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

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

ข้อเสนอแนะ
- ตามร่างกฎหมายสภาวิชาชีพในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เปิ ดโอกาส ที่ประชุมรับทราบ
ให้สถาบันสามารถกาหนดหลักสูตรการแพทย์ได้อย่างอิสระ
ใน
อนาคตจึงน่าจะมีคณะแพทยศาสตร์ในสถาบันต่างๆเพิ่มขึน้ กว่า 9
คณะ โดยแพทยสภาไม่มีสิทธิ์ใดๆในการตรวจสอบหลักสูตรนัน้ ๆ จะ
มีหน้าที่เพียงเป็ นผูจ้ ดั สอบให้ได้มาตรฐานเท่านัน้
- ผูท้ ่สี ามารถใช้คานาหน้าว่านายแพทย์ หรือแพทย์หญิง จะต้อง
เป็ นผูท้ ่มี ีใบประกอบโรคศิลปะที่ออกโดยแพทยสภาเท่านัน้ โดยจะ
verify ทุกๆ 5 ปี
- พยานผูเ้ ชี่ยวชาญทางศาล เพื่อให้ความเห็นในการฟ้องร้องต่างๆ
จะทัง้ หมด 3 ประเภท คือ
1. พยานที่ขนึ ้ ทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม
2. พยานที่ศาลแต่งตัง้
3. พยานที่ค่คู วามนามาเอง
โดยขอความกรุณาคณะกรรมการจริยธรรมฯพิจารณาเรื่องฟ้องร้อง
ที่ได้รบั มาจากแพทยสภาให้เสร็จสิน้ ภายใน 2 ปี ดว้ ย
- แพทยสภาขอให้ราชวิทยาลัยฯส่งรายงานผลการดาเนินงาน และ
บัญชีงบดุลให้ทราบทุกปี ดว้ ย
- ในอนาคต การเลือกตัง้ กรรมการแพทยสภาจะทาผ่านระบบ

มติทปี่ ระชุม
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เรื่อง
1.1 สรุปผลการประชุมร่วมกับแพทยสภา (ต่อ)

1.2 การประชุม OSDB Annual Congress
2019
1.3 การประชุม Lesson learned from
Postgraduate WFME assessment
1.4
แนวทางการขอเปิ ดแผนงานฝึ กอบรม
ความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

ข้อเสนอแนะ
ออนไลน์ โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครัง้
- การทาสัญญาใดๆในการจัดประชุม หรือการผ่าตัด หากแพทย
สภาไม่ได้รบั รู ้ หรืออนุญาต ถ้ามีปัญหาในเรื่องการฟ้องร้อง ทัง้ ใน
เรื่องการเงิน และการรักษา แพทยสภาไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ
ทัง้ สิน้
Orthopaedic Society of Brunei Darussalam (OSBD) ขอเชิญ
ประชุม OSDB Annual Congress 2019 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม
2562 ณ ประเทศบรูไน
แพทยสภาขอเชิญประชุม Lesson learned from Postgraduate
WFME assessment ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-15.00
น. ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แพทยสภาขอส่งแนวทางการขอเปิ ดแผนงานฝึ กอบรมความรูค้ วาม
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาเพื่อทราบ

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมอบหมายให้นพ.วีระยุทธฯเป็ นตัวแทนไปร่วม
ประชุม
ที่ประชุมขอให้พญ.กิติวรรณฯประสานงานคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯในการสรรหาคนไปร่วมประชุมต่อไป
ขอให้สง่ เรื่องให้อนุสาขาต่างๆรับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 – รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562
ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 8/2562 ภายหลังการแก้ไข ดังนี ้
หน้า 2 – ข้อ 1.2 ในข้อเสนอแนะ แก้เป็ น “... และหากมีปัญหาในเรื่องโรงแรม หรืออาหารใดๆ สามารถนาค่าใช้จ่ายมาเบิกได้”
- ข้อ 1.3 ในมติท่ปี ระชุมแก้เป็ น “ที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีการศึกษาข้อมูลในรายละเอียดก่อนการตัดสินใจใดๆ จึงขอมอบหมายให้นพ.วันชัยฯรับไปพิจารณา”
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ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง
3.1 การปรับปรุงสานักงานราชวิทยาลัยฯ

