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รายงานคณะกรรมการบรหิารราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสฯ์ปี 2561-2563  
ครัง้ที่ 3/2561 

วนัที่ 3 มกราคม เวลา 12.30 น. 
ณ หอ้งประชมุราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสฯ์ ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทยอ์ารี  ตนาวลี   ประธานราชวิทยาลยัฯ  ประธานที่ประชมุ 
2. นายแพทยส์ารเนตร ์ ไวคกลุ   อดีตประธานราชวิทยาลยัฯ 
3. นายแพทยช์าลี    สเุมธวานิชย ์  รองประธานฯฝ่ายบรหิาร 
4. นายแพทยท์ิพชาติ    บณุยรตัพนัธุ ์  รองประธานฯฝ่ายวิชาการ 
5. นายแพทยส์มศกัดิ ์   ลีเชวงวงศ ์  นายทะเบียน 
6. นายแพทยก์อ้งเขต    เหรียญสวุรรณ  ประชาสมัพนัธ ์
7. นายแพทยศิ์วดล   วงศศ์กัดิ์  เหรญัญิก 
8. นายแพทยส์ีหธัช   งามอโุฆษ  เลขาธิการ 
9. นายแพทยศ์รณัย ์  ตนัติ์ทวิสทุธิ์  รองเลขาธิการ 
10. นายแพทยว์ีระยทุธ    เชาวป์รีชา  กรรมการกลาง 
11. นายแพทยท์วี   ทรงพฒันาศิลป์  กรรมการกลาง 
12. นายแพทยพ์งศศ์กัดิ ์ ยกุตะนนัทน ์  กรรมการกลาง 
13. นายแพทยว์ิชาญ   กาญจนถวลัย ์  กรรมการกลาง 
14. นายแพทยอ์ภิสิทธิ์   ปัทมารตัน ์  กรรมการกลาง 
15. นายแพทยช์ินวฒัน ์  ศรีใส   กรรมการกลาง 
รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายแพทยบ์รรจง    มไหสวรยิะ  อดีตประธานราชวิทยาลยัฯ 
2. นายแพทยธ์ไนนิธย ์   โชตนภติู  ประธานรบัเลือก 
3. นายแพทยธี์รชยั    อภิวรรธกกลุ  บรรณาธิการวารสารฯ 
4. แพทยห์ญิงกนัยิกา    ช านิประศาสน ์  กรรมการกลาง 
5. แพทยห์ญิงกิติวรรณ   วิปลุากร   กรรมการกลาง 
6. นายแพทยว์นัชยั    ศิรเิสรีวรรณ  กรรมการกลาง 
7. นายแพทยพ์รภวิษญ ์ ศรีภิรมย ์  กรรมการกลาง 
8. นายแพทยอ์ภิชาติ   อศัวมงคลกลุ  กรรมการกลาง 
9. นายแพทยส์มชยั   โชคพฒันาพงศ ์  กรรมการกลาง 
10. นายแพทยกี์รติ    เจรญิชลวานิช  กรรมการกลาง 
11. นายแพทยบ์วรฤทธิ์   จกัรไพวงศ ์  กรรมการกลาง
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ระเบียบวาระที ่1 – เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 

