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ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือนตุล�คม - ธันว�คม 2562

ข่าวจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

• ประธ�นแถลง
 ศ.นพ.อารี ตนาวลี
	 ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

• จดหม�ยข่�ว
	 นพ.ชาลี	สุเมธวานิชย์
	 รองประธานฯฝ่ายบริหาร

• ง�นของฝ่�ยวิช�ก�ร และสรุปก�รประชุม
 วิช�ก�รประจำ�ปี 2562
	 รศ.นพ.ทิพชาติ	บุณยรัตพันธุ์
	 รองประธานฯฝ่ายวิชาการ	และประธานจัดการประชุมประจำาปีฯ

• ส�รจ�กเลข�ธิก�ร
 นพ.สีหธัช งามอุโฆษ
	 เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ
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	 			ประธานแถลง

ศ.นพ.อ�รี ตน�วลี

ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

สวัสดีครับ สม�ชิกร�ชวิทย�ลัยฯ ทุกท่�น

วันเวลาผ่านไปหนึ่งปีเศษๆ	แล้วครับ	ที่คณะกรรมการ

บริหารราชวิทยาลัยฯ	ชุดวาระ	2561	-	2563	จำานวนทั้งหมด	25	ท่าน	ได้เข้ารับ

หน้าท่ีขับเคล่ือนการดำาเนินงานของราชวิทยาลัยฯ	 ช่วงน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีเข้าสู่การ

ส่งท้ายปีเก่า	 2562	 และต้อนรับปีใหม่	 2563	 ผมถือเป็นโอกาสอันดีในการนำาส่ง

ความสุขส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่	 รวมถึงเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ	 คือ	 แจ้ง

ความคืบหน้าการบริหารงานของราชวิทยาลัยฯ	ในรอบ	1	ปี	และอีกเกือบ	2	เดือน

ที่ผ่านมา	เป็นหัวข้อใหญ่ๆ	ดังนี้

1. การปรับปรุงสำานักงานราชวิทยาลัยฯ 

ขณะนี้มีความคืบหน้างานไปประมาณ	85%	โดยมีรายละเอียด	คือ	พื้นที่

ท้ังหมดของสำานักงานไดผ้า่นการปรบัปรงุโครงสรา้งหลกัแลว้เสรจ็	คอื	ผนัง	บรเิวณท่ี

ก้ันห้องเพือ่เพิม่ห้องประชุม	ฝา้เพดาน	พืน้	ระบบไฟฟา้	แอร	์และสายสญัญาณระบบ

สื่อสาร	 เป็นที่เรียบร้อย	 งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ	 แล้วเสร็จเกือบหมด	 ยังคงเหลือ

เฟอร์นิเจอร์ปลีกย่อยอีกบางส่วน	 ซึ่งผู้รับเหมาได้ทำาการประกอบจากโรงงานแล้ว

เสร็จ	 และรอจังหวะเวลาการประกอบเข้าท่ี	 อย่างไรก็ตาม	 การทำางานล่าช้าท่ี

ผ่านมา	มีปัจจัยหลายเรื่อง	โดยเรื่องหลักส่วนหนึ่งมาจากระบบที่นิติบุคคลอาคาร

เฉลิมพระบารมี	๕๐	ปี	ซึ่งเป็นที่ตั้งสำานักงานราชวิทยาลัยฯ	กำาหนดให้มีข้อจำากัด

ของเวลาเข้าออกของผูร้บัเหมา	ทำาให้ระยะเวลาทำางานแต่ละวันมีข้อจำากัด	อย่างไร

ก็ตาม	ผมและคณะกรรมการบรหิาร	ได้เรง่รดัให้ผูร้บัเหมาควบคมุเรือ่งกำาหนดเวลา
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ทำางานแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้	พร้อมๆ	กับกำากับให้การดำาเนินปรับปรุงสำานักงาน

ราชวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	

ดังนั้น	ตั้งแต่ต้นปี	 2563	 เมื่อสมาชิกมาติดต่อที่สำานักงานราชวิทยาลัยฯ	

ก็จะพบว่ามีความไม่อึดอัดในเรื่องพื้นท่ี	 มีบริเวณน่ังพักผ่อน	 น่ังประชุมกลุ่มย่อย	

รวมถึงโต๊ะคอมพิวเตอร์เฉพาะสำาหรับสมาชิกเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ	ทาง

