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รายงานคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ฯปี 2561-2563
ครัง้ ที่ 3/2561
วันที่ 3 มกราคม เวลา 12.30 น.
ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ฯ ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์อารี
ตนาวลี
2. นายแพทย์สารเนตร์
ไวคกุล
3. นายแพทย์ชาลี
สุเมธวานิชย์
4. นายแพทย์ทิพชาติ
บุณยรัตพันธุ์
5. นายแพทย์สมศักดิ์
ลีเชวงวงศ์
6. นายแพทย์กอ้ งเขต
เหรียญสุวรรณ
7. นายแพทย์ศิวดล
วงศ์ศกั ดิ์
8. นายแพทย์สีหธัช
งามอุโฆษ
9. นายแพทย์ศรัณย์
ตันติ์ทวิสทุ ธิ์
10. นายแพทย์วีระยุทธ
เชาว์ปรีชา
11. นายแพทย์ทวี
ทรงพัฒนาศิลป์
12. นายแพทย์พงศ์ศกั ดิ์
ยุกตะนันทน์
13. นายแพทย์วิชาญ
กาญจนถวัลย์
14. นายแพทย์อภิสิทธิ์
ปัทมารัตน์
15. นายแพทย์ชินวัฒน์
ศรีใส
รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายแพทย์บรรจง
มไหสวริยะ
2. นายแพทย์ธไนนิธย์
โชตนภูติ
3. นายแพทย์ธีรชัย
อภิวรรธกกุล
4. แพทย์หญิงกันยิกา
ชานิประศาสน์
5. แพทย์หญิงกิติวรรณ
วิปลุ ากร
6. นายแพทย์วนั ชัย
ศิรเิ สรีวรรณ
7. นายแพทย์พรภวิษญ์
ศรีภิรมย์
8. นายแพทย์อภิชาติ
อัศวมงคลกุล
9. นายแพทย์สมชัย
โชคพัฒนาพงศ์
10. นายแพทย์กีรติ
เจริญชลวานิช
11. นายแพทย์บวรฤทธิ์
จักรไพวงศ์