1.1 การใหค้วามเห็นคดีจริยธรรมต่อแพทยสภา
และการฟ้องรอ้งของผูป่้วย 

จากการที่นพ.สารเนตรฯ์ไปเป็นพยานในคดีฟ้องรอ้งต่อศาล และ
ไดร้บัค าแนะน าบางประการจากท่านผูพ้ิพากษาและค าหารือกบั
แพทยสภา จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบติัการใหค้วามเห็นฯ 
ดงันี ้
- การใหค้วามเห็นฯควรพิจารณาโดยกรรมการ และใหป้ระธาน
คณะกรรมการฯลงนามเพียงท่านเดียว  
- ไดข้อใหแ้พทยสภาไม่น าค าตอบทางจรยิธรรมของราชวิทยาลยัฯ
ไปเผยแพรต่่อผูป่้วย หากแพทยสภามีความจ าเป็นที่จะตอ้งตอบ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในกรณีใดๆ ค าตอบนัน้จะตอ้งเป็นความเห็นโดยตรงจาก
แพทยสภาเอง 
- เมื่อเวลาผ่านไป กายภาพของผูป่้วยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป 
หากไดร้บัการซกัพยานถึงกรณีการรกัษาใดๆ ใหต้อบว่าไม่สามารถ
วินิจฉยัได ้ เนื่องจากขอ้มลูไม่เพียงพอ การใหค้ าตอบจะสามารถท า
ไดเ้มื่อท าการตรวจรา่งกาย ณ ปัจจบุนั พรอ้มกบัการพิจารณาเวช
ระเบียนการรกัษาทัง้หมดเท่านัน้ 
- การเดินทางไปรกัษาผูป่้วยในต่างจงัหวดั แพทยค์วรเผื่อเวลา
ส าหรบัการเดินทางไว ้1 คืน เพราะในกรณีที่เกิดปัญหาการฟ้องรอ้ง 
การรีบเดินทางกลบัภายในวนัเดียว ศาลอาจพิเคราะหว์่าแพทยม์ี
ความประมาทเลินเลอ่ในการใหก้ารรกัษาได ้
 

ที่ประชมุรบัทราบ โดยขอขอบคณุนพ.สารเนตรไ์ว ้ณ โอกาสนี ้
และขอใหน้พ.วนัชยัฯน าประเด็นดงักล่าวไปชีแ้จงในการ
อบรมการเป็นพยานผูเ้ชี่ยวชาญฯต่อไปดว้ย 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
1.2 สรุปการประชมุการก าหนดสิทธิประโยชน์
หลกัและเสรมิ ส าหรบั Hospital Care และ 
Intermediate Care 

นพ.ชาลีฯไดไ้ปรว่มประชมุการก าหนดสิทธิประโยชนห์ลกัและเสรมิ 
ส าหรบั Hospital Care และ Intermediate Care กบักอง
เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ สน.ปลดักท.สาธารณสขุ ซึ่งกอง
เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุฯตอ้งการทราบขอ้มลูเก่ียวกบัการรกัษา
ทางออรโ์ธปิดิกส ์ เพื่อจะไดพ้ิจารณาก าหนดเป็นชดุสิทธิประโยชนฯ์
ต่อกรมบญัชีกลาง โดยจะไดท้ าการสอบถามขอ้มลูฯไปยงัอนสุาขา
ต่างๆต่อไป 

ที่ประชมุรบัทราบ  

1.3 สรุปการประชมุรว่มกบัแพทยสภาเรื่อง
ระบบขอ้มลูแพทย ์

นพ.สมศกัดิฯ์ และนพ.กีรติฯไดไ้ปประชมุรว่มกบัแพทยสภาเร่ือง
ระบบขอ้มลูแพทย ์ โดยแพทยสภามีแผนที่จะจดัท าฐานขอ้มลูแพทย์
ใหเ้ป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะไดร้วบรวมขอ้มลูจากแพทยสมาคมฯ ราช
วิทยาลยั สมาคมต่างๆ เพื่อมารวมเป็นขอ้มลูเดียวกนั จากนัน้ 
ขอ้มลูจะถกู upload ไวใ้น cloud เพื่อปอ้งกนัการขโมยขอ้มลู และ
จะมีการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูเฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยจะเปิดให้
แพทยส์ามารถเขา้แกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลเฉพาะขอ้มลูของตนเท่านัน้  

ที่ประชมุรบัทราบ  

1.4 แจง้เปลี่ยนแปลงหวัหนา้สถาบนัฯ นพ.สมชาย เชิดชเูกียรติสกุล ไดร้บัแต่งตัง้เป็นหวัหนา้กลุม่งานออร์
โธปิดิกส ์รพ.ราชวิถี 

