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รายงานคณะกรรมการบรหิารราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสฯ์ปี 2561-2563  
ครัง้ที่ 4/2562 

วนัที่ 7 กมุภาพนัธ ์2562 เวลา 12.30 น. 
ณ หอ้งประชมุแพทยสมาคมฯ ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 

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

1.1 สรุปการประชมุรว่มกบัประธานอนสุาขา ไดช้ีแ้จง และขอความรว่มมือจากอนสุาขาในเรื่องต่างๆ ดงันี ้
- กองเศรษฐกิจสาธารณสขุฯ ขอใหร้าชวิทยาลยัฯจดัท าชดุสิทธิ
ประโยชนข์องผูป่้วยรายโรค ในโรคที่ตอ้งใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษา
อย่างเท่าเทียมกนั เพื่อกองฯจะไดร้วบรวมขอ้มลูในการไปต่อรองกบั 
3 กองทนุสขุภาพของประเทศ จึงขอใหอ้นสุาขาเสนอขอ้มลูมาเพื่อ
ทราบดว้ย 
- ขอความรว่มมือในการเสนอหวัขอ้ และจดัท าตารางวิชาการให้
เสรจ็สิน้โดยเรว็ เพื่อจะไดป้ระชาสมัพนัธต์ารางวิชาการ และอาจจะ
มีผูส้นใจชาวต่างชาติตดัสินใจมารว่มประชมุเพิ่มมากขึน้ 

ที่ประชมุรบัทราบ  

1.2 สรุปการประชมุอย.เรื่องยา Diclofenac ฉีด
เขา้กลา้มเนือ้ 

ตามที่มอบหมายใหน้พ.ทวีฯเป็นตวัแทนเขา้ประชมุ คณะกรรมการ
อย.เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึน้เกิดจากเทคนิคการฉีดยา จึงควรมีการ
จดัท าเทคนิคการฉีดยาที่ถกูตอ้ง โดยควรฉีดยาอย่างสมเหตสุมผล 
ควรมีการทบทวนคณุภาพของยาที่ฉีด และท าการศึกษาขอ้มลู
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการฉีดยาดงักลา่ว 

ที่ประชมุรบัทราบ  

1.3 สรุปการประชมุรว่มกบัแพทยสภาเรื่อง
ระบบขอ้มลูแพทย ์

นพ.สมศกัดิฯ์ ไดไ้ปประชมุร่วมกบัแพทยสภาเรื่องระบบขอ้มลูแพทย ์
สรุปได ้ดงันี ้
- แพทยสภามีแผนที่จะจดัท าฐานขอ้มลูแพทยใ์หเ้ป็นหนึ่งเดียว ซึ่ง
จะไดร้วบรวมขอ้มลูจากแพทยสมาคมฯ ราชวิทยาลยั สมาคมต่างๆ 
เพื่อมารวมเป็นขอ้มลูเดียวกนั โดยจะเริ่มเก็บขอ้มลูตัง้แต่นกัศกึษา
แพทยปี์ที่ 3 เป็นตน้ไป  

ที่ประชมุรบัทราบ  
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
1.3 สรุปการประชมุรว่มกบัแพทยสภาเรื่อง
ระบบขอ้มลูแพทย ์(ต่อ) 

- ไดร้บัขอ้มลูการกระจายของแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสแ์บบแบ่งเขตจาก
กระทรวงฯ ซึ่งขอ้มลูดงักลา่วน่าจะยงัมีความคลาดเคลื่อนอยู่
พอสมควร ทัง้นี ้ การขยายต าแหน่งแพทยเ์ฉพาะทาง จากการเปิด
อบรม sub board แมจ้ะยงัไม่มีความชดัเจน ขอ้มลูการกระจายตวั
ที่ถกูตอ้ง ก็น่าจะมีความส าคญัในการประกอบการพิจารณาใดๆใน
อนาคต 
- แพทยสภาเชิญชวนแพทยสมาชิกท า MD Card ในราคาบตัรละ 
200 บาท โดยในบตัรจะมี QR Code ลงขอ้มลูรายบคุคล ซึ่งแพทย์
สามารถสแกนเพื่อเขา้ไปแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

 

 
ระเบียบวาระที ่2 – รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2562 

ที่ประชมุใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 3/2562 โดยไม่มีการแกไ้ขใดๆ 
 

ระเบียบวาระที ่3 – เร่ืองสืบเน่ือง  
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 

3.1 การปรบัปรุงส านกังานราชวิทยาลยัฯ 
 

ขออนมุติังบในการด าเนินการ ดงันี ้
- บ.เมกาเทคเสนอการติดตัง้อปุกรณ ์ Access Point, เซิรฟ์เวอร ์
และคอมพิวเตอรพ์รอ้มใบอนุญาตส าหรบัโปรแกรม MS-Office 
จ านวน 246,635 บาท ส าหรบังานระบบและการสื่อสาร เพื่อความ
สะดวกในการก่อสรา้ง จึงไดใ้หบ้.แคนดิดอินทีเรียรเ์สนอราคามา
เพื่อพิจารณา โดยจะขอใหร้ะบสุเปค ย่ีหอ้ของสายสญัญาณ และ 