อินเตอร์เน็ตในระหว่างที่อยู่ที่สำานักงานราชวิทยาลัยฯ

2. การปรับปรุงเว็บไซด์ของราชวิทยาลัยฯ

การปรบัปรงุเว็บไซดด์ำาเนินการเป็นท่ีเรยีบรอ้ย	โดยเว็บไซด์น้ีเป็นแบบ	User	

Friendly	ทั้งการเปิดผ่านคอมพิวเตอร์	หรือ	โทรศัพท์มือถือ	สมาชิกสามารถเข้าไป

เย่ียมชมท่ี https://www.rcost.or.th/		ท้ังน้ี	เพือ่ให้เหมาะสมกับการเปลีย่นแปลง

ในยุคดิจิทัล	 ภายในมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารท้ังส่วนท่ีองค์กรต้องสื่อสาร

กับสมาชิก	เช่น	มีบันทึกรายงานการประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน	(เริ่มตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน	2561	เป็นต้นมา)	เพื่อแสดงความโปร่งใสในการทำางานและการ

ประชุมของกรรมการบริหารฯ	มีข้อมูลส่วนที่เป็นประวัติ-ตำานานของราชวิทยาลัยฯ	

บุคคลสำาคัญต่างๆ	 ขององค์กร	 รวมถึงทำาเนียบสมาชิกดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ	

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	เพื่อช่วยให้พวกเราระลึกถึงสมาชิกรุ่นใหญ่ที่ช่วยกันสร้าง

ราชวิทยาลัยฯ	ให้เติบโตมาจนถึงวันนื้	และเพื่อให้สมาชิกรุ่นใหม่ๆ	รู้จักสมาชิกรุ่น

กลางจนถึงรุ่นใหญ่	ได้ง่ายขึ้น	มีการต่อเชื่อมต่อข้อมูลสู่อนุสาขาต่างๆ	โดยแต่ละ

อนุสาขาสามารถเผยแพรข้่อมูลข่าวสารผา่นช่องทางของราชวิทยาลยัฯ		ช่วยให้การ

เขา้สู่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ	เพียงแห่งเดียวก็สามารถเชื่อมต่อไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ	

ได้อย่างง่าย  

นอกจากน้ี	ยังมีสว่นท่ีองคก์รให้ข้อมูลท่ีเป็นความรูแ้ก่ท้ังแพทย์ออรโ์ธปิดิกส	์

และประชาชนท่ัวไป	 ซึ่งรายละเอียดมีมาก	 จึงอยากให้สมาชิกลองเข้าไปสืบค้นดู

ได้ครับ	ทั้งนี้	ต้องขอขอบคุณนพ.ชาลี	สุเมธวาณิชย์	นพ.ก้องเขต	เหรียญสุวรรณ	
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นพ.สีหธัช	 งามอุโฆษ	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนพ.ศรัณย์	 ตันทวิสุทธิ์	 ที่เป็นคณะ

ทำางานและกำากับติดตามงานจนแล้วเสร็จเป็นอย่างดี	

3. การประชุมวิชาการประจำาปี 2563

นพ.ชาลี	 สุเมธวาณิชย์	 ในฐานะรองประธานฯ	 ฝ่ายบริหารและประธาน

กรรมการจัดประชุมวิชาการประจำาปี	2563	มอบหมายให้นพ.สีหธัช	งามอุโฆษ	ใน

ฐานะเลขาธกิารการจัดประชุม	และนพ.ศรณัย์	ตันทวิสุทธิ	์ในฐานะผูช่้วยเลขาธกิาร

การจัดประชุม	และเจ้าหน้าที่สำานักงานราชวิทยาลัยฯ	เดินทางไปประเทศไต้หวัน	

พบกับ	Professor.	Wei-Ming	Chen	ในฐานะ	President	of	Taiwan	Ortho-

paedic	Association	และคณะกรรมการบริหาร	เมื่อปลายเดือนตุลาคม	ที่ผ่าน

มา	 มีการร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ	 ประชุม	 Business	Meeting	 และอยู่ใน

งาน	Social	Events	ในการประชุมวิชาการประจำาปีของ	Taiwan	Orthopaedic	

Association	(TOA)		มีการแนะนำาตัวจนเป็นที่รู้จักกันดี	พร้อมๆ	กับการเตรียม

การสำาหรับการจัดประชุม	“TOA Visiting RCOST 2020”	โดยทางเราได้กล่าว

สรปุภาพรวมของการเตรยีมการจัดประชุมวิชาการประจำาปี	2020	ท้ังดา้นกายภาพ

ของสถานที่	รูปแบบการจัดประชุม	การดูแลต้อนรับแขกรวมถึงผู้ร่วมประชุม	และ

กิจกรรมพิเศษท่ีจัดข้ึนเฉพาะระหว่าง	 TOA	 และ	 RCOST	 บรรยากาศการร่วม

ประชุมชื่นมื่นมาก	เพราะทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อกันและกัน	ทาง	TOA	

