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ประธานราชวิทยาลัยฯแถลง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี ตนาวลี

ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม RCOST2020

สวัสดีครับ สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ทุกท่าน
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่ต้นปี 2563 ทำ�ให้พวกเราต้องปรับตัวและปรับวิถีปฏิบัติในชีวิต
ประจำ�วันเป็นอย่างมากจนตราบเท่าทุกวันนี้ แม้ว่าสถานการณ์ภายใน
ประเทศไทยดีขนึ้ มาเป็นลำ�ดับ จนกระทัง่ รัฐบาลมีการผ่อนปรนให้กจิ กรรม
หลากหลายรูปแบบทีก่ ลุม่ คนจำ�นวนมากสามารถมาอยูร่ วมกันในสถานที่
เดียวกันได้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงกำ�หนดให้กิจกรรมรวมผู้คนเหล่านี้ต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไข social distancing อย่างเคร่งครัด และต้องได้รับ
การอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อน
ดังนั้น ในการเตรียมการจัดประชุมวิชาการประจำ�ปี 2563 ของ
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทย ขณะนีท้ างราชวิทยาลัยฯ
มีภาพรวมของสถานการณ์นี้ชัดเจนมาก จนสามารถสรุปได้ว่า มีการ
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จัดการประชุมวิชาการประจำ�ปีฯ ในปีนี้แน่นอน โดยยังคงจัดตามวัน
เวลาเดิม คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์
ประชุม PEACH เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และรับลงทะเบียนจาก
สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมตามปกติ
สิง่ ทีก่ ารจัดประชุมครัง้ นีจ้ ะเปลีย่ นแปลงไปจากการจัดประชุมครัง้
ก่อนๆ คือ มีรูปแบบการจัดประชุมทำ�ตามเงื่อนไข social distancing
อย่างรัดกุม เช่น ปรับการประชุมให้เป็นเพียงการประชุมภายในประเทศ
เพือ่ ไม่ให้มชี าวต่างชาติทมี่ าจากต่างประเทศเข้ามาปะปนกับพวกเรา (โดย
ราชวิทยาลัยฯ ได้ยกเลิกการเชิญวิทยากรต่างประเทศทุกท่าน และได้ท�ำ
หนังสือชีแ้ จงไปยังวิทยากรและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศตัง้ แต่เดือน
เมษายน 2563) การเตรียมการลงทะเบียนให้กับสมาชิกฯ เพื่อทำ�งาน
เรือ่ งเอกสารให้เสร็จล่วงหน้า ลดการแออัดในบริเวณลงทะเบียน การจัด
บริเวณประชุม อาทิเช่น ห้องประชุมแบบนั่งเว้นระยะห่าง และถ่ายทอด
วิดทิ ศั น์ออกสูห่ อ้ งประชุมอืน่ และโถงภายนอกห้องประชุม กิจกรรมอืน่ ๆ
รวมถึงบู๊ทแสดงผลิตภัณฑ์ และบริเวณกาแฟและอาหารว่าง ถูกจัดอยู่
ในที่โอ่โถงและมีอากาศถ่ายเทได้ดี ดังนั้น ผมคิดว่าข้อสรุปเหล่านี้ จะ
ช่วยให้สมาชิกฯ ที่ยังลังเลหรือไม่มีข้อมูลล่าสุดของการจัดการประชุมฯ
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมได้ครับ
สำ�หรับกิจกรรมการรับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกราชวิทยาลัยฯ
แก่สมาชิกฯ ใหม่ ราชวิทยาลัยฯ ถือเป็นเรือ่ งทีม่ ลี �ำ ดับความสำ�คัญและมี
ความจำ�เป็นระดับสูง โดยเฉพาะกับกลุม่ สมาชิกฯ ใหม่ แม้จะมีการปรับ
เปลี่ยนเล็กน้อยแต่ยังคงจัดกิจกรรมอย่างสมเกียรติ โดยราชวิทยาลัยฯ
ยินดีให้วา่ ทีส่ มาชิกฯ ใหม่สามารถนำ�สมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรม
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นี้ได้ดังเช่นทุกๆ ปี ทั้งนี้ เพื่อ
เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้
กับสมาชิกฯ ใหม่และครอบครัว
และเสริมสร้างความเป็นองค์กรที่
มีความผูกพันทีแ่ น่นแฟ้นระหว่าง
มวลสมาชิกฯ
ในโอกาสทีก่ ารบริหารงานของคณะกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยฯ
ชุดปัจจุบัน (วาระ 2561-2563) ซึ่งมีผมรับผิดชอบในฐานะประธาน
ราชวิทยาลัยฯ จะครบวาระการทำ�งานและจะส่งมอบงานให้กับคณะ
กรรมการบริหารของราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ (วาระ 2563-2565) ซึ่งมี
ศาสตราจารย์ พลตรี นายแพทย์ธไนนิธย์ โชตนภูติ รับผิดชอบในฐานะ
ประธานราชวิทยาลัยฯ โดยการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการจะเกิดขึน้ ใน
การประชุมสามัญประจำ�ปี (วันที่ 23 ตุลาคม 2563) และการแนะนำ�
ตัวรวมถึงการนำ�เสนอประวัติและผลงานของประธานฯ ท่านใหม่ จะ
เกิดขึ้นในคืน congress dinner (วันที่ 24 ตุลาคม 2563) หากท่าน
สมาชิกฯ ไม่มีภารกิจที่สำ�คัญอื่นๆ ในช่วงเวลาข้างต้น ผมขอเชิญชวน
ให้ทา่ นสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรม เพือ่ เป็นเกียรติและเป็น
กำ�ลังใจกับประธานราชวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ใน
การเข้ารับภารกิจสืบเนือ่ งและสืบสานความก้าวหน้าและความยัง่ ยืนของ
องค์กรของเราต่อไป  
แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการประจำ�ปี 2563 ที่พัทยาครับ
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นโยบายการบริหารราชวิทยาลัยฯวาระปี 2563-2565
ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ

ประธานรับเลือกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย วาระปี 2561-2563
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยวาระ
ปี 2563-2565

เรียน ท่านอาจารย์ พี่ๆน้องๆชาวออร์โธปิดิกส์ครับ
ผมขอสวัสดีทกุ ๆ คนนะครับ ในฐานะทีจ่ ะมารับตำ�แหน่งประธาน
ราชวิทยาลัยฯ หลังจากการประชุมประจำ�ปี 2563 นี้ ในช่วง 2 ปี
ข้างหน้า ผมจะยังคงทำ�งานเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี ให้ความช่วย
เหลือพี่ๆน้องๆชาวออร์โธปิดิกส์ ในเรื่องทั่วๆไป รวมถึงดูแลเรื่องคดี
การฟ้องร้อง ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาของ
ราชวิทยาลัยฯ ของเรา โดยมี 3 เรื่องหลัก ที่ผมอยากจะทำ�เป็นพิเศษ
ในช่วง 2 ปีข้างหน้า คือ
1. การทำ�ความเข้าใจ และแก้ปัญหาของสมาชิกราชวิทยาลัยฯ
ส่วนใหญ่ ซึ่งก็คือแพทย์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ผมได้แต่งตั้ง
ให้นพ.อภิสิทธิ์ ปัทมารัตน์ ในฐานะของกรรมการของราชวิทยาลัยฯ
เป็นประธานอนุกรรมการสาธารณสุขของราชวิทยาลัยฯ โดยในคณะ
กรรมการฯจะประกอบด้วยตัวแทนเขตจาก 13 เขต และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสาธารณสุข เพื่อรวบรวมปัญหาของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ในกระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ เข้าสูก่ ารสร้างความเข้าใจและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
2. ผมได้จดั ตัง้ คณะกรรมการจัดการงบประมาณของราชวิทยาลัยฯ
ซึ่งมีนพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ เป็นประธาน ซึ่งจะทำ�งบประมาณของ
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ราชวิทยาลัยฯ ใน 2 ปีข้างหน้า เพื่อให้การใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นสำ�นักงานราชวิทยาลัยฯ การจัดประชุมประจำ�ปี การส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก เกิดเป็นรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสม
3. อีกเรื่องหนึ่งคือคณะอนุกรรมการสิ่งประดิษฐ์ราชวิทยาลัยฯ
ผมก็ได้ขอให้นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อ
รวบรวมและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของราชวิทยาลัยฯ อย่างยั่งยืน
สุดท้ายนีผ้ มก็หวังว่าสมาชิกท่านใดทีอ่ ยากจะมีขอ้ เสนอแนะ เพือ่
พัฒนาราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ สามารถติดต่อมาที่ผมโดยตรง
หรือกรรมการราชวิทยาลัยฯ หรือทีส่ �ำ นักงานราชวิทยาลัยฯ นะครับ พวก
เราขอน้อมรับทุกข้อแนะนำ� เพื่อพัฒนาราชวิทยาลัยฯ ของพวกเราครับ
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การประชุมวิชาการฯประจำ�ปี 2563 (RCOST2020)
นพ.ชาลี สุเมธวานิชย์