ประธานราชวิทยาลัยฯ ประธานที่ประชุม
อดีตประธานราชวิทยาลัยฯ
รองประธานฯฝ่ ายบริหาร
รองประธานฯฝ่ ายวิชาการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
เหรัญญิก
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
อดีตประธานราชวิทยาลัยฯ
ประธานรับเลือก
บรรณาธิการวารสารฯ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
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ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง
ข้อเสนอแนะ
มติทปี่ ระชุม
1.1 การให้ความเห็นคดีจริยธรรมต่อแพทยสภา จากการที่นพ.สารเนตร์ฯไปเป็ นพยานในคดีฟ้องร้องต่อศาล และ ที่ประชุมรับทราบ โดยขอขอบคุณนพ.สารเนตร์ไว้ ณ โอกาสนี ้
และการฟ้องร้องของผูป้ ่ วย
ได้รบั คาแนะนาบางประการจากท่านผูพ้ ิพากษาและคาหารือกับ
และขอให้นพ.วันชัยฯนาประเด็นดังกล่าวไปชีแ้ จงในการ
แพทยสภา จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิการให้ความเห็นฯ อบรมการเป็ นพยานผูเ้ ชี่ยวชาญฯต่อไปด้วย
ดังนี ้
- การให้ความเห็นฯควรพิจารณาโดยกรรมการ และให้ประธาน
คณะกรรมการฯลงนามเพียงท่านเดียว
- ได้ขอให้แพทยสภาไม่นาคาตอบทางจริยธรรมของราชวิทยาลัยฯ
ไปเผยแพร่ต่อผูป้ ่ วย หากแพทยสภามีความจาเป็ นที่จะต้องตอบ
ผูเ้ กี่ยวข้องในกรณีใดๆ คาตอบนัน้ จะต้องเป็ นความเห็นโดยตรงจาก
แพทยสภาเอง
- เมื่อเวลาผ่านไป กายภาพของผูป้ ่ วยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
หากได้รบั การซักพยานถึงกรณีการรักษาใดๆ ให้ตอบว่าไม่สามารถ
วินิจฉัยได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ การให้คาตอบจะสามารถทา
ได้เมื่อทาการตรวจร่างกาย ณ ปัจจุบนั พร้อมกับการพิจารณาเวช
ระเบียนการรักษาทัง้ หมดเท่านัน้
- การเดินทางไปรักษาผูป้ ่ วยในต่างจังหวัด แพทย์ควรเผื่อเวลา
สาหรับการเดินทางไว้ 1 คืน เพราะในกรณีท่เี กิดปัญหาการฟ้องร้อง
การรีบเดินทางกลับภายในวันเดียว ศาลอาจพิเคราะห์ว่าแพทย์มี
ความประมาทเลินเล่อในการให้การรักษาได้
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เรื่อง
ข้อเสนอแนะ
1.2 สรุปการประชุมการกาหนดสิทธิประโยชน์ นพ.ชาลีฯได้ไปร่วมประชุมการกาหนดสิทธิประโยชน์หลักและเสริม
หลักและเสริม สาหรับ Hospital Care และ สาหรับ Hospital Care และ Intermediate Care กับกอง
Intermediate Care
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สน.ปลัดกท.สาธารณสุข ซึ่งกอง
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา
ทางออร์โธปิ ดิกส์ เพื่อจะได้พิจารณากาหนดเป็ นชุดสิทธิประโยชน์ฯ
ต่อกรมบัญชีกลาง โดยจะได้ทาการสอบถามข้อมูลฯไปยังอนุสาขา
ต่างๆต่อไป
1.3
สรุปการประชุมร่วมกับแพทยสภาเรื่อง นพ.สมศักดิฯ์
และนพ.กีรติฯได้ไปประชุมร่วมกับแพทยสภาเรื่อง
ระบบข้อมูลแพทย์
ระบบข้อมูลแพทย์ โดยแพทยสภามีแผนที่จะจัดทาฐานข้อมูลแพทย์
ให้เป็ นหนึ่งเดียว ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลจากแพทยสมาคมฯ ราช
วิทยาลัย สมาคมต่างๆ เพื่อมารวมเป็ นข้อมูลเดียวกัน จากนัน้
ข้อมูลจะถูก upload ไว้ใน cloud เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูล และ
จะมีการจากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผูเ้ กี่ยวข้อง
โดยจะเปิ ดให้
แพทย์สามารถเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะข้อมูลของตนเท่านัน้
1.4 แจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสถาบันฯ
นพ.สมชาย เชิดชูเกียรติสกุล ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นหัวหน้ากลุม่ งานออร์
โธปิ ดิกส์ รพ.ราชวิถี
1.5 การบริจาคครุภณ
ั ฑ์ของราชวิทยาลัยฯ
ตามที่ราชวิทยาลัยฯจะทาการปรับปรุงสานักงานฯ และมีครุภณ
ั ฑ์ท่ี
ต้องการจะบริจาค เพื่อสถาบันต่างๆจะได้นาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การเรียนการสอน โดยมีกลุ่มงานออร์โธปิ ดิกส์ รพ.สมเด็จพระนั่ง
เกล้า และกลุม่ งานออร์โธปิ ดิกส์ รพ.ตารวจ แสดงความจานงขอรับ
การบริจาค จึงขอที่ประชุมพิจารณา

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมอนุมตั ิการบริจาคครุภณ
ั ฑ์ของราชวิทยาลัยฯให้กบั
ทัง้ สองสถาบัน
โดยขอให้สถาบันฯทาหนังสือขอขอบคุณ
สาหรับครุภณ
ั ฑ์ท่ไี ด้รบั บริจาคมาอย่างเป็ นทางการด้วย
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ระเบียบวาระที่ 2 – รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/2561 โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง
3.1 การปรับปรุงสานักงานราชวิทยาลัยฯ

