
1 

 

รายงานคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัแพทย์ออร์โธปิดกิส์ฯปี 2561-2563  
ครัง้ท่ี 8/2562 

วนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 เวลา 12.30 น. 
ณ ห้องประชมุราชวิทยาลยัแพทย์ออร์โธปิดกิส์ฯ ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทย์อารี  ตนาวลี   ประธานราชวิทยาลยัฯ  ประธานท่ีประชมุ 
2. นายแพทย์ชาลี    สเุมธวานิชย์  รองประธานฯฝ่ายบริหาร 
3. นายแพทย์ทพิชาติ    บณุยรัตพนัธุ์  รองประธานฯฝ่ายวิชาการ 
4. นายแพทย์ก้องเขต    เหรียญสวุรรณ  ประชาสมัพนัธ์ 
5. นายแพทย์ศรัณย์  ตนัติ์ทวิสทุธ์ิ  รองเลขาธิการ 
6. นายแพทย์วีระยทุธ    เชาว์ปรีชา  กรรมการกลาง 
7. นายแพทย์วนัชยั    ศิริเสรีวรรณ  กรรมการกลาง 
8. นายแพทย์กีรติ    เจริญชลวานิช  กรรมการกลาง 
9. นายแพทย์บวรฤทธ์ิ   จกัรไพวงศ์  กรรมการกลาง 
รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ตดิภารกิจ) 
1. นายแพทย์บรรจง    มไหสวริยะ  อดีตประธานราชวิทยาลยัฯ 
2. นายแพทย์ธไนนิธย์    โชตนภตูิ  ประธานรับเลือก 
3. นายแพทย์สมศกัดิ์    ลีเชวงวงศ์  นายทะเบียน 
4. นายแพทย์ธีรชยั    อภิวรรธกกลุ  บรรณาธิการวารสารฯ 
5. นายแพทย์ศิวดล   วงศ์ศกัดิ ์  เหรัญญิก 
6. นายแพทย์สีหธชั   งามอโุฆษ  เลขาธิกา 
7. แพทย์หญิงกนัยิกา    ช านิประศาสน์  กรรมการกลาง 
8. แพทย์หญิงกิติวรรณ    วิปลุากร   กรรมการกลาง 
9. นายแพทย์สมชยั   โชคพฒันาพงศ์  กรรมการกลาง 
10. นายแพทย์ทวี   ทรงพฒันาศิลป์  กรรมการกลาง 
11. นายแพทย์พรภวิษญ์   ศรีภิรมย์   กรรมการกลาง 
12. นายแพทย์วิชาญ   กาญจนถวลัย์  กรรมการกลาง 
13. นายแพทย์อภิชาติ   อศัวมงคลกลุ  กรรมการกลาง 
14. นายแพทย์พงศ์ศกัดิ์   ยกุตะนนัทน์  กรรมการกลาง 
15.นายแพทย์อภิสทิธ์ิ   ปัทมารัตน์  กรรมการกลาง 
16. นายแพทย์ชินวฒัน์   ศรีใส   กรรมการกลาง 
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ระเบียบวาระท่ี 1 – เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มตทิี่ประชุม 

1.1 ความเห็นการวินิจฉัยผลิตภณัฑ์ Selphyl® 
 

จากการท่ีมอบหมายให้นพ.สีหธชัฯ และนพ.ศรัณย์ฯให้ความเห็น
การวินิจฉยัผลิตภณัฑ์ Selphyl®  ตามท่ีกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์
ได้ขอให้ราชวิทยาลยัฯให้ความเห็นนัน้ เม่ือพิจารณาจากเอกสาร
ประกอบการพิจารณาแล้วเห็นวา่เอกสารฯท่ีได้รับมานัน้ ไมมี่ความ
เก่ียวข้องตรงกนักบัข้อบง่ชีข้องผลิตภณัฑ์ฯ จงึไมส่ามารถพิสจูน์ได้
วา่ผลิตภณัฑ์ฯมีประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการใช้งานตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีระบจุริงหรือไม่  

ท่ีประชมุรับทราบ โดยขอให้ฝ่ายเลขาฯมีหนงัสือแจ้งให้กอง
ควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ทราบตอ่ไปด้วย 