ที่ประชมุรบัทราบ 

1.5 การบรจิาคครุภณัฑข์องราชวิทยาลยัฯ 
 

ตามที่ราชวิทยาลยัฯจะท าการปรบัปรุงส านกังานฯ และมีครุภณัฑท์ี่
ตอ้งการจะบรจิาค เพื่อสถาบนัต่างๆจะไดน้ าไปใชป้ระโยชนใ์นดา้น
การเรียนการสอน โดยมีกลุ่มงานออรโ์ธปิดิกส ์ รพ.สมเด็จพระนั่ง
เกลา้ และกลุม่งานออรโ์ธปิดิกส ์ รพ.ต ารวจ แสดงความจ านงขอรบั
การบรจิาค จึงขอที่ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุอนมุติัการบรจิาคครุภณัฑข์องราชวิทยาลยัฯใหก้บั
ทัง้สองสถาบนั โดยขอใหส้ถาบนัฯท าหนงัสือขอขอบคณุ
ส าหรบัครุภณัฑท์ี่ไดร้บับรจิาคมาอย่างเป็นทางการดว้ย 
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ระเบียบวาระที ่2 – รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2561 
ที่ประชมุใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 2/2561 โดยไม่มีการแกไ้ขใดๆ 
 

ระเบียบวาระที ่3 – เร่ืองสืบเน่ือง  
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 

3.1 การปรบัปรุงส านกังานราชวิทยาลยัฯ 
 

- จะไดเ้ริ่มการรือ้ถอนในฝ่ังหอ้งประชมุใหญ่ประมาณ 1 เดือน โดย
นพ.ชาลีฯก าลงัพิจารณาเรื่องการวางสายระบบ IT ต่างๆ ส าหรบั
จอแสดงผลในหอ้งประชมุ ขอเสนอจดัซือ้เป็นจอ LED TV แทนการ
ฉายดว้ยเครื่อง LCD  
- ขออนมุติัของขวญัปีใหม่ใหก้บัหน่วยงานใกลเ้คียง เพื่อขออภยัใน
ความไม่สะดวกที่อาจเกิดระหว่างการก่อสรา้งใน 3-4 เดือนขา้งหนา้ 
- ขออนมุติัซือ้ประกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการก่อสรา้ง 

ที่ประชมุอนมุติัตามที่เสนอมา โดยขอใหน้พ.ชาลีฯ นพ.สีหธัช
ฯ และนพ.ศรณัยฯ์พิจารณาการจดัซือ้ต่างๆอย่างเหมาะสม
ต่อไป 

3.2 การพิจารณาโบนสัเจา้หนา้ที่ราชวิทยาลยัฯ ขอที่ประชมุพิจารณาโบนสัของเจา้หนา้ที่ราชวิทยาลยัฯ ดงันี ้
1. นางสาวศิริรตัน ์รกัพนัธ ์
2. นางศิรนินัท ์เจียรนยั 
3. นางอมัพร อาจปรุ 
4. นางสาวอญัชลี จนัทรท์ี 
5. นางสาวจฑุามาศ เจียรนยั 

ที่ประชมุอนมุติัเงินโบนสัจ านวน 1.5 เดือนของเงินเดือนแต่ละ
ต าแหน่ง 
 

3.3 ขอแนะน าเจา้หนา้ที่ราชวิทยาลยัฯ นพ.ชาลีฯ และนพ.สีหธัชฯไดส้มัภาษณผ์ูส้มคัร และคดัเลือกเจา้หนา้ที่
ไดแ้ลว้ 2 คน จึงขอแนะน าใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้
1. นส.จงักร พลหนองหลวง 
2. นส.ธศิรนิทร ์ธนชยัเตชะสิทธิ ์ 

ที่ประชมุรบัทราบ  
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.3 ขอแนะน าเจา้หนา้ที่ราชวิทยาลยัฯ (ต่อ) ระยะเวลาทดลองงาน 6 เดือน ก าหนดเงินเดือนคนละ 20,000 บาท 

บวกค่าต าแหน่ง 3,000 บาท และค่าเดินทาง 3,500 บาท รวมทัง้สิน้ 
26,500 บาท 

 