ที่ประชมุอนมุติั โดยหากมีงบประมาณการก่อสรา้งใดๆที่จะ
ตอ้งการการพิจารณาเรง่ด่วน จะขออนญุาตส่งใหก้รรมการฯ
พิจารณาทางไลนก์รุ๊ปต่อไป 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.1 การปรบัปรุงส านกังานราชวิทยาลยัฯ อปุกรณต่์างๆมาใหช้ดัเจนดว้ย  

- บ.พารค์เกอร ์ เอ.ซี.เสนอราคาติดตัง้แอรจ์ านวน 6 ตวั ราคา 
383,800 บาท 

 

3.2 โครงการสานสมัพนัธส์มาชิกฯครัง้ที่ 
1/2562 

มีกรรมการตอบรบัไปรว่มกิจกรรมทัง้สิน้ 13 ท่าน โดยมีการ
ปรบัเปลี่ยนก าหนดการบางประการ ดว้ยจะมีผูต้รวจราชการจาก
กระทรวงสาธารณสขุเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในช่วงเวลา
เดียวกนั โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2562  
10.00 น. คณะกรรมการฯเดินทางไป จ.พิษณโุลก    
13.00 น. ออกเดินทางโดยรถตูไ้ปยงั จ.เพชรบรูณ ์
18.00 น. รบัประทานอาหารเย็นรว่มกบัสมาชิกฯจ.เพชรบรูณ ์
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562  
08.30 น. พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิกฯ รพ.เพชรบรูณ ์  
11.00 น. ออกเดินทางจากเพชรบรูณ ์ไปจ.เลย  
18.00 น. รบัประทานอาหารเย็นรว่มกบัสมาชิกฯ จ.เลย 
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2562  
08.30 น. พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิก รพ.เลย   
10.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูไ้ปยงั จ.หนองบวัล าภู  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั จ.หนองบวัล าภู 
13.00 น. พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิก รพ.หนองบวัล าภู 
16.00 น. ออกเดินทางโดยรถตูไ้ปยงั จงัหวดัอดุรธานี  
17.00 น. คณะกรรมการฯเดินทางกลบักรุงเทพฯ   

ที่ประชมุรบัทราบ 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.3 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 ้ขอความรว่มมือสถาบนัต่างๆ ดงันี ้
- ขอใหช้่วยประชาสมัพนัธแ์พทยใ์นสถาบนัสง่บทคดัย่อ เพื่อน าเสนอ
เป็น Free paper กนัใหม้ากๆ โดยคณะกรรมการฯจะปิดรบับทคดัย่อ
ตามเวลาที่ก  าหนด จะไม่มีการขยายเวลารบัเหมือนปีที่ผ่านๆมา 
- ขอใหส้ง่ช่ือศิษยเ์ก่าที่ไปศกึษาต่อในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อมาจดัท า
บอรด์ และสไลดป์ระชาสมัพนัธใ์นงาน โดยตอนนีม้ีผูส้ง่ขอ้มลูกลบัมา
เพียง 24 คน จึงขอความรว่มมือในการสง่ขอ้มลูใหค้รบถว้นต่อไปดว้ย 

ที่ประชมุรบัทราบ  

3.4 Korean Orthopaedic Association 
Fellowship Program 2019 

ตามที่ Korea Orthopaedic Association (KOA) มอบทนุดงูาน
ใหก้บั young staff ของราชวิทยาลยัฯเป็นประจ าทกุปี ปีละ 2 ทนุ 
โดยในปีนี ้KOA จะมอบทนุดงูานใหเ้พิ่มเป็น 5 ทุน จึงขอที่ประชมุ
พิจารณา 

ที่ประชมุขอใหร้บัสมคัรทนุเพียง 3 ทนุ โดยราชวิทยาลยัฯจะ
เป็นผูส้นบัสนุนค่าเครื่องบินชัน้ประหยดัให ้ สว่น
ค่าลงทะเบียน และที่พกั KOA จะเป็นผูร้บัผิดชอบทัง้หมด โดย
ขอใหป้ระชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกฯทราบโดยทั่วกนัต่อไปดว้ย 

 
ระเบียบวาระที ่4 – เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
4.1 ตวัแทนราชวิทยาลยัฯใน ASEAN  ASEAN Orthopaedic  Association แจง้ใหท้ราบว่ากลุ่มผูส้นใจใน ที่ประชมุ ขอเสนอนพ.บรรจงฯ และนพ.ธไนนิธยฯ์  
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
Orthopaedic Research Society ดา้นระเบียบวิธีวิจยัมีด ารทิี่จะก่อตัง้องคก์ร ASEAN Orthopaedic 