1.2 Indian OA Annual Congress 2019 
 

Indian OA ขอเชิญประชมุ IOA Annual Congress 2019 ในวนัท่ี 
21-24 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Kolkatta ประเทศอินเดีย แต่
ด้วยในวนัดงักลา่วนพ.อารีฯ และนพ.ธไนนิธย์ฯติดภารกิจส าคญัอ่ืน 
จงึขอคณะกรรมการฯพิจารณาไปเป็นตวัแทนเข้าร่วมประชมุด้วย 
โดยสามารถเป็นตวัแทนไปร่วมประชมุได้ 2 คน และหากมีปัญหาใน
การเดนิทาง หรืออาหารใดๆ สามารถน าคา่ใช้จา่ยมาเบิกได้ 

ท่ีประชมุรับทราบ หากกรรมการทา่นใดสนใจสามารถแจ้ง
ความจ านงได้ท่ีฝ่ายเลขาฯ เพ่ือประสานงานให้ Indian OA 
ทราบตอ่ไป 

1.3 THKS Consensus 2019  ด้วย ชมรมศลัยแพทย์ข้อสะโพก-ข้อเขา่ (THKS) ได้เชิญแพทย์สาขา 
Sports Medicine, Hip&Knee, Rehab และอีกหลายสาขาท่ี
เก่ียวข้องมาร่วมท า consensus ในหวัข้อเร่ือง THKS Consensus 
2019 : Pharmacological managements of OA Knee เพ่ือหา
ข้อสรุปของแนวทางการรักษาผู้ ป่วยโรคข้อเขา่เส่ือมทัง้แบบรักษา  

ท่ีประชมุเห็นวา่ควรจะมีการศกึษาข้อมลูในรายละเอียดก่อน
การตดัสินใจใดๆ จงึขอมอบหมายให้นพ.ชาลีฯรับไปพิจารณา 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มตทิี่ประชุม 
1.3 THKS Consensus 2019 (ตอ่) ด้วยยารับประทาน และแบบไมใ่ช้ยารับประทานให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกนั ในการนีท้างชมรมฯ  มีแผนการท่ีจะตีพิมพ์เผยแผ่
ผลสรุปการประชมุนีเ้พ่ือแจกในงาน THKS 2019 ในวนัท่ี  9 – 11 
สิงหาคม  2562 ทางชมรมฯ จงึเรียนมาเพ่ือขอให้พิจารณาตาม
เห็นสมควรว่าจะให้การสนบัสนนุการจดัพิมพ์ หรือการสนบัสนนุใดๆ
หรือไมต่อ่ไป 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 – รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 7/2562 

ท่ีประชมุให้การรับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 7/2562 โดยไมมี่การแก้ไขใดๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 – เร่ืองสืบเน่ือง  

เร่ือง ข้อเสนอแนะ มตทิี่ประชุม 
3.1 การปรับปรุงส านกังานราชวิทยาลยัฯ ได้ท าหนงัสือเร่งรัดการก่อสร้างไปยงับ.แคนดิด ซึง่ทางบริษัทได้

ก าหนดแผนงานใหม่ โดยงานเฟส 1 จะเสร็จสิน้ และส่งมอบในต้น
เดือนกรกฎาคม สว่นงานเฟส 2 จะเร่ิมท าให้ต้นเดือนกรกฎาคม และ
แล้วเสร็จในปลายเดือนเดียวกนั  

ท่ีประชมุรับทราบ  

3.2 งานเลีย้งต้อนรับสมาชิกใหม ่ จะมีการจดังานเลีย้งต้อนรับสมาชิกใหม่ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องสิริวณัวรี อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ตาม
ก าหนดการ ดงันี ้
 

ท่ีประชมุรับทราบ โดยขอเชิญคณะกรรมการฯเข้าร่วมงาน
เลีย้งดงักลา่วด้วย 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มตทิี่ประชุม 
3.2 งานเลีย้งต้อนรับสมาชิกใหม ่(ตอ่) 12.00 น. ถ่ายรูปหมูส่มาชิกใหม่ คณะกรรมการ

บริหารฯ อาจารย์ผู้ใหญ่ร่วมรับประทาน
อาหาร 

12.30 – 12.45 น. นพ.อารี ตนาวลี ประธานราชวิทยาลยัฯ      
กลา่วต้อนรับสมาชิกใหม ่

  นพ.ชาลี สเุมธวานิชย์ รองประธานราช
วิทยาลยัฯกลา่วต้อนรับสมาชิกใหม่ 
นพ.บรรจง มไหสวริยะ ประธาน
อนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กลา่ว
ต้อนรับสมาชิกใหม่ 