3.4 การปรบัปรุงเว็บไซตร์าชวิทยาลยัฯ นพ.ชาลีฯด าเนินการวางโครงสรา้งการปรบัปรุงเว็บไซตร์าชวิทยาลยั
ฯไวท้ัง้หมดแลว้ โดยมีราคาการจดัท าเบือ้งตน้ในปีแรกเป็นจ านวน 
164,780 บาท  

ที่ประชมุรบัทราบ โดยขอใหน้พ.สมศกัดิฯ์ และนพ.กอ้งเขตฯ
จดัเตรียมขอ้มลูประวติัราชวิทยาลยัฯ และฐานขอ้มลูสมาชิก
ไวใ้หพ้รอ้มในเบือ้งตน้ เมื่อเว็บจดัท าโครงสรา้งเสรจ็เรียบรอ้ย 
จะไดอ้พัโหลดขอ้มลูส าคญัๆขึน้เว็บต่อไป 

3.5 โครงการสานสมัพนัธส์มาชิกฯ จะไดไ้ปใหก้ารอบรมฯ และเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลรบัฟังปัญหาของ
สมาชิกครัง้ที่ 1 โดยมีก าหนดการ ดงันี ้ 
วนัที่ 19 กมุภาพนัธ ์2562  
10.00 น. คณะกรรมการฯเดินทางไป จ.พิษณโุลก โดยสายการบิน
แอรเ์อเชีย เที่ยวบิน FD 3304 เวลา 11.25 -  12.35 น. ขึน้
สนามบินดอนเมือง   
13.00 น. ออกเดินทางโดยรถตูไ้ปยงั จงัหวดัเพชรบรูณ ์   
18.00 น. รบัประทานอาหารเย็นรว่มกบัสมาชิกฯ เขาคอ้ จงัหวดั
เพชรบรูณ ์  
วนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2562  
08.30 น. พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิกฯ โรงพยาบาลเพชรบรูณ ์  
11.00 น. ออกเดินทางจากเพชรบรูณ ์ไปจงัหวดัเลย แวะทานอาหาร
ระหว่างทาง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
18.00 น. รบัประทานอาหารเย็นรว่มกบัสมาชิกฯ จงัหวดัเลย 

ที่ประชมุรบัทราบ หากกรรมการท่านใดสนใจเดินทางไปรว่ม
โครงการฯ ขอความกรุณาแจง้ความจ านงมายงัราชวิทยาลยัฯ 
เพื่อจะไดด้ าเนินการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พกัต่อไป 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.5 โครงการสานสมัพนัธส์มาชิกฯ (ต่อ) วนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2562  

08.30 น. พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิก โรงพยาบาลเลย   
10.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูไ้ปยงั จงัหวดัหนองบวัล าภู  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั จงัหวดัหนองบวัล าภู  
13.00 น. พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิก โรงพยาบาลหนองบวัล าภู 
16.00 น. ออกเดินทางโดยรถตูไ้ปยงั จงัหวดัอดุรธานี  
17.00 น. คณะกรรมการฯเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน 
นกแอร ์เที่ยวบิน DD 9211เวลา 17:30-18:40 น. ลงสนามบินดอน
เมือง   

 

3.6 การจดัการประชมุราชวิทยาลยัฯประจ าปี 
2562 

คณะกรรมการฯจะไดจ้ดัท าเว็บไซตเ์รียบรอ้ยแลว้ โดยไดป้ระกาศ 
Important Dates กรรมการ วิทยากร และเปิดใหส้ง่บทคดัย่อแลว้ 
ส าหรบัการจดัหอ้งประชมุจะจดัขนานกนั 6 หอ้ง เป็นหอ้งขนาดใหญ่ 
1 หอ้ง ขนาดกลาง 2 หอ้ง และขนาดเล็ก 3 หอ้ง เพื่อใหม้ี slot เวลา
การเสนอ free paper เพิ่มมากขึน้ โดยจะมีการประกวด Best Free 
Paper แบ่งตามอนสุาขา และจะมีการบรรยาย Regional Session 
เหมือนในการประชมุที่ผ่านมา 
นอกจากนี ้ อนุสาขา Foot and Ankle ขอเสนอ Prof. Steven 
Haddad ซึ่งถือเป็นผูม้ีชื่อเสียงตน้ๆในระดบันานาชาติ เพื่อจะได้
ประชาสมัพนัธด์งึดดูใหม้ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจากต่างชาติเพิ่มมากขึน้ จึง
ขอที่ประชมุพิจารณา 
 