3.2 งานเลีย้ งต้อนรับสมาชิกใหม่

ข้อเสนอแนะ
งานเฟส 1 จะเสร็จสิน้ ภายในกลางเดือนนี ้ โดยในการประชุมครัง้ ต่อไป ที่ประชุมรับทราบ
จะได้ยา้ ยไปประชุมในฝั่งห้องประชุมใหม่ดา้ นออฟฟิ ศแทน และจะได้
ทาการรือ้ ห้องในด้านออฟฟิ ศเดิมต่อไป
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ทัง้ หมดภายในเดือนสิงหาคม
จะมีการจัดงานเลีย้ งต้อนรับสมาชิกใหม่ในวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ประชุมรับทราบ
2562 ณ ห้องสิรวิ ณ
ั วรี อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ตาม เลีย้ งดังกล่าวด้วย
กาหนดการ ดังนี ้
12.00 น.
ถ่ายรูปหมู่สมาชิกใหม่
คณะกรรมการ
บริหารฯ อาจารย์ผใู้ หญ่ร่วมรับประทาน
อาหาร
12.30 – 12.45 น.
นพ.อารี ตนาวลี ประธานราชวิทยาลัยฯ
กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่
นพ.ชาลี สุเมธวานิชย์ รองประธานราช
วิทยาลัยฯกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่
นพ.บรรจง
มไหสวริยะ
ประธาน
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ กล่าว
ต้อนรับสมาชิกใหม่
12.45 – 13.00 น.
นพ.ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ อดีตประธาน

มติทปี่ ระชุม

โดยขอเชิญคณะกรรมการฯเข้าร่วมงาน
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เรื่อง
3.2 งานเลีย้ งต้อนรับสมาชิกใหม่ (ต่อ)

3.3 THKS Consensus 2019 :
Pharmacological managements of OA
Knee

3.4 การประชุมราชวิทยาลัยฯประจาปี 2562

ข้อเสนอแนะ
ราชวิทยาลัยฯกล่าวให้โอวาท
13.00 – 13.15 น.
เลือกประธานรุน่ 2561
มอบเข็มที่ระลึกแก่สมาชิกใหม่
MC: นพ. ศรัณย์ ตันติท์ วิสทุ ธิ์
โดยจะจัดทาเข็มเสือ้ ครุยราชวิทยาลัยฯมอบให้เป็ นที่ระลึกในงานใน
ราคา 300 บาท/อัน
ตามที่ได้รบั มอบหมายให้พิจารณาเรื่องการรับรอง และสนับสนุน
การจัดพิมพ์หนังสือ THKS Consensus 2019 : Pharmacological
managements of OA Knee นัน้ นพ.วันชัยฯเห็นว่าเนือ้ หาใน
consensus ดังกล่าว ไม่มี bias และเอือ้ ผลประโยชน์ใดๆให้กบั ราช
วิทยาลัยฯ จึงน่าจะให้การรับรอง และสนับสนุนการตีพิมพ์ได้

ในเดือนนีค้ ณะกรรมการจัดการประชุมฯได้งดเว้นการประชุมไป
เนื่องจาก นพ.ทิพชาติฯ ประธานคณะกรรมการฯติดภารกิจเป็ น
ตัวแทนไปร่วมโครงการ AOA Senior Travelling Fellowship 2019
โดยโปรแกรมวิชาการได้สรุปเป็ นที่เรียบร้อย ซึ่งจะได้อพั โหลดขึน้
เว็บไซต์ต่อไป
โดยขณะนีเ้ ริ่มมีผลู้ งทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์มา
จานวนหนึ่งแล้ว สาหรับผูใ้ ห้การสนับสนุนการประชุมในปี นมี ้ ีบริษัท

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติให้อนุญาตใช้ตราราชวิทยาลัยฯในการตีพิมพ์
หนังสือดังกล่าว โดยการจัดพิมพ์ทาง THKS จะจัดพิมพ์ใน
ส่วนของชมรมเอง เพื่อแจกในการประชุม THKS2019 ส่วน
การจัดพิมพ์ในนามราชวิทยาลัยฯ
น่าจะนาไปแจกให้กบั
สมาชิกในการประชุมวิชาการประจาปี
2562
จึงขอ
มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการประชุมฯพิจารณาตาม
ความเหมาะสมต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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เรื่อง
3.4 การประชุมราชวิทยาลัยฯประจาปี 2562
(ต่อ)
3.5 การคัดเลือกตัวแทนโครงการ AOA Junior
Travelling Fellowship และ Senior Travelling
Fellowship