ข้อเสนอแนะ
- จะได้เริ่มการรือ้ ถอนในฝั่งห้องประชุมใหญ่ประมาณ 1 เดือน โดย
นพ.ชาลีฯกาลังพิจารณาเรื่องการวางสายระบบ IT ต่างๆ สาหรับ
จอแสดงผลในห้องประชุม ขอเสนอจัดซือ้ เป็ นจอ LED TV แทนการ
ฉายด้วยเครื่อง LCD
- ขออนุมตั ิของขวัญปี ใหม่ให้กบั หน่วยงานใกล้เคียง เพื่อขออภัยใน
ความไม่สะดวกที่อาจเกิดระหว่างการก่อสร้างใน 3-4 เดือนข้างหน้า
- ขออนุมตั ิซือ้ ประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง
3.2 การพิจารณาโบนัสเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ ขอที่ประชุมพิจารณาโบนัสของเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ ดังนี ้
1. นางสาวศิริรตั น์ รักพันธ์
2. นางศิรนิ นั ท์ เจียรนัย
3. นางอัมพร อาจปรุ
4. นางสาวอัญชลี จันทร์ที
5. นางสาวจุฑามาศ เจียรนัย
นพ.ชาลีฯ และนพ.สีหธัชฯได้สมั ภาษณ์ผสู้ มัคร และคัดเลือกเจ้าหน้าที่
3.3 ขอแนะนาเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ
ได้แล้ว 2 คน จึงขอแนะนาให้ท่ปี ระชุมรับทราบ ดังนี ้
1. นส.จังกร พลหนองหลวง
2. นส.ธศิรนิ ทร์ ธนชัยเตชะสิทธิ์

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมอนุมตั ิตามที่เสนอมา โดยขอให้นพ.ชาลีฯ นพ.สีหธัช
ฯ และนพ.ศรัณย์ฯพิจารณาการจัดซือ้ ต่างๆอย่างเหมาะสม
ต่อไป

ที่ประชุมอนุมตั ิเงินโบนัสจานวน 1.5 เดือนของเงินเดือนแต่ละ
ตาแหน่ง

ที่ประชุมรับทราบ
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เรื่อง
3.3 ขอแนะนาเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ (ต่อ)

3.4 การปรับปรุงเว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ

3.5 โครงการสานสัมพันธ์สมาชิกฯ

ข้อเสนอแนะ
มติทปี่ ระชุม
ระยะเวลาทดลองงาน 6 เดือน กาหนดเงินเดือนคนละ 20,000 บาท
บวกค่าตาแหน่ง 3,000 บาท และค่าเดินทาง 3,500 บาท รวมทัง้ สิน้
26,500 บาท
นพ.ชาลีฯดาเนินการวางโครงสร้างการปรับปรุงเว็บไซต์ราชวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้นพ.สมศักดิฯ์ และนพ.ก้องเขตฯ
ฯไว้ทงั้ หมดแล้ว โดยมีราคาการจัดทาเบือ้ งต้นในปี แรกเป็ นจานวน จัดเตรียมข้อมูลประวัติราชวิทยาลัยฯ และฐานข้อมูลสมาชิก
164,780 บาท
ไว้ให้พร้อมในเบือ้ งต้น เมื่อเว็บจัดทาโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย
จะได้อพั โหลดข้อมูลสาคัญๆขึน้ เว็บต่อไป
จะได้ไปให้การอบรมฯ และเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลรับฟั งปัญหาของ ที่ประชุมรับทราบ หากกรรมการท่านใดสนใจเดินทางไปร่วม
สมาชิกครัง้ ที่ 1 โดยมีกาหนดการ ดังนี ้
โครงการฯ ขอความกรุณาแจ้งความจานงมายังราชวิทยาลัยฯ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อจะได้ดาเนินการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พกั ต่อไป
10.00 น. คณะกรรมการฯเดินทางไป จ.พิษณุโลก โดยสายการบิน
แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3304 เวลา 11.25 - 12.35 น.
ขึน้
สนามบินดอนเมือง
13.00 น. ออกเดินทางโดยรถตูไ้ ปยัง จังหวัดเพชรบูรณ์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับสมาชิกฯ เขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 น. พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิกฯ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
11.00 น. ออกเดินทางจากเพชรบูรณ์ ไปจังหวัดเลย แวะทานอาหาร
ระหว่างทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับสมาชิกฯ จังหวัดเลย
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เรื่อง
3.5 โครงการสานสัมพันธ์สมาชิกฯ (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 น. พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิก โรงพยาบาลเลย
10.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูไ้ ปยัง จังหวัดหนองบัวลาภู
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จังหวัดหนองบัวลาภู
13.00 น. พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิก โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
16.00 น. ออกเดินทางโดยรถตูไ้ ปยัง จังหวัดอุดรธานี
17.00 น. คณะกรรมการฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน
นกแอร์ เที่ยวบิน DD 9211เวลา 17:30-18:40 น. ลงสนามบินดอน
เมือง
โดยได้ประกาศ
3.6 การจัดการประชุมราชวิทยาลัยฯประจาปี คณะกรรมการฯจะได้จดั ทาเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
Important Dates กรรมการ วิทยากร และเปิ ดให้สง่ บทคัดย่อแล้ว
2562
สาหรับการจัดห้องประชุมจะจัดขนานกัน 6 ห้อง เป็ นห้องขนาดใหญ่
1 ห้อง ขนาดกลาง 2 ห้อง และขนาดเล็ก 3 ห้อง เพื่อให้มี slot เวลา
การเสนอ free paper เพิ่มมากขึน้ โดยจะมีการประกวด Best Free
Paper แบ่งตามอนุสาขา และจะมีการบรรยาย Regional Session
เหมือนในการประชุมที่ผ่านมา
นอกจากนี ้ อนุสาขา Foot and Ankle ขอเสนอ Prof. Steven
Haddad ซึ่งถือเป็ นผูม้ ีช่อื เสียงต้นๆในระดับนานาชาติ เพื่อจะได้
ประชาสัมพันธ์ดงึ ดูดให้มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจากต่างชาติเพิ่มมากขึน้ จึง
ขอที่ประชุมพิจารณา