รองประธานฝ่ายบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย
รองประธานคณะกรรมการจัดการประชุม RCOST2020

เรียน อาจารย์ พี่ น้อง ชาวออร์โธปิดิกส์ ทุกท่าน
ข่าวสารจากราชวิทยาลัยฯ ไม่ได้สง่ ไปยังสมาชิกทุกท่านเป็นระยะ
เวลาหนึง่ เนือ่ งเพราะปัญหาจากโรคระบาดทีท่ กุ ท่านคงทราบกันดี ปัญหา
เรือ่ งนีส้ ง่ ผลสืบเนือ่ งมายังการประชุมวิชาการประจำ�ปีในปีนี้ แผนงานใน
การจัดงานทัง้ หมด มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั
สถานการณ์จะค่อนข้างคงที่ แต่ทางคณะจัดงานประชุมยังไม่ประมาท
เพราะโอกาสในการเกิดการระบาดซ้�ำ ในประเทศยังมีอยูม่ าก ซึง่ สถานการณ์
นีม้ ผี ลต่อการตัดสินใจในการจัดการประชุมวิชาการประจำ�ปีเป็นอย่างมาก
คณะกรรมการบริหารทุกท่านมีความเป็นห่วงในการจัดงาน และมี
การประชุมกันตลอด ตัง้ แต่วา่ จะเป็นการประชุมออนไลน์เพียงอย่างเดียว
การประชุมแบบปกติ หรือจัดทำ�ทัง้ สองรูปแบบ ดังทีไ่ ด้ท�ำ แบบสอบถาม
สมาชิกไป ผลของแบบสอบถาม สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ที่ตอบคำ�ถาม
ประมาณ 800 ท่าน ทั้งคำ�ถามที่สมาชิกตอบโดยตรงและคำ�ถามที่ส่งไป
ให้หวั หน้าสถาบันฝึกอบรมเป็นผูต้ อบ (เพือ่ รับทราบนโยบายของสถาบัน)
ได้ผลมาว่า สมาชิกมากกว่าครึง่ หนึง่ ยังคงต้องการให้มกี ารจัดการประชุม
วิชาการสามัญประจำ�ปีในรูปแบบตามปกติ
ดังนัน้ คณะทำ�งานจัดการประชุมจึงได้น�ำ เรือ่ งเข้าทีป่ ระชุมบริหาร
มีมติให้ความเห็นชอบทีจ่ ะดำ�เนินการจัดงานตามรูปแบบปกติ แต่อย่างไร
ก็ดี ก็ได้ให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับ social distancing และการสวม
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หน้ากากอนามัยในงาน
เนือ่ งจากสถานการณ์ทไี่ ม่ปกติในครัง้ นีจ้ งึ มีการตัดสินใจหลายๆ
อย่าง ที่แตกต่างไปบ้าง ดังที่ผมจะได้แจ้งให้ทราบดังนี้
1. เดิมทีเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งประกาศให้เข้าสู่เฟสที่เริ่มต้นให้มี
การจัดงานประชุมได้ จึงต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ
จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะใช้วิธีดูขนาดของสถานที่ประชุมเป็นตัว
กำ�หนด จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม เราจึงเริ่มต้นด้วยการจำ�กัดจำ�นวนผู้
เข้าร่วมประชุม แต่ต่อมาหลังจากที่มาตรการของรัฐบาลเริ่มผ่อนคลาย
มากขึ้น และเราได้รับคำ�บอกเล่าจากสมาชิกว่ามีความต้องการจะเข้า
ร่วมประชุม เป็นจำ�นวนมากขึ้น เราจึงไม่จำ�กัดจำ�นวนผู้ลงทะเบียน แต่
