวัแทนในปีถดัไป (ที่ 2 
เป็นตวัแทน Ambassador HKOA) และใหเ้พิ่มเงินสนบัสนนุ
เป็น 100,000 บาท 

3.6 สมาชิกดีเด่น มผีูเ้สนอชื่อผูร้บัคดัเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นมาทัง้หมด 7 ท่าน ดงัมี
รายนามต่อไปนี ้
สมาชิกดีเด่น  ดา้นบรหิาร           
- นพ.ชนินทร ์ ล ่าซ า อาย ุ58 ปี คณบดีวิทยาลยัวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการกีฬา 
- นพ.วิชยั  วนดรุงคว์รรณ อาย ุ79 ปี รพ.วิชยัเวชอินเตอรเ์นชั่นแนล 
ออ้มนอ้ย 

ที่ประชมุรบัทราบ 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.6 สมาชิกดีเด่น (ต่อ) สมาชิกดีเด่น  ดา้นวิชาการ   

- นพ.วิเชียร   เลาหเจริญสมบติั อายุ 72 ปี ภาควิชาออรโ์ธปิดิกส ์
รพ.รามาธิบดี 
- นพ.คณิตส ์  สนั่นพานิช อาย ุ51 ปี ภาควิชาออรโ์ทปิดิกส ์ม.
เชียงใหม่ 
- นพ.บญัชา   ชื่นชจูิตต ์อายุ 49 ปี ภาควิชาออรโ์ธปิดิกส ์ม.
ธรรมศาสตร ์
สมาชิกดีเด่น  ดา้นบรกิาร 
- นพ.ณรงคศ์กัดิ ์ บ ารุงถิ่น อาย ุ52 ปี รพ.ชยัภมูิ 
- นพ.ลกัษณ ์ชติุธรรมานนท ์อาย ุ49 ปี รพ.แพร่ 
โดยคณะกรรมการคดัเลือกสมาชิกดีเด่นฯจะไดม้ีการประชมุเพื่อ
คดัเลือกผูท้ี่เหมาะสมในเดือนสิงหาคม และแจง้ชื่อผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือกใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองต่อไป 

 

3.7 การอบรม "การเพิ่มศกัยภาพการท างาน
วิจยั เพื่อเพิ่มจ านวนแพทยใ์นการเขา้สู่ต  าแหน่ง
แพทยช์ านาญการพิเศษ (C8) และแพทย์
เชี่ยวชาญ (C9)" 

คณะกรรมการศึกษาและวิจยัฯจะจดัการอบรมฯในวนัที่ 18-19 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรชิมอนด ์ นนทบรุี โดยจะมีงานเลีย้ง
สมาชิกในเย็นวนัที่ 18 กรกฎาคม 2562 จึงขอเชิญชวน
คณะกรรมการบริหารฯไปรว่มรบัประทานอาหารรว่มกบัมวลสมาชิก
ในวนัและเวลาดงักลา่วดว้ย 
 

ที่ประชมุรบัทราบ 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.8 เว็บไซตร์าชวิทยาลยัฯ จากการต่อรองราคาบรษิัทที่ท าเว็บใหก้ารประชมุ RCOST2019 ซึ่ง

มรูีปแบบการจดัท าเว็บทนัสมยั การใชภ้าษาดี โดยบริษัทเสนอราคา
จดัท าเว็บมา 150,000 บาท ค่าอพัเดตขอ้มลูรายเดือนๆละ 9,000 
บาทนัน้ ทางบริษัทตกลงลดราคาจดัท าเว็บ รวมอพัเดตขอ้มลูราย
เดือนเป็นเงินรวม 150,000 บาท จึงขอที่ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุอนมุติัการจดัท าตามราคาที่เสนอมา 

 
ระเบียบวาระที ่4 – เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
4.1 การพิจารณาการใหก้ารสนบัสนนุสมาชิก
ในการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 

มีสมาชิกราชวิทยาลยัฯขอทุนสนบัสนนุในการน าเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศในเดือนมีนาคมจ านวน 3 คน จึงขอที่ประชมุ
พิจารณา 