ที่ประชมุรบัทราบ ส าหรบัการเสนอชื่อวิทยากรเพิ่มเติมนัน้ 
ดว้ยในปีนีจ้ะตอ้งใหก้ารสนบัสนนุวิทยากรจากญ่ีปุ่ นอยู่
พอสมควร ทัง้นีก้ารใหก้ารสนบัสนนุจึงควรเป็นไปตามเกณฑ ์
คืออนสุาขา Foot and Ankle ควรเป็นผูร้บัผิดชอบ หรือจะขอ
การสนบัสนนุวิทยากรจากบรษิัทสปอนเซอรต์ามความ
เหมาะสมก็น่าจะกระท าได ้ทัง้นี ้ขอใหน้พ.ทิพชาติฯ พิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.7 การจดัท าหลกัสตูร Fellowship ในเบือ้งตน้ อนสุาขา Pediatric, Tumor และ Sports Medicine จะ

เป็น 3 อนสุาขาแรกที่จะขอเสนอจดัท ารา่งหลกัสตูร Fellowship เพื่อ
เสนอเป็นหลกัสตูรของแพทยสภา ทัง้นี ้ นพ.ทิพชาติฯ และนพ.ชาลีฯ
จะไดน้ าเรื่องเขา้หารือในการประชมุประธานอนสุาขาฯ เพื่อหาแนว
ทางการด าเนินการต่อไป 

ที่ประชมุรบัทราบ  

3.8 ปฎิทินกิจกรรมประจ าปี พ.ศ. 2562 
ราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสแ์ห่งประเทศ
ไทย 

นพ.ทิพชาติฯขอเสนอปฎิทินกิจกรรมประจ าปี พ.ศ. 2562 
ราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสแ์ห่งประเทศไทยตามเอกสารแนบ 1 
พรอ้มกนันี ้อนสุาขา Hip and Knee จะขออนมุติัการจดั Essential 
Course in Hip and Knee Arthroplasty 2017 For ‘Junior 
Resident  ส าหรบัแพทยฝึ์กอบรมปี 2 และ 3 ณ โรงพยาบาลต ารวจ 
ในงบประมาณอา้งอิงจากการจดังานครัง้ก่อนประมาณ 223,000 
บาท  

ที่ประชมุรบัทราบ และอนมุติัการจดังาน Essential Course 
in Hip and Knee Arthroplasty 2017 For ‘Junior Resident 
โดยขอใหท้ าการถ่ายทอดผ่านระบบ Teleconference 
ส าหรบัแพทยต่์างจงัหวดัดว้ย 

 
ระเบียบวาระที ่4 – เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
4.1 การพิจารณาการใหก้ารสนบัสนนุสมาชิก
ในการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 

มีสมาชิกราชวิทยาลยัฯขอทุนสนบัสนนุในการน าเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศในเดือนสิงหาคมจ านวน 12 คน จึงขอที่
ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุอนมุติัตามรายการที่เสนอมา ยกเวน้ผลงาน ดงันี ้ 
ล าดบัที่ 1  ไม่เขา้เงื่อนไข เป็น Open access ไม่มีใน Pub 
Med ไม่มี Impact Factor จงึไม่อนมุติัการสนบัสนนุ 
ล าดบัที่ 2  ผลงานวิจยัตีพิมพท์ าตอนไปเรียนต่อที่
ต่างประเทศ ใหก้ารสนบัสนุนเพียงครึง่หนึ่งของจ านวนตาม
เกณฑท์ี่ก าหนด 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
4.1 การพิจารณาการใหก้ารสนบัสนนุสมาชิก
ในการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ (ต่อ) 

