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รายงานคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ฯปี 2561-2563
ครัง้ ที่ 4/2562
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 น.
ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์อารี
ตนาวลี
2. นายแพทย์ธไนนิธย์
โชตนภูติ
3. นายแพทย์ชาลี
สุเมธวานิชย์
4. นายแพทย์ทิพชาติ
บุณยรัตพันธุ์
5. นายแพทย์สมศักดิ์
ลีเชวงวงศ์
6. นายแพทย์ศิวดล
วงศ์ศกั ดิ์
7. นายแพทย์สีหธัช
งามอุโฆษ
8. นายแพทย์วีระยุทธ
เชาว์ปรีชา
9. แพทย์หญิงกันยิกา
ชานิประศาสน์
10. แพทย์หญิงกิติวรรณ
วิปลุ ากร
11. นายแพทย์พงศ์ศกั ดิ์
ยุกตะนันทน์
12. นายแพทย์วนั ชัย
ศิรเิ สรีวรรณ
13. นายแพทย์กีรติ
เจริญชลวานิช
14. นายแพทย์อภิสิทธิ์
ปัทมารัตน์
15. นายแพทย์บวรฤทธิ์
จักรไพวงศ์
รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายแพทย์บรรจง
มไหสวริยะ
2. นายแพทย์กอ้ งเขต
เหรียญสุวรรณ
3. นายแพทย์ธีรชัย
อภิวรรธกกุล
4. นายแพทย์ศรัณย์
ตันติ์ทวิสทุ ธิ์
5. นายแพทย์ทวี
ทรงพัฒนาศิลป์
6. นายแพทย์พรภวิษญ์
ศรีภิรมย์
7. นายแพทย์อภิชาติ
อัศวมงคลกุล
8. นายแพทย์สมชัย
โชคพัฒนาพงศ์
9. นายแพทย์วิชาญ
กาญจนถวัลย์
10. นายแพทย์ชินวัฒน์
ศรีใส

ประธานราชวิทยาลัยฯ ประธานที่ประชุม
ประธานรับเลือก
รองประธานฯฝ่ ายบริหาร
รองประธานฯฝ่ ายวิชาการ
นายทะเบียน
เหรัญญิก
เลขาธิการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
อดีตประธานราชวิทยาลัยฯ
ประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการวารสารฯ
รองเลขาธิการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
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ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง
1.1 สรุปการประชุมร่วมกับประธานอนุสาขา

ข้อเสนอแนะ
ได้ชแี ้ จง และขอความร่วมมือจากอนุสาขาในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
ที่ประชุมรับทราบ
- กองเศรษฐกิจสาธารณสุขฯ ขอให้ราชวิทยาลัยฯจัดทาชุดสิทธิ
ประโยชน์ของผูป้ ่ วยรายโรค ในโรคที่ตอ้ งให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษา
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อกองฯจะได้รวบรวมข้อมูลในการไปต่อรองกับ
3 กองทุนสุขภาพของประเทศ จึงขอให้อนุสาขาเสนอข้อมูลมาเพื่อ
ทราบด้วย
- ขอความร่วมมือในการเสนอหัวข้อ และจัดทาตารางวิชาการให้
เสร็จสิน้ โดยเร็ว เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ตารางวิชาการ และอาจจะ
มีผสู้ นใจชาวต่างชาติตดั สินใจมาร่วมประชุมเพิ่มมากขึน้
1.2 สรุปการประชุมอย.เรื่องยา Diclofenac ฉีด ตามที่มอบหมายให้นพ.ทวีฯเป็ นตัวแทนเข้าประชุม คณะกรรมการ ที่ประชุมรับทราบ
เข้ากล้ามเนือ้
อย.เห็นว่าปั ญหาที่เกิดขึน้ เกิดจากเทคนิคการฉีดยา จึงควรมีการ
จัดทาเทคนิคการฉีดยาที่ถกู ต้อง โดยควรฉีดยาอย่างสมเหตุสมผล
ควรมีการทบทวนคุณภาพของยาที่ฉีด
และทาการศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดยาดังกล่าว
1.3
สรุปการประชุมร่วมกับแพทยสภาเรื่อง นพ.สมศักดิฯ์ ได้ไปประชุมร่วมกับแพทยสภาเรื่องระบบข้อมูลแพทย์ ที่ประชุมรับทราบ
ระบบข้อมูลแพทย์
สรุปได้ ดังนี ้
- แพทยสภามีแผนที่จะจัดทาฐานข้อมูลแพทย์ให้เป็ นหนึ่งเดียว ซึ่ง
จะได้รวบรวมข้อมูลจากแพทยสมาคมฯ ราชวิทยาลัย สมาคมต่างๆ
เพื่อมารวมเป็ นข้อมูลเดียวกัน โดยจะเริ่มเก็บข้อมูลตัง้ แต่นกั ศึกษา
แพทย์ปีท่ี 3 เป็ นต้นไป