มีความจำ�เป็นที่จะต้องจัดที่นั่งในห้องประชุมแบบ social distancing
จึงทำ�ให้จำ�นวนที่นั่งในห้องประชุมนั้นจะมีจำ�นวนน้อยกว่าที่ผ่านมา แต่
จะมีการถ่ายทอดจากห้องหลักไปยังห้องถ่ายทอดย่อย เพื่อเพิ่มจำ�นวน
สมาชิกที่สนใจ
2. งานประชุมนี้ ได้แจ้งขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
และนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาแล้ว
3. สมาชิกต้องทำ�การลงทะเบียน
ผ่าน “ไทยชนะ” ก่อนที่จะเข้าร่วมงาน
ประชุม และก่อนออกจากงานประชุมใน
ทุก ๆ วัน
4. หนังสือ ออร์โธปิดิกส์วิวัฒน์
ได้กำ�หนดการพิมพ์ตั้งแต่ มีการจำ�กัดผู้
เข้าร่วมประชุม ในปีนี้จึงจะมีหนังสือที่
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พิมพ์ออกมาเป็น hard copy เพียง 1,000 เล่ม สำ�หรับผู้ที่ไม่ต้องการ
hard copy จะแจกเป็น Digital copy
5. เพื่อลดการแออัดในการลงทะเบียน และการเข้างานประชุม
จึงเปิดให้เข้างานประชุมได้ทั้งทางด้านหน้า (เหมือนปีที่แล้ว) และทาง
ด้านหลัง
6. รถรับส่งสมาชิก
จากตึกโรงแรม จะมีปา้ ยติด
ไว้วา่ จะมาจากตึกไหน ซึง่ มี
ตึก Grand และตึก Beach
ซึง่ จะไม่มกี ารรับส่งวนไปทัง้
สองตึก เพื่อลดเวลาในการ
รอคอยของสมาชิก การวิ่ง
ของรถรับส่งจะวิ่งรับจาก
ตึกโรงแรมไปส่งที่ด้านหน้าของศูนย์ประชุมก่อน แล้วค่อยวนมาส่งทาง
ด้านหลังของศูนย์ประชุม เพือ่ ให้สมาชิกทีจ่ ะขึน้ รถกลับสามารถรอได้ทงั้
ทีด่ า้ นหน้าและด้านหลัง และสมาชิกทีต่ อ้ งการมาลงทีด่ า้ นหลังเพือ่ ไปยัง
ที่จอดรถ ก่อนที่จะวนไปรับส่งตามตึกโรงแรมที่มีป้ายติดไว้ด้านหน้ารถ
7. การลงทะเบียนในปี
นี้ ใช้เป็นการลงทะเบียนแบบ
electronic มีเคาน์เตอร์
electronic ให้ลงทะเบียน
ทั้งทางด้านหน้า และด้าน
หลังศูนย์ประชุม แต่สมาชิก
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ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางด้าน
หน้าของศูนย์ประชุม
8. รบกวนสมาชิกที่จะเข้างานประชุมทุกท่าน เตรียมหน้ากาก
อนามัยเข้ามาเพื่อใช้ในงานประชุมด้วย
9. การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่เคยจัดมาทุกปี ในปีนี้คงต้องงดไป
ก่อน จะเหลือแต่เพียงงานเดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพในเช้าวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม
เท่านั้น โดยจะเป็น RCOST RUN 5 Km กับ RCOST Family Fun
Run 2 Km ในเส้นทางใหม่ ที่น่าสนใจ ซึ่งงานเดินวิ่งนี้ได้กำ�ลังอยู่ใน
ระหว่างทำ�การขออนุญาตจากทางนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา

10. งาน congress dinner ในปีนี้ต้องลดจำ�นวนผู้สามารถเข้า
ร่วมงานได้ เนือ่ งจากต้องมีการจัดโต๊ะแบบ social distancing และไม่
ได้จดั เป็นบุฟเฟต์เหมือนปกติ แต่จะมีพนักงานมาเสิรฟ์ ทีโ่ ต๊ะเลย สำ�หรับ
จำ�นวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมงานได้ ยังอยู่ในการพิจารณาถึงจำ�นวนโต๊ะ
และพื้นที่ ที่ต้องมีการจัดเตรียม และจะเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบ
ตอนลงทะเบียน
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11. มีการถ่ายทอดงานประชุมวิชาการผ่านทางออนไลน์ โดย
สมาชิกสามารถรับชมได้ โดยใช้รหัสผ่านทีจ่ ะได้รบั เมือ่ มีการลงทะเบียน
12. สมาชิกทีม่ อี าการไข้และอาการเหมือนกับมีการติดเชือ้ ทางระบบ
ทางเดินหายใจ และมีโอกาสที่จะ contact กับผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19
ขอความกรุณางดเข้าร่วมงานประชุม เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจาย
เชื้อแก่สมาชิกท่านอื่นๆ
ผมจึงเรียนมาเพือ่ ให้สมาชิกทุกท่านทราบ และหวังว่าท่านสมาชิก
จะเข้าใจถึงความยากลำ�บากในการตัดสินใจทีจ่ ะดำ�เนินการใด ๆ ก็ตาม
ในงานประชุมวิชาการประจำ�ปี ในสถานการณ์ทไี่ ม่ปกตินี้ ถ้ามีการเปลีย่ น
แปลงใดๆ ในงานประชุมวิชาการประจำ�ปีในปีนี้ ผมจะแจ้งสมาชิกทุก
ท่านให้เร็วที่สุดครับ
สุดท้ายนีผ้ มขอให้สมาชิกทุกท่านมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงและระมัดระวัง
รักษาตัว ในช่วงของโรคระบาดนี้
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สารจากเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ
นพ. สีหธัช งามอุโฆษ
เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

สวัสดีสมาชิกราชวิทยาลัยฯ
ผมหวังว่าสมาชิกทุกท่านและครอบครัวยังมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงและ
ปลอดภัยจากโรค COVID-19 ที่ยังคงดำ�เนินอยู่ในขณะนี้
เมื่อกล่าวถึงโรค COVID-19 แล้วก็คงจะต้องพูดถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับวงการออร์โธปิดิกส์ของเรา ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เป็น
ทัพหน้าในการต่อสู้เพื่อควบคุมโรค แต่เชื่อว่าสมาชิกเกือบทุกท่านน่าจะ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไม่มากก็น้อย สำ�หรับราชวิทยาลัยฯ
ก็ได้รับผลกระทบที่ทำ�ให้กิจกรรมต่างๆ ต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไป
สิง่ ทีห่ ลายๆท่านน่าจะรับทราบคือการประชุมวิชาการของอนุสาขาต่างๆ
ที่ได้จัดเป็นประจำ�ทุกปี ได้งดหรือเลื่อนออกไป โดยเฉพาะงานประชุม
ระดับนานาชาติต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตามเป็นความน่ายินดีทปี่ ระเทศของเราสามารถควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีทำ�ให้
เราสามารถจัดงานประชุมวิชาการประจำ�ปี
นีท้ พี่ ทั ยาได้ ผมขอเรียกรูปแบบการจัดงาน
ครัง้ นีว้ า่ “New Near-Normal” โดยยังจัด
งานในรูปแบบ Hybrid คือการประชุมแบบ
face-to-face ทีศ่ นู ย์ประชุม PEACH เช่น
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เดิม แต่จะมีการถ่ายทอดไปยังห้องประชุมย่อยหรือห้องพักในโรงแรมที่
ประชุม รวมถึงผูท้ ลี่ งทะเบียนยังสามารถร่วมประชุมได้ทาง online ผ่าน
ทาง website ของงานประชุม www.rcost2020.com และสามารถ
ดูย้อนหลังได้อีกด้วย ในส่วนบริเวณนิทรรศการของยาและเวชภัณฑ์ก็
ยังคงจัดเหมือนทุกครั้ง อย่างไรก็ตามเราต้องดำ�เนินการแบบ social
distancing จึงจำ�เป็นต้องมีการจำ�กัดจำ�นวนคนทีจ่ ะเข้าสูบ่ ริเวณต่างๆ
ของศูนย์ประชุม ดังนัน้ ผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านมาร่วมงานประชุม
ในครั้งนี้ไม่ว่าจะที่พัทยาหรือทางออนไลน์ครับ
สำ�หรับตัวผมครัง้ นีอ้ าจจะเป็นครัง้ สุดท้ายทีจ่ ะสือ่ สารกับสมาชิก
ทุกท่านในฐานะเลขาธิการของราชวิทยาลัยฯ เนื่องจากวาระของ
กรรมการบริหารฯ ชุดปัจจุบันกำ�ลังจะหมดวาระลงในเดือนตุลาคมที่
กำ�ลังจะถึงนี้ และกรรมการบริหารชุดใหม่ซงึ่ มี ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานราชวิทยาลัยฯ ก็จะเข้ามาทำ�งานเพื่อสมาชิก
ทุกท่านต่อไป
ด้วยความเคารพและห่วงใย
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โปรแกรมวิชาการการประชุมวิชาการฯประจำ�ปี 2563 (RCOST2020)
นพ.บวรฤทธ์ิ จักรไพวงศ์