12.45 – 13.00 น. นพ.ธ ารงรัตน์ แก้วกาญจน์ อดีตประธาน
ราชวิทยาลยัฯกลา่วให้โอวาท  

13.00 – 13.15 น. เลือกประธานรุ่น 2561 
   มอบเข็มท่ีระลกึแก่สมาชิกใหม่  
MC: นพ.สีหธชั งามอโุฆษ 
โดยจะจดัท าเข็มเสือ้ครุยราชวิทยาลยัฯมอบให้เป็นท่ีระลึกในงานใน
ราคา 300 บาท/อนั 

 

3.3 การประชมุราชวิทยาลยัฯประจ าปี 2562 - ตารางวิชาการในภาพรวมลงตวัทัง้หมดแล้ว ทัง้นี ้ ฝ่ายวิชาการจะ
ขอขยายเวลาการเปิดรับ free paper ออกไปจนถึงวนัท่ี 30  

ที่ประชมุรับทราบ  
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มตทิี่ประชุม 
3.3 การประชมุราชวิทยาลยัฯประจ าปี 2562 
(ตอ่) 

มิถนุายน ซึง่จะได้ประชาสมัพนัธ์ให้สถาบนัตา่งๆ โดยเฉพาะแพทย์
ประจ าบ้าน สง่ผลงานมาน าเสนอภายในเวลาท่ีก าหนดตอ่ไป 
- ก าลงัอยูใ่นระหว่างการก าหนดตาราง Social Events ซึง่จะได้แจ้ง
ความคืบหน้าให้ท่ีประชมุทราบตอ่ไป  
- ด้วยในปีนีจ้ะมีการเปล่ียนแปลงการวางผงัห้องประชมุ จงึจะได้
ประชาสมัพนัธ์ให้สมาชิกทราบเป็นระยะตอ่ไป 
- รายได้ในปัจจบุนัจากการจองบธู และคา่ลงทะเบียนบางสว่นเป็น
เงินประมาณ 17,000,000 บาท โดยคาดวา่จะมีรายจ่ายประมาณ 
10,000,000 บาท 

 

3.4 สรุปผลการจดั Orthopaedic Review 
Course 2019 

การจดั Orthopaedic Review Course 2019 วนัท่ี 21-31 
พฤษภาคม 2562 มีแพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก
เหมือนทกุปี แตท่ัง้นีจ้ากการอบรมกวา่ 10 วนั ท าให้แพทย์ประจ า
บ้านจะดเูหน่ือยล้าในวนัท้ายๆ พิจารณาจากภาพรวมในการจดังาน 
ฝ่ายวิชาการอาจจะพิจารณายกเลิกการจดังานในปีถดัไป เพราะ
หากแตล่ะสถาบนัฯมีการเรียนการสอนท่ีดีอยูแ่ล้ว อาจจะไม่
จ าเป็นต้องมีการจดัติวท่ีคอ่นข้างหนกัเชน่นีอี้ก 

ท่ีประชมุเห็นวา่แทนท่ีจะยกเลิกการอบรม ฝ่ายวิชาการอาจ
ปรับลดวนัอบรมจาก 10 วนั ให้เหลือเพียง 2.5 วนัแทน ซึ่งแต่
ละอนสุาขาจะได้จดัสรรเวลาเพียง 3 ชม. จะได้ lecture ใน
เฉพาะ core content ท่ีส าคญัๆเพียงเทา่นัน้ ซึง่เหมาะสมทัง้
ชว่งเวลา และงบประมาณ 

3.5 หลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด มีอนสุาขา Sports Medicine ท่ีแจ้งความจ านงท่ีจะจดัท าหลกัสตูร 
2 ปี และอนสุาขา Tumor และ Pediatric ท่ีจะท าหลกัสตูร 1 ปี โดย
การเขียนหลกัสตูรมีความยากอยูพ่อสมควร เพราะต้องเขียนให้ 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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เร่ือง ข้อเสนอแนะ มตทิี่ประชุม 
3.5 หลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด (ตอ่) สอดคล้องกบั WFME ซึง่ทางฝ่ายวิชาการอาจจะต้องท าโครงสร้าง