มติทปี่ ระชุม
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เรื่อง
ข้อเสนอแนะ
1.3
สรุปการประชุมร่วมกับแพทยสภาเรื่อง - ได้รบั ข้อมูลการกระจายของแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์แบบแบ่งเขตจาก
ระบบข้อมูลแพทย์ (ต่อ)
กระทรวงฯ
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวน่าจะยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่
พอสมควร ทัง้ นี ้ การขยายตาแหน่งแพทย์เฉพาะทาง จากการเปิ ด
อบรม sub board แม้จะยังไม่มีความชัดเจน ข้อมูลการกระจายตัว
ที่ถกู ต้อง ก็น่าจะมีความสาคัญในการประกอบการพิจารณาใดๆใน
อนาคต
- แพทยสภาเชิญชวนแพทยสมาชิกทา MD Card ในราคาบัตรละ
200 บาท โดยในบัตรจะมี QR Code ลงข้อมูลรายบุคคล ซึ่งแพทย์
สามารถสแกนเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้

มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ 2 – รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562
ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2562 โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง
3.1 การปรับปรุงสานักงานราชวิทยาลัยฯ

ข้อเสนอแนะ
มติทปี่ ระชุม
ขออนุมตั ิงบในการดาเนินการ ดังนี ้
ที่ประชุมอนุมตั ิ โดยหากมีงบประมาณการก่อสร้างใดๆที่จะ
- บ.เมกาเทคเสนอการติดตัง้ อุปกรณ์ Access Point, เซิรฟ์ เวอร์ ต้องการการพิจารณาเร่งด่วน จะขออนุญาตส่งให้กรรมการฯ
และคอมพิวเตอร์พร้อมใบอนุญาตสาหรับโปรแกรม
MS-Office พิจารณาทางไลน์กรุ๊ปต่อไป
จานวน 246,635 บาท สาหรับงานระบบและการสื่อสาร เพื่อความ
สะดวกในการก่อสร้าง จึงได้ให้บ.แคนดิดอินทีเรียร์เสนอราคามา
เพื่อพิจารณา โดยจะขอให้ระบุสเปค ยี่หอ้ ของสายสัญญาณ และ
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เรื่อง
3.1 การปรับปรุงสานักงานราชวิทยาลัยฯ

3.2 โครงการสานสัมพันธ์สมาชิกฯครัง้ ที่
1/2562

ข้อเสนอแนะ
อุปกรณ์ต่างๆมาให้ชดั เจนด้วย
- บ.พาร์คเกอร์ เอ.ซี.เสนอราคาติดตัง้ แอร์จานวน 6 ตัว ราคา
383,800 บาท
มีกรรมการตอบรับไปร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้
13 ท่าน โดยมีการ ที่ประชุมรับทราบ
ปรับเปลี่ยนกาหนดการบางประการ
ด้วยจะมีผตู้ รวจราชการจาก
กระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในช่วงเวลา
เดียวกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
10.00 น.
คณะกรรมการฯเดินทางไป จ.พิษณุโลก
13.00 น.
ออกเดินทางโดยรถตูไ้ ปยัง จ.เพชรบูรณ์
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นร่วมกับสมาชิกฯจ.เพชรบูรณ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 น.
พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิกฯ รพ.เพชรบูรณ์
11.00 น.
ออกเดินทางจากเพชรบูรณ์ ไปจ.เลย
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นร่วมกับสมาชิกฯ จ.เลย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 น.
พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิก รพ.เลย
10.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตูไ้ ปยัง จ.หนองบัวลาภู
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน จ.หนองบัวลาภู
13.00 น.
พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิก รพ.หนองบัวลาภู
16.00 น.
ออกเดินทางโดยรถตูไ้ ปยัง จังหวัดอุดรธานี
17.00 น.
คณะกรรมการฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ

มติทปี่ ระชุม
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ข้อเสนอแนะ
เรื่อง
โดยได้ประกาศ
3.3 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 ้ ขอความร่วมมือสถาบันต่างๆ ดังนี ้
- ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์แพทย์ในสถาบันส่งบทคัดย่อ เพื่อนาเสนอ
เป็ น Free paper กันให้มากๆ โดยคณะกรรมการฯจะปิ ดรับบทคัดย่อ
ตามเวลาที่กาหนด จะไม่มีการขยายเวลารับเหมือนปี ท่ผี ่านๆมา
- ขอให้สง่ ชื่อศิษย์เก่าที่ไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปนุ่ เพื่อมาจัดทา
บอร์ด และสไลด์ประชาสัมพันธ์ในงาน โดยตอนนีม้ ีผสู้ ง่ ข้อมูลกลับมา
เพียง 24 คน จึงขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไปด้วย
3.4 Korean Orthopaedic Association
ตามที่ Korea Orthopaedic Association (KOA) มอบทุนดูงาน
Fellowship Program 2019
ให้กบั young staff ของราชวิทยาลัยฯเป็ นประจาทุกปี ปี ละ 2 ทุน
โดยในปี นี ้ KOA จะมอบทุนดูงานให้เพิ่มเป็ น 5 ทุน จึงขอที่ประชุม
พิจารณา