Research Society (AORS) ขึน้ จึงขอใหป้ระเทศสมาชิกเสนอชื่อ
ตวัแทนเป็น Board members จ านวน 2 ท่าน โดยหลงัจากนัน้ จะ
ไดร้วบรวมผูส้นใจทั่วอาเซียนเขา้เป็นสมาชิกต่อไป  

เป็นตวัแทนราชวิทยาลยัฯใน Board members ของ AORS 
ต่อไป 

4.2 การจดัท าระบบการสอบขอ้เขียน และการ
ระบบสง่งานวิจยัแพทยป์ระจ าบา้น สาขาออร์
โธปิดิกส ์

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯไดท้ าการพฒันาระบบขอ้สอบ
และการสง่งานวิจยัมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนระบบไดเ้สร็จสิน้เป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ จึงขออนมุติัค่าใชจ้่าย ดงันี ้
- การจดัท าระบบการสอบขอ้เขียน เป็นเงินจ านวน  250,000 บาท 
- การระบบสง่งานวิจยัแพทยป์ระจ าบา้น เป็นเงินจ านวน  500,000 
บาท 

ที่ประชมุขอใหค้ณะอนกุรรมการฯมาสาธิตการใชร้ะบบ เพื่อ
พิจารณาอนมุติัค่าใชจ้่ายในการประชมุครัง้ต่อไปดว้ย 

4.3 การจดัประชมุ TPOS Pre-Congress 
Workshop และ TPOS Annual Meeting 2019 

อนสุาขา Pediatric ขอรบัการสนบัสนนุการด าเนินการจดัประชมุ 
TPOS Pre-Congress Workshop และ TPOS Annual Meeting 
2019 ขอที่ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุขอใหอ้นสุาขา Pediatric แกไ้ขหนงัสือขอการ
สนบัสนนุใหม่ และขอใหพ้ิจารณาการเสนองบประมาณ เบิก
เฉพาะค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นมาเท่านัน้ 

4.4 การพิจารณาการใหก้ารสนบัสนนุสมาชิก
ในการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 

มีสมาชิกราชวิทยาลยัฯขอทุนสนบัสนนุในการน าเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศในเดือนสิงหาคมจ านวน 7 คน จึงขอที่
ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุอนมุติัตามรายการที่เสนอมา ส าหรบัผลงานของนพ.
ระพีพฒันฯ์เป็นผลงานวิจยัตีพิมพท์ าตอนไปเรียนต่อที่
ต่างประเทศ จึงขอใหก้ารสนบัสนนุเพียงครึง่หนึ่งของจ านวน
ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
นอกจากนี ้ ในกรณีที่ราชวิทยาลยัฯมีค่าใชจ้่ายในการ
สนบัสนนุฯเพิ่มขึน้ทกุปีเฉลี่ยปีละประมาณ 1,000,000 บาท 
โดยในปัจจบุนั ก็มีผูไ้ปน าเสนอผลงานในต่างประเทศเพิ่ม
มากขึน้บรรลตุามวตัถุประสงคข์องการใหท้นุสนบัสนุนแลว้ ท่ี 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
4.4 การพิจารณาการใหก้ารสนบัสนนุสมาชิก
ในการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ (ต่อ) 

 ประชมุจึงมีมติใหย้กเลิกการสนบัสนนุการไปบรรยายหรือ
เสนอผลงานใดๆในต่างประเทศออก รวมถึงใหป้รบัลดการ
สนบัสนนุ Poster Presentation ลงเหลือเพียงครึง่หนึ่งของ
การสนบัสนนุ โดยใหค้งการใหก้ารสนบัสนนุผลงานตีพิมพใ์น
วารสารต่างประเทศไวเ้ช่นเดิม 

4.5 ขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บขอ้มลูเพื่อท า
วิทยานิพนธข์องนิสิตปรญิญาเอก 

ภาควิชาเวชศาสตรป์้องกนัและสงัคม คณะแพทยศาสตร ์ จฬุาฯขอ
ความอนเุคราะหใ์นการเก็บขอ้มลูเพื่อท าวิทยานิพนธข์องนิสิต
ปรญิญาเอก 

ที่ประชมุมอบหมายใหน้พ.ชาลีฯเป็นผูใ้หส้มัภาษณใ์นการ
เก็บขอ้มลูต่อไป 

 
ปิดประชมุเวลา 15.02 น. 
 
นายแพทยอ์ารี ตนาวล ี                            นายแพทยส์ีหธัช งามอโุฆษ           
ประธานราชวิทยาลยัฯ                ตรวจทานรายงานการประชมุ        
 
นางสาวศิรริตัน ์รกัพนัธ์ 
บนัทกึรายงานการประชมุ 