แจ้งว่ามีความต่ืนตัวของสมาชิกอย่างมาก	 ซึ่งผมคาดว่าในการประชุมวิชาการปี	

2563	คณะทำางานจัดการประชุมจะทำางานหนักเพือ่ความพงึพอใจของสมาชิกน่ันเอง	
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ในโอกาสนี้	ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจและให้โอกาสผมและ

คณะกรรมการบริหารทุกท่าน	 มาร่วมกันทำาหน้าท่ีขับเคลื่อนการดำาเนินงานของ

ราชวิทยาลัยฯ	ของเรา	และขอถือโอกาสส่งท้ายปีเก่า	2562	ต้อนรับปีใหม่	2563	

ขออาราธนาให้คณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศักด์ิสทิธ์ิในสากล	จงดลบัลดาลให้สมาชิก

ทุกท่าน	ประสบความสขุความเจรญิดังท่ีต้ังใจทำางาน	และมีสขุภาพดีตลอดปี	2563		

แล้วพบกันอีกในโอกาสหน้านะครับ

	 		จดหมายข่าว

นพ.ช�ลี สุเมธว�นิชย์

รองประธานราชวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหาร

สวัสดีครบัท่�นอ�จ�รย์ และพีน้่องช�วออรโ์ธปิดกิสทุ์กท่�น

	กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ	 ชุดน้ีได้ทำางานผ่านไป	

1	 ปี	 มีภาระงานท่ีเข้ามาตามปกติและภาระงานท่ีเกิดข้ึนใหม่อยู่พอสมควร	 การ

ประชุมวิชาการประจำาปีท่ีเพิ่งผ่านไปของปีน้ี	 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง

มาก	โดยเฉพาะการเพิ่มห้องประชุมจากเดิม	3	ห้องเป็น	6	ห้อง	เพื่อที่จะได้เพิ่ม

ทางเลือกในการเข้าฟัง	และเพิ่มเนื้อหาทางวิชาการแก่สมาชิก	การเปลี่ยนทางเข้า

ของที่ประชุม	เนื่องจากการจัดสรรห้องที่ประชุมใหม่	อาจจะทำาให้เกิดความสับสน

บ้างในช่วงวันแรก	แต่อย่างไรก็ดีผมเองคิดว่าประโยชน์น่าจะได้กับสมาชิกทุกท่าน

ที่เข้าร่วมประชุม	จากเวลาของวิชาการจะมากขึ้นเป็น	2	เท่าจากเดิม	ตามจำานวน

ห้องที่เพิ่มมากขึ้น	ผมในฐานะประธานจัดงานประชุมในปี	2563	จะพยายามทำาให้

ดีที่สุด	เพื่อรักษามาตรฐานของการประชุมวิชาการประจำาปีของเรา	ซึ่งในปีหน้านี้

จะจัดในวันที่	22	–	24	ตุลาคม	2563	งานในปีหน้าทางราชวิทยาลัยฯ	ได้มีการ
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ประสานงานและมีแขกรับเชิญคือ	Taiwan	Orthopaedic	Association	(TOA)	

เหมือนกับในปีนี้ที่มีญี่ปุ่นเป็นแขกรับเชิญ	ซึ่งทาง	TOA	จะส่งวิทยากรมาร่วมด้วย

เป็นจำานวนมากเหมือนเช่นเคย	และนอกจากนี้ยังจะมีการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง

จากประเทศอื่นๆ	มาร่วมให้ความรู้แก่สมาชิกของเราเช่นเดิม	การสละเวลามาร่วม

ประชุมของสมาชิก	ทำาให้เป็นกำาลังใจที่ดีเยี่ยมในการพยายามที่จะรักษามาตรฐาน

และพัฒนาการประชุมวิชาการประจำาปีให้ดีขึ้นครับ

	เรือ่งต่อมาท่ีอยากจะช้ีแจงให้สมาชิกทุกท่านทราบคอื	ในงานประชุมประจำาปี

ท่ีผา่นมาก	ถ้าท่านสมาชิกมีโอกาสได้เข้าประชุมรายงานผลการทำางานของกรรมการ

บริหารราชวิทยาลัยฯ	 มีสมาชิกบางท่านอาจจะได้รับรายงานว่าในงบดุลรายรับ

รายจ่ายในปีที่ผ่านมา	(นับตั้งแต่	1	สิงหาคม	2561	ถึง	31	กรกฎาคม	2562)	มี

ยอดรายจ่ายมากกว่ารายรับประมาณหนึ่งล้านบาท	และอาจจะเกิดความกังวลต่อ

สถานการณ์ทางการเงินของราชวิทยาลัยฯ	ผมจึงไปดูข้อมูลย้อนหลังทั้งรายรับและ

รายจ่ายของราชวิทยาลัยฯ	ที่ผ่านมาประมาณ	3	-	4	ปี	พบว่า	ยอดรายรับของ

ราชวิทยาลัยฯ	ซึ่งในแต่ละปีนั้นรายได้หลักของราชวิทยาลัยฯ	จะได้มาจากการจัด

งานประชุมวิชาการประจำาปีในแต่ละปี	รายได้ในสว่นน้ีจะเกือบคงท่ีและมีบ้างท่ีเพิม่

ขึ้นมาตลอดทุกปี	จากรายรับนี้	ทำาให้เห็นได้ว่า	การจัดงานประชุมวิชาการประจำา

ปีของเรามีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทุกๆ	 ปี	 แต่ยังสามารถทำาให้เกิดรายรับได้เท่า

เดิมหรือมากกว่าเดิมบ้าง	ดังที่ทางกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ	ได้เรียนชี้แจงไป

ในการประชุมแล้วว่า	ภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมของทีมงานในปีนี้	มีเพิ่มขึ้นหลาย
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อย่าง	(รายละเอียดอยู่ในการแถลงผลงานประจำาปี)	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจึงเป็น

เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	ผมจึงไปดูรายจ่ายของราชวิทยาลัยฯ	ย้อนหลังเช่นกัน	จึงได้

พบว่ารายจ่ายในปีที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้นจากเดิมในหลายรายการ	โดยเฉพาะ	

1.	 การปรับปรุงสำานักงานราชวิทยาลัยฯใหม่	 ซึ่งต้องใช้เงินค่อนข้างมาก	

และเป็นรายจ่ายใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

2.	 การจัดทำาการเรียนการสอนของแพทย์ประจำาบ้าน	 ซึ่งมีการพัฒนา

ระบบ	โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประเมิน	และสอบแพทย์

ประจำาบ้าน	ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของราชวิทยาลัยฯ	แต่เพื่อการเรียนการสอนและ

การประเมินที่ดีขึ้น	จึงเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาและปรับปรุง	
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3.	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นอีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือ	เงินสนับสนุนการตีพิมพ์

งานวิจัย	และการนำาเสนอผลงานในต่างประเทศให้แก่สมาชิกของราชวิทยาลยัฯ	ซึง่

เพิ่มขึ้นในทุกๆ	ปี	อย่างไรก็ดีการใช้เงินเหล่านั้นล้วนเกิดจากเหตุจำาเป็น	เพื่อที่จะ

พัฒนาราชวิทยาลัยฯ	ของเราให้ดีข้ึนต่อไป	แต่เมื่อมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจึงเป็น

เหตุให้อาจจะต้องมาพิจารณาหามาตรการในการดำาเนินการต่อไปครับ

	เรื่องต่อมาคือ	 แบบสอบถามความพึงพอใจในการทำางานของสมาชิกที่ได้

ทำาไปในเดือนกันยายนที่ผ่านมา	 ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ทำาแบบสอบถามมารวม

ประมาณ	600	ท่าน	ผมไดข้้อสรปุท่ีสำาคญัมาหลายเรือ่ง	ตัวอย่างเช่น	ความพงึพอใจ

ในการทำางานของสมาชิกสว่นมากไม่มีสว่นเก่ียวข้องกับรายได้	หรอืสถานท่ีทำางานว่า

เป็นรัฐบาลหรือเอกชน	ความพึงพอใจในการทำางานของสมาชิกมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น

อย่างมากกับความก้าวหน้าในอาชีพ	และที่น่าสนใจอีกเรื่องคือ	ปริมาณงานที่มาก

หรือน้อยไม่ค่อยมีส่วนกับความพึงพอใจในการทำางานของสมาชิก	ข้อมูลเหล่านี้ยัง

คงเก็บไว้	เพื่อวิเคราะห์	และพยายามหาทางสนับสนุนการทำางานของสมาชิก	และ

ถ้าเป็นไปได้	จะพยายามทำาให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกชาวออรโ์ธปิดกิสข์องเราดข้ึีน