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมรับทราบ สาหรับการเสนอชื่อวิทยากรเพิ่มเติมนัน้
ด้วยในปี นจี ้ ะต้องให้การสนับสนุนวิทยากรจากญี่ปนุ่ อยู่
พอสมควร ทัง้ นีก้ ารให้การสนับสนุนจึงควรเป็ นไปตามเกณฑ์
คืออนุสาขา Foot and Ankle ควรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หรือจะขอ
การสนับสนุนวิทยากรจากบริษัทสปอนเซอร์ตามความ
เหมาะสมก็น่าจะกระทาได้ ทัง้ นี ้ ขอให้นพ.ทิพชาติฯ พิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
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เรื่อง
3.7 การจัดทาหลักสูตร Fellowship

3.8 ปฎิทินกิจกรรมประจาปี พ.ศ. 2562
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์แห่งประเทศ
ไทย

ข้อเสนอแนะ
ในเบือ้ งต้น อนุสาขา Pediatric, Tumor และ Sports Medicine จะ
เป็ น 3 อนุสาขาแรกที่จะขอเสนอจัดทาร่างหลักสูตร Fellowship เพื่อ
เสนอเป็ นหลักสูตรของแพทยสภา ทัง้ นี ้ นพ.ทิพชาติฯ และนพ.ชาลีฯ
จะได้นาเรื่องเข้าหารือในการประชุมประธานอนุสาขาฯ เพื่อหาแนว
ทางการดาเนินการต่อไป
นพ.ทิพชาติฯขอเสนอปฎิทินกิจกรรมประจาปี พ.ศ. 2562
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทยตามเอกสารแนบ 1
พร้อมกันนี ้ อนุสาขา Hip and Knee จะขออนุมตั ิการจัด Essential
Course in Hip and Knee Arthroplasty 2017 For ‘Junior
Resident สาหรับแพทย์ฝึกอบรมปี 2 และ 3 ณ โรงพยาบาลตารวจ
ในงบประมาณอ้างอิงจากการจัดงานครัง้ ก่อนประมาณ 223,000
บาท

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และอนุมตั ิการจัดงาน Essential Course
in Hip and Knee Arthroplasty 2017 For ‘Junior Resident
โดยขอให้ทาการถ่ายทอดผ่านระบบ
Teleconference
สาหรับแพทย์ต่างจังหวัดด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง
ข้อเสนอแนะ
มติทป่ี ระชุม
4.1 การพิจารณาการให้การสนับสนุนสมาชิก มีสมาชิกราชวิทยาลัยฯขอทุนสนับสนุนในการนาเสนอผลงาน
ที่ประชุมอนุมตั ิตามรายการที่เสนอมา ยกเว้นผลงาน ดังนี ้
ในการนาเสนอผลงานในต่างประเทศ
วิชาการในต่างประเทศในเดือนสิงหาคมจานวน 12 คน จึงขอที่ ลาดับที่ 1 ไม่เข้าเงื่อนไข เป็ น Open access ไม่มีใน Pub
ประชุมพิจารณา
Med ไม่มี Impact Factor จึงไม่อนุมตั ิการสนับสนุน
ลาดับที่ 2 ผลงานวิจยั ตีพิมพ์ทาตอนไปเรียนต่อที่
ต่างประเทศ ให้การสนับสนุนเพียงครึง่ หนึ่งของจานวนตาม
เกณฑ์ท่กี าหนด
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เรื่อง
4.1 การพิจารณาการให้การสนับสนุนสมาชิก
ในการนาเสนอผลงานในต่างประเทศ (ต่อ)