การเขียนหลกัสตูร เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนให้กบัอนสุาขาตา่งๆ 
 

3.6 การอบรม "การเพิ่มศกัยภาพการท างาน
วิจยั เพ่ือเพิ่มจ านวนแพทย์ในการเข้าสู่ต าแหนง่
แพทย์ช านาญการพิเศษ (C8) และแพทย์
เช่ียวชาญ (C9)" 

คณะกรรมการศกึษาและวิจยัฯจะจดัการอบรมฯในวนัท่ี 18-19 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบรีุ จงึขอเสนอตารางการ
อบรมมาเพื่อพิจารณา 

ท่ีประชมุเห็นวา่ในการบรรยายนา่จะมีประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
- หวัข้อการสร้างแรงบนัดาลใจในการเขียนงานวิจยัโดยนพ.
บรรจงฯ 
- การบรรยายจากผู้ ท่ีเคยผา่นการประเมินมาแล้ว 
- ขอให้หานกัสถิตมิาชว่ยให้ค าปรึกษา 
โดยขอให้คณะกรรมการศกึษาและวิจยัฯปรับตารางมาเพ่ือ
พิจารณาตอ่ไปด้วย 

3.7 เว็บไซต์ราชวิทยาลยัฯ นพ.ศรัณย์ฯได้หาคูเ่ทียบของบริษัทจดัท าเว็บไซต์มาเพ่ือพิจารณา  
- บริษัทท่ีท าเว็บให้การประชมุ RCOST2019 รูปแบบการจดัท าเว็บ
ทนัสมยั การใช้ภาษาดี ราคาจดัท า 150,000 บาท คา่อพัเดตข้อมลู
รายเดือนๆละ 9,000 บาท 
- บริษัทท่ีท าเว็บราชวิทยาลยัฯปัจจบุนั รูปแบบการท าเว็บคอ่นข้าง
อนรัุกษ์นิยม โดยมีราคาคา่จดัท า และดแูลอพัเดตข้อมลู 40,000-
50,000 บาท 

ท่ีประชมุเห็นวา่การจดัท าเว็บ  ซึง่เป็นหน้าตาของราช
วิทยาลยัฯ ควรมีความทนัสมยัเหมาะกบัยคุปัจจบุนั จงึมีมติ
เลือกบริษัทท่ีท าเว็บ RCOST2019 โดยขอชีแ้จงให้เขาทราบ
วา่การท าเว็บให้ราชวิทยาลยัฯ อาจจะได้งานจากอนสุาขา
อ่ืนๆอีกมาก จงึขอให้ท าการตอ่รองราคาท่ีเหมาะสมอีกครัง้ 
และเร่งด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ตอ่ไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 – เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
เร่ือง ข้อเสนอแนะ มตทิี่ประชุม 

4.1 การพิจารณาการให้การสนบัสนนุสมาชิก
ในการน าเสนอผลงานในตา่งประเทศ 

มีสมาชิกราชวิทยาลยัฯขอทนุสนบัสนนุในการน าเสนอผลงาน
วิชาการในตา่งประเทศในเดือนมีนาคมจ านวน 9 คน จงึขอท่ีประชมุ
พิจารณา 

ท่ีประชมุอนมุตัติามรายการท่ีเสนอมา 

4.2 สรุปรายรับ-รายจา่ย และสรุปยอดเงินประจ าเดือน 

ขออนมุตัรัิบรองรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนและบญัชีเงินฝากของราชวิทยาลยัฯ  ดงันี ้
 - เดือนพฤษภาคมราชวิทยาลยัฯมีรายรับ 391,422.00  บาท และรายจ่าย   437,310.33 บาท 

มตทิี่ประชุม – ท่ีประชมุรับทราบรายรับ-รายจา่ย ส าหรับการรับรองบญัชีเงินฝากประจ าเดือนขอให้นพ.ศวิดลฯ เหรัญญิกมารายงานในการประชมุครัง้ตอ่ไป  
 
ปิดประชมุเวลา 14.28 น. 
 
 
นายแพทย์อารี ตนาวลี                            นายแพทย์ศรัณย์ ตนัติท์วิสทุธ์ิ           
ประธานราชวิทยาลยัฯ                ตรวจทานรายงานการประชมุ        
 
 
นางสาวศิริรัตน์ รักพนัธ์ 
บนัทกึรายงานการประชมุ 