	ผมเองมุ่งหวังท่ีจะพยายามทำางานเพื่อสนับสนุนสมาชิกในทุกด้าน	 จึง

หวังว่าท่านสมาชิกทุกท่านที่มีเรื่องที่คาดว่าทางราชวิทยาลัยฯ	จะช่วยแก้ไขปัญหา

ในการทำางานให้ได้	ช่วยบอกถึงปัญหา	เพื่อที่จะนำาไปพัฒนาการทำางานต่อไปครับ

	สุดท้ายน้ี	 เน่ืองในโอกาสปีใหม่ท่ีใกล้จะมาถึงน้ี	 ผมขอให้สมาชิกของเรา

ทำางานอย่างมีความสุข	มีสุขภาพที่ดีทั้งท่านเองและคนในครอบครัวครับ

ขอบคุณมากครับ
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	 		งานของฝ่ายวิชาการ	และสรุปการประชุม

	 		วิชาการประจำาปี	2562 

รศ.นพ.ทิพช�ติ บุณยรัตพันธุ์

รองประธานฯฝา่ยวิชาการและประธานจดัการประชมุประจำาปฯี

เรียนสมาชิกทุกท่านทราบ	ทางรองประธานฯ	ฝ่าย

วิชาการได้แถลงผลงานในรอบ	 1	ปี	 เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการ

ประชุมใหญส่ามัญประจำาปี	ท่ีพทัยา	โดยรวมฝา่ยวิชาการได้ทำางานต่างๆ	เรยีบรอ้ย

เป็นอย่างดีพอสมควร	ในปีหน้าจะได้เพิม่การทำางานในเชิงรกุให้มากข้ึน	ในปี	2563	

ตามที่เคยได้วางแผนไว้	 เริ่มต้นจากการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคราชวิทยาลัยฯ	

ในระหว่างวันที่	9	-	10	มกราคม	2563	ที่	The	Hi-place	Hotel	จังหวัดร้อยเอ็ด	

โดยนพ.สีหธัชฯ	เลขานุการฯ	ได้ดำาเนินการเป็นอย่างดียิ่ง

การจัดงานประชุมประจำาปี 2562

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ	นพ.	อารี	ตนาวลี	ประธานราชวิทยาลัยฯ	ที่ได้ให้

โอกาสอันยิ่งใหญ่แก่ผมและทีมจัดการประชุมประจำาปีฯ	ในเดือนตุลาคม	ที่ผ่านมา	

พวกเราทุกคนได้ทำางานอย่างหนักจนประสบความสำาเรจ็	พรอ้มกันน้ีผมขอขอบคณุ

สมาชิกทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทำาให้การประชุมในครั้งนี้	เป็นที่จดจำา	“Talk of the 

Town”	 เริ่มจาก	 การลงทะเบียนของสมาชิก	 แพทย์จากประเทศต่างๆ	 รวมถึง

พยาบาล	ที่ปีนี้มียอดสูงถึง	2,590	ท่าน	มีแพทย์เข้าร่วมประชุมจาก	12		ประเทศ	

โดยเป็นแพทย์ชาวญี่ปุ่น	124	ท่าน	วิทยากรชาวไทย	252	ท่าน	วิทยากรชาวต่าง

ประเทศ	 จำานวน	 56	 ท่าน	 ในภาพรวมถือว่างานประสบความสำาเร็จอย่างดีย่ิง	

ได้รับเสียงตอบรับช่ืนชมจากสมาชิกจำานวนมาก	 ตลอดจนได้รับ	 E-mail	 แสดง

ความยินดีจากแพทย์ต่างประเทศส่งกลับมาอย่างมากมาย	 ข้อความส่วนใหญ่จะ
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เป็นความท่ึงในความสมัครสมานสามัคคขีองพวกเราทุกคน	การจัดงานท่ีลงตัว	ขอ

นำาไปปรับใช้ในประเทศของตน	เป็นต้น	ในแง่วิชาการ	พบว่าห้องประชุมส่วนใหญ่

มีผู้เข้าฟังจำานวนมาก	บางห้องถึงกับล้นไม่มีที่แม้จะยืน	เช่น	ห้อง	ICL,	Trauma	

ทางวิชาการถือว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก	 มีเรื่องที่น่าสนใจนำาเสนอทั้ง	 6	 ห้อง	 Live	

