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รายงานคณะกรรมการบรหิารราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสฯ์ปี 2561-2563  
ครัง้ที่ 6/2562 

วนัที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.20 น. 
ณ หอ้งประชมุราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสฯ์ ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 

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

1.1 ส านกัยุทธศาสตรก์ารแพทยข์อสง่ค าสั่ง
แต่งตัง้ฯ 
 

ส านกัยทุธศาสตรก์ารแพทยข์อสง่ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการจดัตัง้และการรกัษาความปลอดภบัของผูป่้วย
ที่เขา้รบัการผ่าตดัแบบวนัเดียวกลบั 

ที่ประชมุรบัทราบ 

1.2 รา่งพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรมมาเพื่อ
ขอความคิดเห็น 

แพทยสภาสง่รา่งพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรมมาเพื่อขอความ
คิดเห็น 

ขอมอบหมายนพ.วนัชยัฯพิจารณาใหค้วามเห็น 

1.3 ขอปรบัเพิ่มค่าบรกิารสว่นกลางของอาคาร
เฉลิมพระบารมีฯ 

มลูนิธิวชิรเวชฯขอปรบัเพิ่มค่าบรกิารสว่นกลางของอาคารเฉลิมพระ
บารมีฯ 

ที่ประชมุรบัทราบ 

1.4 การเสนอยาเขา้สู่ประกาศของสนง.อย. 
เรื่องรายการบญัชียาก าพรา้ 2562  

อย.เปิดรบัการเสนอยาเขา้สู่ประกาศของสนง.อย. เรื่องรายการ
บญัชียาก าพรา้ 2562 ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2562 

ที่ประชมุรบัทราบ หากผูใ้ดสนใจเสนอยาใดๆขอใหแ้จง้มายงั
ฝ่ายเลขาฯ 

1.5 ค าสั่งแต่งตัง้อนกุรรมการพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพ (Service Plan) สาขาออรโ์ธปิ
ดิกส ์

กระทรวงสาธารณสขุสง่ส าเนาค าสั่งแต่งตัง้อนกุรรมการพฒันา
ระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) สาขาออรโ์ธปิดิกส ์

ที่ประชมุรบัทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่2 – รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2562 

ที่ประชมุใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 5/2562 ภายหลงัการแกไ้ข ดงันี ้
หนา้ 3 - ขอ้ 3.2 โครงการสานสมัพนัธส์มาชิกฯครัง้ที่ 1/2562 ในมติที่ประชมุ บรรทดัที่ 9 แกเ้ป็น “…การยื่นขอต าแหน่งระดบั 9 ได…้”  
ทัง้นี ้ ในเรื่องการจดัท าหลกัสตูรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด น่าจะตอ้งมีการสอบถามไปยงักระทรวงสาธารณสขุใหช้ดัเจนว่าการมีหลกัสตูร จะสามารถเพิ่มต าแหน่งออรโ์ธปิ

ดิกสไ์ดจ้รงิหรือไม่ ทัง้นี ้น่าจะมีการจดั session ในการประชมุประจ าปีเพื่อหามมุมองจากผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆต่อไป 
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ระเบียบวาระที ่3 – เร่ืองสืบเน่ือง  
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 

3.1 การจดัการประชมุราชวิทยาลยัฯประจ าปี 
2562 

- การจดัหอ้งประชมุจะจดัขนานกนั 6 หอ้ง เป็นหอ้งขนาดใหญ่ 1 หอ้ง 
ขนาดกลาง 2 หอ้ง และขนาดเล็ก 3 หอ้ง เพื่อใหม้ี slot เวลาการเสนอ 
free paper เพิ่มมากขึน้  
- วิทยากรเป็นวิทยากรญ่ีปุ่ น 39 คน สหรฐัอเมรกิา 3 คน ไตห้วนั 2 คน 
และเกาหลี 1 คน 
- การประกวด Resident Paper Contest จะมีการแบ่งเป็น 2 รอบ 
เหมือนในการประชมุที่ผ่านมา โดยน่าจะเชิญวิทยากรต่างประเทศ 
นกัวิทยาศาสตร ์แพทยส์าขาอื่น มาเป็นกรรมการตดัสินดว้ย  
- จะมีการบรรยายเรื่อง JCI ในวนัท่ี 21 ตลุาคม โดยจะไดเ้รียนเชิญ
นพ.สมพร ค าผุง ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นนีม้ารว่มบรรยาย 