ประธานฝ่ายวิชาการการประชุมฯ

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ทุกท่าน
เหลืออีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น ก็จะถึงการประชุมประจำ�ปี ครั้ง
ที่ 42 ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ในวันที่
22-24 ตุลาคม 2563 อย่างทีท่ ราบกันดีวา่ ด้วยข้อจำ�กัดของสถานการณ์
โรค COVID-19 การประชุมจึงต้องจัดในรูปแบบการประชุมแบบ
local meeting แทนการจัดประชุมร่วมกับ Taiwan Orthopaedic
Association เหมือนทีว่ างแผนการจัดไว้ในตอนแรก แต่ทงั้ นีฝ้ า่ ยวิชาการ
ขอรับรองว่า ตารางวิชาการยังคงเข้มข้น และน่าสนใจเหมือนในการ
ประชุมทุกๆ ปีอย่างแน่นอน เรายังคงมีผสู้ ง่ ผลงานวิจยั ทางวิชาการ เข้า
ร่วมมากเหมือนเช่นเดิม ต้องขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการ
ส่งผลงานมานำ�เสนอในงานถึงกว่า 100 เรื่อง
รูปแบบการจัดงานในปีนี้ จะเป็นการบรรยายภาษาไทยในทุก
session จัดขนานหลักกัน 4 ห้อง (วันสุดท้ายจะมีเพิ่มมาอีก 1 ห้อง)
ดังนี้ครับ
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Day 1: วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
Meeting Room A

Instructional course lecture 2020 วันแรก ยังคงมีเนื้อหาที่
น่าสนใจเหมือนเดิม จะมีหนังสือออร์โธปิดกิ ส์ววิ ฒ
ั น์ ในรูปแบบเล่มจำ�นวน
หนึ่งแจกให้ และยังมีหนังสือในรูปแบบ e-book แจกให้ดาวน์โหลดฟรี
อีกด้วย
Meeting Room B

ช่วงเช้าจะเป็นเรื่อง Asia Pacific VTE Consensus in Hip
& Knee Arthroplasty and Hip Fracture Surgery ตามด้วย
Tumor patients with financial problem for endoprosthesis:
Problems and Options และ MBOG Symposium and Cases
Discussion ในช่วงบ่าย
Meeting Room C

ในตอนเช้าจะเป็นเรื่อง Medial-and lateral-side injury of
the knee และต่อด้วย Hand Symposium and Cases Discussion
ส่วนช่วงบ่ายจะเป็น Resident paper contest รอบ final อย่าลืม
มาให้กำ�ลังใจ แพทย์ประจำ�บ้านกันนะครับ
Meeting Room D