Surgery	ได้รับการตอบรับที่ดีมาก

ในด้านของ	Social	Event	ทุกๆ	งานที่จัดนั้น	ถือว่าเป็นหนึ่งใน	Hi-light	

อันหนึ่งของการประชุม	 พบว่าได้รับความชื่นชมมาก	 โดยเฉพาะงาน	Congress	

Dinner	 ท่ีสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน	 โดยเฉพาะการแสดงของ	

RCOST-JOA	Performance	ท่ีจะเป็นท่ีจดจำาไปอีกนานแสนนาน	การแสดง	Mini	

Concert	New-Jeaw	ท่ีผูร้ว่มงานมีโอกาสไดถ่้ายรปูกับศิลปินท้ังสองอย่างใกลชิ้ด	

				เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหน้างาน																					เคาน์เตอร์	Fast	track	E-badging	สำาหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

	ย้ายทางเข้ามาไว้บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุม	PEACH													ทางเข้าห้องประชุม	Pattaya	ห้องประชุมหลัก



12

ประธานฯ	และอดีตประธานราชวิทยาลัยฯ	ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการฯ	และวิทยากรจาก	JOA

คณะกรรมการจัดการประชุมฯ

การแสดงร่วมกันของราชวิทยาลัยฯและ	JOA	ท่ีหาชมได้ยาก
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ศิลปินนิวจิ๋ว ร่วมถ่ายภาพและสนุกสนานกับศิลปินอย่างใกล้ชิด

ในดา้นสถานท่ี	แม้ว่าจะมีการเปลีย่นแปลงทางเข้า	ซึง่จะทำาให้สมาชิกสับสน

บ้างในวันแรกๆ	แต่ประเมินแล้วโดยรวม	ทำาให้การ	Flow	ของงานดีกว่าเดิม	ในปี	

2563	จึงจะใช้ระบบทางเข้างานเหมือนปี	2562	นี้ต่อไปครับ

การเดินวิ่ง	พบว่าสมาชิกเข้าร่วมมากกว่าทุกปี	กว่า	200	ท่าน	การแข่งขัน

กอล์ฟ	เป็นไปอย่างเรียบร้อยประทับใจ

ทีม	Transportation	ช่วยกันทำาให้การรับ-ส่ง	เป็นแบบ	Smooth	and	

Smile	ประทับใจ

การเก็บคะแนน	 CME	 โดยโปรแกรม	 Docquity	 เป็นปีแรก	 พบว่ามี

สมาชิกใช้งานกันมากเกินกว่าท่ีคาดคิด	 ในปีน้ีคะแนนท่ีสมาชิกลงทะเบียนไว้ใน

ระบบ	Docquity	จะถูกส่งไปที่	CME	ของแพทยสภาโดยอัตโนมัติ

ในส่วนของข้อขัดข้องต่างๆ	 ในทุกๆ	 ภาคส่วน	 ทางคณะกรรมการจัด

งานฯ	ได้ทำารายงานสรุปรวมเป็นแฟ้มงาน	มี	Photo	Book	ประกอบด้วย	ส่งต่อ
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ให้กับคณะจัดงานปี	2563	ของอาจารย์ชาลี	ต่อไป	เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานฯ	ทุกท่านด้วยใจจริงสำาหรับ

ความเสียสละท่ีทุ่มเทให้	 พร้อมท้ังขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการจัดงานฯ	

กล่าวอวยพร	สวัสดีปีใหม่	2563	ให้กับสมาชิกทุกท่าน	มีความสุข	สมหวัง	สุขภาพ

แข็งแรง	ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน	และส่วนตัวครับ

	 		สารจากเลขาธิการ

นพ. สีหธัช ง�มอุโฆษ

เลขาธกิารราชวทิยาลยัแพทยอ์อร์โธปดิกิสแ์หง่ประเทศไทย

กราบสวัสดีสมาชิกราชวิทยาลัยฯ	ทุกท่าน

ในขณะท่ีเรากำาลังก้าวสู่ปีใหม่	 ผมขอใช้โอกาสน้ีเพื่อสรุปกิจกรรมของ

ราชวิทยาลัยฯ	ในปี	2562	ที่กำาลังผ่านไป	รวมถึงสิ่งที่กำาลังจะเกิดขึ้นในปี	2563	

นี้	เพื่อความสะดวกในการพิจารณา	ผมจึงขอเรียบเรียงเป็นหัวข้อดังนี้

งานบริหาร

ปัญหาสำาคัญอันหน่ึงท่ีสมาชิกหลายท่านต้องประสพในการทำางานคือ

เรื่องการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์	 โดยเฉพาะอุปกรณ์ผ่าตัดต่างๆ	 ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ	