มติทปี่ ระชุม
ลาดับที่ 11 ผลงานวิจยั ที่นาเสนอทาตอนไปเรียนต่อที่
ต่างประเทศ ให้การสนับสนุนเพียงครึง่ หนึ่งของจานวนตาม
เกณฑ์ท่กี าหนด
ลาดับที่ 12 เอกสารไม่ครบถ้วน รอพิจารณาในการประชุม
ครัง้ ต่อไป
ทัง้ นี ้
เงินที่ใช้ในการสนับสนุนการนาเสนอผลงานใน
ต่างประเทศมีจานวนที่สงู มากในแต่ละปี จึงขอนพ.ทิพชาติฯ
พิจารณาแนวโน้มของการสนับสนุน เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารราชวิทยาลัยฯอย่างเหมาะสมต่อไป
4.2 โรคหายากทางออร์โธปิ ดิกส์
สปสช.ขอทราบรายชื่อโรคหายากทางออร์โธปิ ดิกส์
ขอให้แจ้งอนุสาขาทราบ เพื่อขอข้อมูลต่อไป
4.3 ยา Diclofenac ฉีดเข้ากล้ามเนือ้
อย.ขอเชิญประชุมเรื่องยา Diclofenac ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ในวันที่ 23 ที่ประชุมมอบหมายให้นพ.ทวีฯเป็ นตัวแทนไปประชุม
มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ กองแผนงานวิชาการ สานัก
งานอย.
4.4 ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์ฯขอความเห็น ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์ฯของความเห็น
ที่ประชุมเห็นชอบกับ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาการระงับปวด
- (ร่าง) แนวทางประเมินผูป้ ่ วยก่อนให้การระงับความรูส้ ึก
เฉียบพลันหลังผ่าตัด ส่วน (ร่าง) แนวทางประเมินผูป้ ่ วยก่อน
- (ร่าง) แนวทางการพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด
ให้การระงับความรูส้ ึกควรลงรายละเอียดรายโรคด้านออร์โธปิ
ขอที่ประชุมพิจารณา
ดิกส์ให้ชดั เจนกว่านี ้ เพราะการรักษาทางออร์โธปิ ดิกส์ ไม่ได้
เป็ น Intermediate risk ทัง้ หมด จึงขอแจ้งให้ราชวิทยาลัย
วิสญ
ั ญีฯทราบต่อไปด้วย
4.5
ขอเชิญส่งหัวข้อบรรยายในการประชุม ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯขอเชิญส่งหัวข้อบรรยายในการประชุม
ที่ประชุมขอให้สง่ เรื่องให้อนุสาขา Trauma และอนุสาขา
วิชาการประจาปี 2562
วิชาการประจาปี 2562
Spine พิจารณา
ข้อเสนอแนะ
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ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องอื่นๆ
เรื่อง
5.1 การฝึ กอบรมการใส่เฝื อก

ข้อเสนอแนะ
นพ.ก้องเขตฯได้รบั การสอบถามถึงความต้องการที่จะให้ราช
วิทยาลัยฯจัดการอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ช่วยแพทย์ในการใส่เฝื อก
เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางาน จึงขอที่ประชุมพิจารณา

ปิ ดประชุมเวลา 15.35 น.
นายแพทย์อารี ตนาวลี
ประธานราชวิทยาลัยฯ
นางสาวศิรริ ตั น์ รักพันธ์
บันทึกรายงานการประชุม

นายแพทย์สีหธัช งามอุโฆษ
ตรวจทานรายงานการประชุม

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมของมอบหมายให้นพ.ก้องเขตฯสอบถามถึง
วัตถุประสงค์ ความต้องการ และกลุม่ เป้าหมายในการจัดการ
อบรม เพื่อจะได้วางแผนการจัดงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