ที่ประชมุอนมุติัตามรายการที่เสนอมา 

4.2 ความเห็นทางวิชาการเก่ียวกบัการใช้
กญัชาทางการแพทย ์

แพทยสภาขอทราบความเห็นทางวิชาการเก่ียวกบัการใชก้ญัชาทาง
การแพทย ์

ที่ประชมุมอบหมายใหน้พ.พรภวิษญฯ์เป็นผูใ้หค้วามเห็น และ
เป็นตวัแทนในการประชมุที่เก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคต โดย
ขอใหฝ่้ายเลขาฯมีหนงัสือแจง้ใหแ้พทยสภาทราบว่าราช
วิทยาลยัฯมีความสนใจในเรื่องนี ้ยินดีใหค้วามร่วมมือ และไป
รว่มประชมุไดต่้อไปดว้ย 

4.3 ขอความรว่มมือรายงานตวัชีว้ดัก าลงัคน
ดา้นสขุภาพ NHWA 
 

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุขอความร่วมมือรายงานตวัชีว้ดั
ก าลงัคนดา้นสขุภาพ NHWA  
 

ที่ประชมุมอบหมายใหน้พ.ชาลีฯ รองฯบรหิารท า survey 
สอบถาม work flow และ work load จากสมาชิก โดยใหเ้ป็น
โจทยท์ี่ตอบง่ายๆ และใหม้ีการมอบรางวลัใหผู้ท้ี่ใหข้อ้มลูดว้ย 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
4.4 ขอใหเ้สนอชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ สนง.อย.ขอใหเ้สนอชื่อผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อท าหนา้ที่ในการประเมิน

เอกสารทางวิชาการผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
ที่ประชมุขอใหส้อบถามถึงคณุสมบติัของผูเ้ชี่ยวชาญที่อย.
ตอ้งการมาเพื่อทราบ เพื่อจะไดม้อบหมายตวัแทนอย่าง
เหมาะสมต่อไป 
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ระเบียบวาระที ่5 – เร่ืองอื่นๆ 
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 

5.1 การใหค้ะแนนการสอบสมัภาษณ ์ พญ.กิติวรรณฯแจง้ใหท้ราบว่าในปีนีก้ารใหค้ะแนนการสอบ
สมัภาษณจ์ะใหค้ะแนนผ่านโปรแกรม RCOST log book กรรมการ
สอบฯสามารถเขา้ระบบโดยใช ้ username และ password ที่
ก าหนดให ้ โดยสามารถเขา้ไปด ู operative note ของผูส้อบได้
ลว่งหนา้ ซึ่งจะมีการชีแ้จงการใชง้านโปรแกรมกบักรรมการสอบฯทุก
ท่านอีกครัง้ในวนัที่ 10 กรกฎาคม 2562  

ที่ประชมุรบัทราบ 

5.2 เนคไทราชวิทยาลยัฯ นพ.สีหธัชฯจดัท าแบบเนคไทราชวิทยาลยัฯ โดยไดร้า่งตามแบบเนค
ไทสมาคมฯรุน่ก่อน มีแบบทัง้หมด 2 สี คือสีแดง และสีน า้เงิน ใน
ราคาจดัท าเสน้ละ 400 บาท โดยจะจดัท าทัง้หมด 1,000 เสน้ เพื่อ
มอบใหก้บัอาจารยผ์ูใ้หญ่ คณะกรรมการฯ และสมาชิกใหม่ ขอที่
ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุเห็นชอบ โดยขอใหป้รบัเนคไทสีแดงใหส้ดขึน้อีก
เล็กนอ้ย ส าหรบัการจ าหน่ายขอใหข้ายแบบซือ้ 1 แถม 1 ใน
ราคา 500 บาท  
สว่นของผูห้ญิงขอใหพ้ญ.กิติวรรณฯเสนอของที่ระลกึที่น่าจะ
จดัท ามาเพื่อพิจารณาดว้ย 

 
ปิดประชมุเวลา 15.00 น. 
 
นายแพทยอ์ารี ตนาวล ี                            นายแพทยส์ีหธัช งามอโุฆษ           
ประธานราชวิทยาลยัฯ                ตรวจทานรายงานการประชมุ        
 
นางสาวศิรริตัน ์รกัพนัธ์ 
บนัทกึรายงานการประชมุ 