ก็ได้มีความพยายามเป็นอย่างย่ิงท่ีจะช่วยแก้ปัญหาน้ี	 โดยในปีท่ีผ่านมากรรมการ

ราชวิทยาลัยฯ	หลายท่านนำาโดย	ศ.นพ.	อารี	ตนาวลี	ประธานราชวิทยาลัยฯ	และ	

นพ.	ชาลี	สุเมธวานิชย์	รองประธานฝ่ายบริหารฯ	ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
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ของสปสช.	เพือ่พจิารณาแก้ไขอัตราการเบิกจ่ายหรอืข้อบ่งช้ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกับการ

ปฏบัิติงานจรงิหรอืเหตุผลทางวิชาการ	นอกจากน้ียังได้มีการตรวจเย่ียมโรงพยาบาล

บางแห่งรว่มกับ	สปสช.	เพือ่ประเมินความถูกต้องของการเบิกจ่ายอุปกรณ	์Locking	

Plate	 รวมท้ังช่วยไกล่เกล่ียในกรณีท่ีมีการใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากข้อบ่งช้ีแต่มี

ความจำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับผู้ป่วยบางราย

งานเย่ียมเยือนสมาชิกราชวิทยาลัยฯ	ได้จัดทำาโครงการเย่ียมเยือนสมาชิกใน

ส่วนภูมิภาคเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาในการปฏิบัติงานโดยตรง	เพื่อนำามาใช้

พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยล่าสุดได้ทำาการเยี่ยม

เยือนสมาชิกในเขตภาคกลางและภาคอีสานตอนบน	ได้แก่	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	

เลย	และ	หนองบัวลำาภู	และช่วงต้นปี	2563	ได้วางแผนที่จะไปเยี่ยมเยือนสมาชิก

ในเขตอีสานตอนล่าง	รวมถึงจัดงานประชุมวิชาการภมิูภาคท่ีจังหวัดรอ้ยเอ็ดอีกด้วย

งานวิชาการ

หลกัสตูรแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดอนุสาขา	ราชวิทยาลยัฯ	โดยรองประธาน

ฝ่ายวิชาการ	นพ.ทิพชาติ	บุณยรัตพันธุ์	อยู่ระหว่างการประสานงานกับแพทยสภา	

เก่ียวกับการจัดต้ังหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดอนุสาขา	 (Subspecialty	

Fellowship	Program)	ที่รับรองโดยแพทยสภา	(เหมือนหลักสูตรของอายุรกรรม

และศัลยกรรม)	 ซึ่งผู้ท่ีสำาเร็จหลักสูตรท่ีรับรองโดยแพทยสภา	 จะสามารถนำาไป

ปรับวุฒิการศึกษากับหน่วยงานได้	 นอกจากนี้ราชวิทยาลัยฯ	 ยังคาดหวังว่า	 การ

จัดทำาหลักสูตรดังกล่าว	 อาจสามารถช่วยให้โรงพยาบาลของรัฐต่างๆ	 สามารถ

เพิ่มอัตราตำาแหน่งของแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางได้ในอนาคต	 เพื่อช่วยแก้ไข

ปัญหาท่ีโรงพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถเพ่ิมจำานวนแพทย์อร์โธปิดิกส์ได้	 แม้ว่า

จะมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
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การประเมิน	 สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านในปี	 2562	 ท่ืผ่านมา

แพทยสภาได้ประกาศให้หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านเป็นไปตามเกณฑ์ของ	

World	Federation	of	Medical	Education	(WFME)	ซึ่งมีข้อกำาหนดหลาย

อย่างท่ีแตกต่างและมากข้ึนกว่าท่ีเคยปฏิบัติมา	 คณะกรรมการฝึกอบรบและสอบ

ของราชวิทยาลัยฯ	และสถาบันฝึกอบรมต่างๆ	จึงต้องทำางานร่วมกันอย่างขันแข็ง	

เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์สากลน้ี	 ซึ่งในขณะน้ีขบวนการประเมินและ

รับรองยังไม่แล้วเสร็จและยังคงต้องดำาเนินต่อไปในปี	2563

งานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยฯ	ประจำาปี	2562	ที่ผ่านมา	สมาชิกทุก