 ล าดบัที่ 11  ผลงานวิจยัที่น าเสนอท าตอนไปเรียนต่อที่
ต่างประเทศ ใหก้ารสนบัสนุนเพียงครึง่หนึ่งของจ านวนตาม
เกณฑท์ี่ก าหนด 
ล าดบัที่ 12  เอกสารไม่ครบถว้น รอพิจารณาในการประชมุ
ครัง้ต่อไป 
ทัง้นี ้ เงินที่ใชใ้นการสนบัสนนุการน าเสนอผลงานใน
ต่างประเทศมีจ านวนที่สงูมากในแต่ละปี จึงขอนพ.ทิพชาติฯ
พิจารณาแนวโนม้ของการสนบัสนนุ เพื่อวางแผนค่าใชจ้่ายใน
การบริหารราชวิทยาลยัฯอย่างเหมาะสมต่อไป 

4.2 โรคหายากทางออรโ์ธปิดิกส ์ สปสช.ขอทราบรายชื่อโรคหายากทางออรโ์ธปิดิกส ์ ขอใหแ้จง้อนสุาขาทราบ เพื่อขอขอ้มลูต่อไป 
4.3 ยา Diclofenac ฉีดเขา้กลา้มเนือ้ อย.ขอเชิญประชมุเรื่องยา Diclofenac ฉีดเขา้กลา้มเนือ้ ในวนัที่ 23 

มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ กองแผนงานวิชาการ ส านกั
งานอย. 

ที่ประชมุมอบหมายใหน้พ.ทวีฯเป็นตวัแทนไปประชมุ 

4.4 ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทยฯ์ขอความเห็น ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทยฯ์ของความเห็น 
- (รา่ง) แนวทางประเมินผูป่้วยก่อนใหก้ารระงบัความรูส้ึก 
- (รา่ง) แนวทางการพฒันาการระงบัปวดเฉียบพลนัหลงัผ่าตดั 
ขอที่ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุเห็นชอบกบั (รา่ง) แนวทางการพฒันาการระงบัปวด
เฉียบพลนัหลงัผ่าตดั ส่วน (รา่ง) แนวทางประเมินผูป่้วยก่อน
ใหก้ารระงบัความรูส้ึกควรลงรายละเอียดรายโรคดา้นออรโ์ธปิ
ดิกสใ์หช้ดัเจนกว่านี ้ เพราะการรกัษาทางออรโ์ธปิดิกส ์ ไม่ได้
เป็น Intermediate risk ทัง้หมด จึงขอแจง้ใหร้าชวิทยาลยั
วิสญัญีฯทราบต่อไปดว้ย 

4.5 ขอเชิญสง่หวัขอ้บรรยายในการประชมุ
วิชาการประจ าปี 2562 

ราชวิทยาลยัศลัยแพทยฯ์ขอเชิญสง่หวัขอ้บรรยายในการประชมุ
วิชาการประจ าปี 2562 

ที่ประชมุขอใหส้ง่เรื่องใหอ้นุสาขา Trauma และอนุสาขา 
Spine พิจารณา 
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ระเบียบวาระที ่5 – เร่ืองอื่นๆ 

เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
5.1 การฝึกอบรมการใสเ่ฝือก นพ.กอ้งเขตฯไดร้บัการสอบถามถึงความตอ้งการที่จะใหร้าช

วิทยาลยัฯจดัการอบรมส าหรบัเจา้หนา้ที่ช่วยแพทยใ์นการใสเ่ฝือก 
เพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างาน จึงขอที่ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุของมอบหมายใหน้พ.กอ้งเขตฯสอบถามถึง
วตัถุประสงค ์ความตอ้งการ และกลุม่เปา้หมายในการจดัการ
อบรม เพื่อจะไดว้างแผนการจดังานไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 

 
ปิดประชมุเวลา 15.35 น. 
 
นายแพทยอ์ารี ตนาวลี                            นายแพทยส์ีหธัช งามอโุฆษ           
ประธานราชวิทยาลยัฯ                ตรวจทานรายงานการประชมุ        
 
นางสาวศิรริตัน ์รกัพนัธ์ 
บนัทกึรายงานการประชมุ 