ที่ประชมุรบัทราบ  

3.2 โครงการคณะกรรมการศกึษาและวิจยัฯที่
จะด าเนินการในปี 2562 

นพ.ธนาฯ ประธานคณะกรรมการศึกษาและวิจยัฯแจง้ว่าไดว้างแผน
งาน โดยมีโครงการ 2 โครงการเบือ้งตน้ ดงันีโ้ครงการ 3 โครงการ
เบือ้งตน้ ดงันี ้
1. โครงการปรบัปรุงหลกัสตูรออรโ์ธปิดิกสใ์นแพทยศาสตรบ์ณัฑิต 
ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจบุนั และวาง Model ใหก้บั Resident ใหก้าร
เรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
2. โครงการเพิ่มจ านวนการท างานวิจยัใหไ้ดร้บัการตีพิมพใ์น
วารสารเพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรบั และเพิ่มจ านวนแพทย ์ ใหข้อ C8,C9 
ใหม้ากขึน้   

ที่ประชมุอนมุตัิ โดยขอใหค้ณะกรรมการฝึกอบรมฯพิจารณา
ราคาในการดแูลระบบรายปีใหเ้หมาะสม การดแูลระบบ 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
3.2 โครงการคณะกรรมการศกึษาและวิจยัฯที่
จะด าเนินการในปี 2562 (ต่อ) 

3. การจดัท างบประมาณสง่เสรมิการปรบัปรุง การเขียน บทความ
วารสารราชวิทยาลยัฯ 
โดยจะไดม้าแจง้ความคืบหนา้ของงานต่างๆใหท้ราบทกุ 2 เดือน 

 

 
ระเบียบวาระที ่4 – เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
4.1 การตรวจประเมินสถาบนัตามเกณฑ์
มาตรฐานเวชบณัฑิตศึกษาของสหพนัธ์
แพทยศาสตรศกึษาโลก ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.
2558 

ตามที่ไดไ้ปตรวจประเมินฯมาแลว้ 2 สถาบนั ทัง้สองแห่งจะมีขอ้ที่ไม่
ผ่านการประเมินในหมวด 8 จรยิธรรม เรื่องความเสมอภาค ใน
ประเด็นการรบัแพทยป์ระจ าบา้นก่อนวนัที่แพทยสภาก าหนด จึงขอ
ที่ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุเห็นว่าในความเป็นจรงิแลว้สถาบนัต่างๆก็มีการยื่น
เรื่องในการรบัสมคัรฯตามเกณฑท์ี่แพทยสภาก าหนด และ
ไม่ไดม้ีการปิดกัน้การสมคัรของบคุคลใดทัง้สิน้ จึงอาจจะตอ้ง
มีการก าหนดค าจ ากดัความของค าว่าเสมอภาคใหช้ดัเจน 
ขอใหค้ณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพิจารณาหาแนวทาง
ในการประชมุหารือเรื่องการประเมินฯต่อไปดว้ย 

4.2 การพิจารณาการใหก้ารสนบัสนนุสมาชิก
ในการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 

มีสมาชิกราชวิทยาลยัฯขอทุนสนบัสนนุในการน าเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศในเดือนมีนาคมจ านวน 3 คน จึงขอที่ประชมุ
พิจารณา 

ที่ประชมุอนมุติัตามรายการที่เสนอมา  
 

4.3 ขอเชิญประชมุสรุปผลการด าเนินงาน
พฒันาบญัชียาหลกัแห่งชาติปี 2559-2561  

อย.ขอเชิญประชมุสรุปผลการด าเนินงานพฒันาบญัชียาหลกั
แห่งชาติปี 2559-2561 ในวนัที่ 29 เมษายน 2562 ณ โรงแรม
รชิมอนด ์จ.นนทบรุี 
 
 

ที่ประชมุมอบหมายใหน้พ.ชาลีฯ ไปรว่มประชมุ 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มติทีป่ระชุม 
4.4 ขอความอนเุคราะหข์อ้มลูแพทยป์ระจ า
บา้น 
 

ม.ขอนแก่นขอความอนเุคราะหข์อ้มลูแพทยป์ระจ าบา้นในการท า
วิจยัเรื่องการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อแพทยเ์ฉพาะ
ทางฯ 

ที่ประชมุเห็นว่าดว้ยขอ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลที่ไม่
สามารถเปิดเผยได ้ จึงขอใหท้างม.ขอนแก่นมีหนงัสือไปขอ
ขอ้มลูจากแพทยสภาเองโดยตรง 

 
ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 
 
นายแพทยอ์ารี ตนาวล ี                            นายแพทยส์ีหธัช งามอโุฆษ           
ประธานราชวิทยาลยัฯ                ตรวจทานรายงานการประชมุ        
 
นางสาวศิรริตัน ์รกัพนัธ์ 
บนัทกึรายงานการประชมุ 