3.6 สมาชิกดีเด่น

ข้อเสนอแนะ
ที่เปลี่ยนแปลงระดับสปอนเซอร์ขนึ ้ มาหลายบริษัท
รายได้น่าจะ
เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนอีกพอสมควร
ตามที่มีความยากลาบากในการสรรหาตัวแทนราชวิทยาลัยฯไปร่วม
โครงการ AOA Junior Travelling Fellowship และ Senior
Travelling Fellowship ในทุกๆปี นพ.ทิพชาติฯฝากเสนอให้เวียน
ตัวแทนตามสถาบันฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณา

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมเห็นว่าการเวียนตามสถาบันฯจะเป็ นการบังคับให้หา
ตัวแทนไปร่วมโครงการฯ ซึ่งอาจได้ตวั แทนที่ไม่สง่างาม และ
เหมาะสมในการสานสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ประเทศอาเซียน จึง
ขอกาหนดแนวทางการสรรหา และคัดเลือกตัวแทนใหม่ ดังนี ้
Senior Travelling Fellow – ขอให้เพิ่มเงินสนับสนุนเป็ น
100,000 บาท
Junior Travelling Fellow – ขอให้ผไู้ ด้ท่ี 1 ใน Resident
Paper Contest ในปี ก่อนหน้า เป็ นตัวแทนในปี ถดั ไป (ที่ 2
เป็ นตัวแทน Ambassador HKOA) และให้เพิ่มเงินสนับสนุน
เป็ น 100,000 บาท
มีผเู้ สนอชื่อผูร้ บั คัดเลือกเป็ นสมาชิกดีเด่นมาทัง้ หมด 7 ท่าน ดังมี ที่ประชุมรับทราบ
รายนามต่อไปนี ้
สมาชิกดีเด่น ด้านบริหาร
- นพ.ชนินทร์ ล่าซา อายุ 58 ปี คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
- นพ.วิชยั วนดุรงค์วรรณ อายุ 79 ปี รพ.วิชยั เวชอินเตอร์เนชั่นแนล
อ้อมน้อย
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เรื่อง
3.6 สมาชิกดีเด่น (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ
สมาชิกดีเด่น ด้านวิชาการ
- นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ อายุ 72 ปี ภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์
รพ.รามาธิบดี
- นพ.คณิตส์ สนั่นพานิช อายุ 51 ปี ภาควิชาออร์โทปิ ดิกส์ ม.
เชียงใหม่
- นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ อายุ 49 ปี ภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ ม.
ธรรมศาสตร์
สมาชิกดีเด่น ด้านบริการ
- นพ.ณรงค์ศกั ดิ์ บารุงถิ่น อายุ 52 ปี รพ.ชัยภูมิ
- นพ.ลักษณ์ ชุติธรรมานนท์ อายุ 49 ปี รพ.แพร่
โดยคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นฯจะได้มีการประชุมเพื่อ
คัดเลือกผูท้ ่เี หมาะสมในเดือนสิงหาคม
และแจ้งชื่อผูไ้ ด้รบั การ
คัดเลือกให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองต่อไป
3.7 การอบรม "การเพิ่มศักยภาพการทางาน คณะกรรมการศึกษาและวิจยั ฯจะจัดการอบรมฯในวันที่
18-19 ที่ประชุมรับทราบ
วิจยั เพื่อเพิ่มจานวนแพทย์ในการเข้าสู่ตาแหน่ง กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยจะมีงานเลีย้ ง
แพทย์ชานาญการพิเศษ (C8) และแพทย์ สมาชิกในเย็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 จึงขอเชิญชวน
เชี่ยวชาญ (C9)"
คณะกรรมการบริหารฯไปร่วมรับประทานอาหารร่วมกับมวลสมาชิก
ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

มติทปี่ ระชุม
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เรื่อง
3.8 เว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ