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมขอให้รบั สมัครทุนเพียง 3 ทุน โดยราชวิทยาลัยฯจะ
เป็ นผูส้ นับสนุนค่าเครื่องบินชัน้ ประหยัดให้
ส่วน
ค่าลงทะเบียน และที่พกั KOA จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทัง้ หมด โดย
ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกฯทราบโดยทั่วกันต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง
ข้อเสนอแนะ
มติทปี่ ระชุม
4.1 ตัวแทนราชวิทยาลัยฯใน ASEAN
ASEAN Orthopaedic Association แจ้งให้ทราบว่ากลุ่มผูส้ นใจใน ที่ประชุม ขอเสนอนพ.บรรจงฯ และนพ.ธไนนิธย์ฯ
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เรื่อง
Orthopaedic Research Society

ข้อเสนอแนะ
ด้านระเบียบวิธีวิจยั มีดาริท่จี ะก่อตัง้ องค์กร ASEAN Orthopaedic
Research Society (AORS) ขึน้ จึงขอให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อ
ตัวแทนเป็ น Board members จานวน 2 ท่าน โดยหลังจากนัน้ จะ
ได้รวบรวมผูส้ นใจทั่วอาเซียนเข้าเป็ นสมาชิกต่อไป
4.2 การจัดทาระบบการสอบข้อเขียน และการ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯได้ทาการพัฒนาระบบข้อสอบ
ระบบส่งงานวิจยั แพทย์ประจาบ้าน สาขาออร์ และการส่งงานวิจยั มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง จนระบบได้เสร็จสิน้ เป็ นที่
โธปิ ดิกส์
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมตั ิค่าใช้จ่าย ดังนี ้
- การจัดทาระบบการสอบข้อเขียน เป็ นเงินจานวน 250,000 บาท
- การระบบส่งงานวิจยั แพทย์ประจาบ้าน เป็ นเงินจานวน 500,000
บาท
4.3 การจัดประชุม TPOS Pre-Congress
อนุสาขา Pediatric ขอรับการสนับสนุนการดาเนินการจัดประชุม
Workshop และ TPOS Annual Meeting 2019 TPOS Pre-Congress Workshop และ TPOS Annual Meeting
2019 ขอที่ประชุมพิจารณา
4.4 การพิจารณาการให้การสนับสนุนสมาชิก มีสมาชิกราชวิทยาลัยฯขอทุนสนับสนุนในการนาเสนอผลงาน
ในการนาเสนอผลงานในต่างประเทศ
วิชาการในต่างประเทศในเดือนสิงหาคมจานวน 7 คน จึงขอที่
ประชุมพิจารณา

มติทปี่ ระชุม
เป็ นตัวแทนราชวิทยาลัยฯใน Board members ของ AORS
ต่อไป

ที่ประชุมขอให้คณะอนุกรรมการฯมาสาธิตการใช้ระบบ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการประชุมครัง้ ต่อไปด้วย

ที่ประชุมขอให้อนุสาขา Pediatric แก้ไขหนังสือขอการ
สนับสนุนใหม่ และขอให้พิจารณาการเสนองบประมาณ เบิก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นมาเท่านัน้
ที่ประชุมอนุมตั ิตามรายการที่เสนอมา สาหรับผลงานของนพ.
ระพีพฒ
ั น์ฯเป็ นผลงานวิจยั ตีพิมพ์ทาตอนไปเรียนต่อที่
ต่างประเทศ จึงขอให้การสนับสนุนเพียงครึง่ หนึ่งของจานวน
ตามเกณฑ์ท่ีกาหนด
นอกจากนี ้
ในกรณีท่รี าชวิทยาลัยฯมีค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนฯเพิ่มขึน้ ทุกปี เฉลี่ยปี ละประมาณ 1,000,000 บาท
โดยในปัจจุบนั
ก็มีผไู้ ปนาเสนอผลงานในต่างประเทศเพิ่ม
มากขึน้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการให้ทนุ สนับสนุนแล้ว ที่
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เรื่อง
4.4 การพิจารณาการให้การสนับสนุนสมาชิก
ในการนาเสนอผลงานในต่างประเทศ (ต่อ)

มติทปี่ ระชุม
ประชุมจึงมีมติให้ยกเลิกการสนับสนุนการไปบรรยายหรือ
เสนอผลงานใดๆในต่างประเทศออก รวมถึงให้ปรับลดการ
สนับสนุน Poster Presentation ลงเหลือเพียงครึง่ หนึ่งของ
การสนับสนุน โดยให้คงการให้การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารต่างประเทศไว้เช่นเดิม
4.5 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อทา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯขอ ที่ประชุมมอบหมายให้นพ.ชาลีฯเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในการ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาเอก
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
เก็บข้อมูลต่อไป
ปริญญาเอก
ข้อเสนอแนะ

ปิ ดประชุมเวลา 15.02 น.
นายแพทย์อารี ตนาวลี
ประธานราชวิทยาลัยฯ
นางสาวศิรริ ตั น์ รักพันธ์
บันทึกรายงานการประชุม

นายแพทย์สีหธัช งามอุโฆษ
ตรวจทานรายงานการประชุม