เช้าจะเป็นเรื่องน่าสนใจในส่วนของ Regional Member
Session จากนั้นจะเป็น Free paper session ในสาขา Hip and
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Knee, Metabolic Bone and Ortho Geriatrics และ Foot and
Ankle ตามลำ�ดับ
ในวันนี้ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมพิธีเปิด Opening ceremony และ
พิธีรับประกาศนียบัตรสมาชิกใหม่ในห้อง Meeting room A-B-C ในเวลา
15.00 น. เป็นต้นไป

Day 2: วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
Meeting Room A

Instructional course lecture 2020 วันทีส่ อง เนือ้ หาเข้มข้นไม่
แพ้วันแรก
Meeting Room B

ช่วงเช้าจะเป็น Spine symposium and Case discussion
(MISS and Technology) ตามด้วย Foot & Ankle Symposium
and Cases Discussion และ Symposium ในเรื่อง LLD และ
Deformity correction ในช่วงบ่าย
Meeting Room C

ในตอนเช้าจะเป็นเรื่อง Trauma Symposium and Cases
Discussion และช่วงสายจะต่อด้วย Free paper session ในสาขา
Sports Medicine, Spine, Tumor และ Hand ไปจนจบวัน
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Meeting Room D

เช้าจะเป็น session ของพยาบาลในเรือ่ ง Nursing Management
for orthopedic patient deal with COVID-19 : Explicit
knowledge from orthopedic nurse professional จากนั้นจะ
เป็น Free paper session

ในวันนี้คณะกรรมการบริหารฯ ขอเรียนเชิญสมาชิก
ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม business meeting
ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น.
ห้อง Meeting room A
Day 3: วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 sub specialty day

เป็นการประชุมของ 9 อนุสาขา เริ่มประชุมพร้อมกัน 5 ห้อง
สมาชิ ก สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดการประชุ ม ได้ ที่
www.rcost2020.com แล้วพบกันที่พัทยาเดือนตุลาคมนี้ นะครับ
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คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย
ประจำป พ.ศ. 2563-2565 ไดมีการประชุมจัดสรรตำแหนงและ
กำหนดแนวทางการบริหารเมอวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผานมา
จึงขอประกาศรายนามฯ มาเพอทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการบริหาร
ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทยประจำป พ.ศ. 2563-2565
ประธาน
ประธานรับเลือก
รองประธานฯฝายบริหาร
รองประธานฯฝายวิชาการ
นายทะเบียน
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ
เลขาธิการ
กรรมการกลาง

นายแพทยธไนนิธย โชตนภูติ
นายแพทยทิพชาติ บุณยรัตพันธุ
นายแพทยชาลี สุเมธวานิชย
นายแพทยธรรมนูญ ศรีสอาน
นายแพทยวิชาญ กาญจนถวัลย
นายแพทยศิวดล วงคศักดิ์
นายแพทยสีหธัช งามอุโฆษ
นายแพทยสารเดช เของศิริกุล
แพทยหญิงกันยิกา ชำนิประศาสน
นายแพทยขวัญชัย พิทักษอโณทัย
นายแพทยชินวัฒน ศรีใส
นายแพทยธนัตถ วัลลีนุกูล
นายแพทยธนา นรินทรสรศักดิ์
นายแพทยบวรฤทธิ์ จักรไพวงศ
นายแพทยบุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
นายแพทยปญญา สุริยจามร
นายแพทยพรภวิษญ ศรีภิรมย
นายแพทยเมษัณฑ ปรมาธิกุล
นายแพทยวันชัย ศิริเสรีวรรณ
นายแพทยวีระยุทธ เชาวปรีชา
นายแพทยสาธิต เที่ยงวิทยาพร
นายแพทยเสริมศักดิ์ สุมานนท
นายแพทยอภิสิทธิ์ ปทมารัตน

โดย นพ.ธไนนิธยฯ จะไดแถลงแนวทางการบริหารและขอรับรองคณะกรรมการฯอยางเปนทางการ
ใน การประชุมสามัญประจำป 2563 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอง
Meeting room A ศูนยประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟฯ ซึง่ ราชวิทยาลัยฯจะมีหนังสือเชิญ
เปนทางการไปยังสมาชิกฯ ในลำดับตอไป
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