ท่านน่าจะสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การเพิ่ม

จำานวนห้องประชุมหลกัจาก	3	เป็น	6	ห้อง	เพือ่ให้เหมาะสมกับบรบิทในยุคปัจจุบัน

ที่ความรู้ใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 โดยพบว่าห้องประชุมทั้งหมดมีผู้เข้าฟังเต็ม

เกือบตลอดเวลา	ซึ่งรูปแบบนี้น่าจะถูกใช้ต่อเนื่องในการประชุมปีต่อๆไป

งานประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค	 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุก	 2	 ปี	 โดยมีจุด

มุ่งหมายเพือ่เน้ือหาของการประชุมเป็นไปตามบรบิทของแต่ละพืน้ท่ีและองคค์วามรู้

จากวิทยากรในพ้ืนท่ีน้ันๆ	มีกำาหนดจัดข้ึนวันท่ี	9	-	10	มกราคม	2563	ท่ี	จ.รอ้ยเอ็ด	

โดยความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยฯ	 กับชมรมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ภาคอีสาน	

โดยมี	 นพ.	 ชินวัฒน์	 ศรืใส	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งท้ังกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ	

และประธานชมรมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ภาคอีสาน	รับหน้าที่ประธานจัดประชุมฝ่าย

ภูมิภาค	จ.ร้อยเอ็ด	ตั้งอยู่กึ่งกลางภาคอีสาน	การเดินทางสะดวกสบาย	มีเที่ยวบิน

จากกรุงเทพวันละ	3	รอบ	สถานที่จัดประชุม	โรงแรม	Hi-place	Roi-et	ซึ่งใหม่

และทันสมัย	 เพิ่งเปิดบริการเม่ือไม่นานมาน้ี	 ขอเชิญสมาชิกมาร่วมรับลมหนาวท่ี

ภาคอีสานกันด้วยครับ
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งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยฯ	 ประจำาปี	 2563	 มีกำาหนดจัดข้ึนใน

วันที่	 22	 -	 24	 ตุลาคม	 2563	 สถานที่จัดงานคือ	 ศูนย์ประชุม	 PEACH	 และ

โรงแรมรอยัลคลิฟ	เช่นเดิม	ในปีนี้มี	Guest	society	คือ	Taiwan	Orthopedic	

Association	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ	 RCOST	 มาอย่างยาวนาน	 นอกจากน้ี	

นพ.ชาลี	สุเมธวานิชย์	รองประธานบริหารฯ	รับหน้าทีประธานกรรมการจัดประชุม	

พร้อมด้วยทีมงานมากประสบการณ์	 เตรียมจัดการประชุมครั้งน้ีให้ย่ิงใหญ่และน่า

ประทับใจไม่แพ้ครั้งใดที่ผ่านมาแน่นอน

งานด้านอื่นๆ

สำานักงานราชวิทยาลยัฯ	ท่ีซอยศูนย์วิจัย	อยู่ในระหว่างการปรบัปรงุ	คาดว่าจะ

แล้วเสร็จช่วงต้นปี	 2563	 น้ี	 โดยนอกจากจะเป็นการซ่อมแซมสถานท่ีท่ีมีความ

ทรดุโทรมแลว้	ยังไดจั้ดทำาพืน้ท่ีจัดแสดงถึงประวัติความเป็นมาของราชวิทยาลยัฯ	และ

วิวัฒนาการของออร์โธปิดิกส์ในประเทศไทยอีกด้วย

Website	ของราชวิทยาลัยฯ	ที่ปรับปรุงใหม่ให้มีรูปแบบทันสมัย	โดยการ

ดูแลของ	นพ.ศรัณย์	ตันติ์ทวิสุทธิ์	รองเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ	ได้เปิดใช้งานแล้ว	

ขอเชิญสมาชิกเข้าไปเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็นได้ที่	www.rcost.or.th
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@RCOST	เป็น	Official	Line	Account	ของราชวิทยาลัยฯ	ซึ่งได้นำา

มาใช้ในการสื่อสารและนำาเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก	 ด้วยรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับยุคปจัจุบนั	อย่าลืม	add	เข้ามาเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและข้อมูล

ทางวิชาการล่าสุดครับ

สดุท้ายน้ี	ผมขอยืนยันว่าราชวิทยาลัยฯ	พรอ้มท่ีจะทำาทุกอย่างเพือ่สมาชิกทุก

ท่าน	ให้ได้รบัความคล่องตัวในการปฏบัิติงาน	เพือ่พฒันาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ	

และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้เท่าทันยุคสมัย	

สวัสดีปีใหม่ครับ
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บรรยากาศงาน	RCOST	2019
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