ข้อเสนอแนะ
มติทปี่ ระชุม
จากการต่อรองราคาบริษัทที่ทาเว็บให้การประชุม RCOST2019 ซึ่ง ที่ประชุมอนุมตั ิการจัดทาตามราคาที่เสนอมา
มีรูปแบบการจัดทาเว็บทันสมัย การใช้ภาษาดี โดยบริษัทเสนอราคา
จัดทาเว็บมา 150,000 บาท ค่าอัพเดตข้อมูลรายเดือนๆละ 9,000
บาทนัน้ ทางบริษัทตกลงลดราคาจัดทาเว็บ รวมอัพเดตข้อมูลราย
เดือนเป็ นเงินรวม 150,000 บาท จึงขอที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง
ข้อเสนอแนะ
มติทปี่ ระชุม
4.1 การพิจารณาการให้การสนับสนุนสมาชิก มีสมาชิกราชวิทยาลัยฯขอทุนสนับสนุนในการนาเสนอผลงาน
ที่ประชุมอนุมตั ิตามรายการที่เสนอมา
ในการนาเสนอผลงานในต่างประเทศ
วิชาการในต่างประเทศในเดือนมีนาคมจานวน 3 คน จึงขอที่ประชุม
พิจารณา
4.2 ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้
แพทยสภาขอทราบความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้กญ
ั ชาทาง ที่ประชุมมอบหมายให้นพ.พรภวิษญ์ฯเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น และ
การแพทย์
เป็ นตัวแทนในการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต โดย
กัญชาทางการแพทย์
ขอให้ฝ่ายเลขาฯมีหนังสือแจ้งให้แพทยสภาทราบว่าราช
วิทยาลัยฯมีความสนใจในเรื่องนี ้ ยินดีให้ความร่วมมือ และไป
ร่วมประชุมได้ต่อไปด้วย
4.3 ขอความร่วมมือรายงานตัวชีว้ ดั กาลังคน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือรายงานตัวชีว้ ดั ที่ประชุมมอบหมายให้นพ.ชาลีฯ รองฯบริหารทา survey
ด้านสุขภาพ NHWA
กาลังคนด้านสุขภาพ NHWA
สอบถาม work flow และ work load จากสมาชิก โดยให้เป็ น
โจทย์ท่ีตอบง่ายๆ และให้มีการมอบรางวัลให้ผทู้ ่ใี ห้ขอ้ มูลด้วย
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เรื่อง
4.4 ขอให้เสนอชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ

ข้อเสนอแนะ
สนง.อย.ขอให้เสนอชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อทาหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมขอให้สอบถามถึงคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญที่อย.
ต้องการมาเพื่อทราบ
เพื่อจะได้มอบหมายตัวแทนอย่าง
เหมาะสมต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องอื่นๆ
เรื่อง
5.1 การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์

5.2 เนคไทราชวิทยาลัยฯ

ข้อเสนอแนะ
พญ.กิติวรรณฯแจ้งให้ทราบว่าในปี นีก้ ารให้คะแนนการสอบ
สัมภาษณ์จะให้คะแนนผ่านโปรแกรม RCOST log book กรรมการ
สอบฯสามารถเข้าระบบโดยใช้ username และ password ที่
กาหนดให้ โดยสามารถเข้าไปดู operative note ของผูส้ อบได้
ล่วงหน้า ซึ่งจะมีการชีแ้ จงการใช้งานโปรแกรมกับกรรมการสอบฯทุก
ท่านอีกครัง้ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
นพ.สีหธัชฯจัดทาแบบเนคไทราชวิทยาลัยฯ โดยได้รา่ งตามแบบเนค
ไทสมาคมฯรุน่ ก่อน มีแบบทัง้ หมด 2 สี คือสีแดง และสีนา้ เงิน ใน
ราคาจัดทาเส้นละ 400 บาท โดยจะจัดทาทัง้ หมด 1,000 เส้น เพื่อ
มอบให้กบั อาจารย์ผใู้ หญ่ คณะกรรมการฯ และสมาชิกใหม่ ขอที่
ประชุมพิจารณา

ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.
นายแพทย์อารี ตนาวลี
ประธานราชวิทยาลัยฯ
นางสาวศิรริ ตั น์ รักพันธ์
บันทึกรายงานการประชุม

นายแพทย์สีหธัช งามอุโฆษ
ตรวจทานรายงานการประชุม

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมเห็นชอบ โดยขอให้ปรับเนคไทสีแดงให้สดขึน้ อีก
เล็กน้อย สาหรับการจาหน่ายขอให้ขายแบบซือ้ 1 แถม 1 ใน
ราคา 500 บาท
ส่วนของผูห้ ญิงขอให้พญ.กิติวรรณฯเสนอของที่ระลึกที่น่าจะ
จัดทามาเพื่อพิจารณาด้วย

