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กองบรรณาธิการ



ประธานแถลง

ศ.นพ.ธไนนิธย� โชตนภูติ
ประธานราชว�ทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย

เร�ยน อาจารยอาวุโส สวัสดีพ�่ๆ นองๆ สมาชิกราชว�ทยาลัยฯ
ที่รักทุกทาน

           ขอเร�ยนแจงเพ�่มเติมแกสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานอีกเร�่องดวยวา เน่ืองจาก หลักสูตรแพทยประจําบาน
ฉบับปรับปรงุใหมป 2565 จะถกูนาํเสนอแกแพทยสภาตามกาํหนดการภายในเดอืนมถินุายนนี ้โดยหลังจากนัน้ เราจะสงแบบ
หลักสูตรใหมแกสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานเพ�่อจัดเตร�ยมหลักสูตรใหม และเตร�ยมการเขารับการตรวจประเมินตาม
WFME ฉบับใหมภายในปน้ีและปหนา สถาบันฯสามารถติดตอรายละเอียดของหลักสูตรใหมมาท่ีสํานักงานราชว�ทยาลัยฯ
ไดตลอดเวลาครับ
 
           สุดทายน้ี หวังวาสมาชิกทุกทานจะดูแลสุขภาพ ปลอดจากโรคโคว�ด-19 และพบกันในเดือนตุลาคมท่ีจะถึงน้ี
ขอบคุณมากครับ

           ผมขอแจงความคืบหนาของการอนมุติัหลักสตูรแพทยประจาํบาน
ตอยอดสาขาออรโธปดกิสเดก็ ซ่ึงขณะน้ีกาํลังดาํเนนิการใหสามารถเปด
การเร�ยนการสอนไดในปการศกึษาหนา เพ�อ่ใหสมาชิกฯ ทียั่งใหการรักษา
ผูปวยเดก็อยูไดรับหนังสอือนุมติัในสาขาออรโธปดกิสเดก็ ขอใหทานแจง
ความจาํนงมาทีร่าชว�ทยาลัยฯในการขอหนังสอือนุมติัจากแพทยสภาตอไป
           
           นอกจากนี้ ผมขอความแจงความคืบหนาของการจัดประชุม
ประจาํป 2565 ซ่ึงจะจดัข�น้ในเดอืนตุลาคมนี ้Theme ของการจดัประชมุ
จะเปนการจดัรวมกับประเทศเกาหล ี(Korean Orthopaedic Association
-KOA) ทัง้นีท้าง KOA ก็ไดเชิญประเทศไทยเปน Guest Nation ในการ
ประชุม the 66th Annual Congress of the KOA 2022 ซึ่งผมจะขอ
เชิญชวนสมาชิกฯ รวมนําสงผลงาน เพ�อ่ทีจ่ะไดเปนตวัแทนราชว�ทยาลยัฯ
ในการนําเสนอที่ประเทศเกาหลีในระหวางวันที่ 13 -15 ตุลาคม 2565

ทีจ่ะถงึนี ้ซ่ึงทางราชว�ทยาลยัฯ ยินดสีนบัสนนุคาใชจายบางสวนในการไปประชุมใหกบัสมาชิกฯที่ไดรับการคัดเลือก ซ่ึงจะได
แจงรายละเอียดการสนับสนุนใหทราบในลําดับตอไป
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สารจากประธานรับเลือก และนายกสมาคมฯ

รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ�
ประธานรับเลือก และนายกสมาคมออรโธปดิคสแหงประเทศไทย

สวสัดคีรับทานสมาชกิทกุทานผมมเีร�อ่งสาํคัญจาํนวน 4 เร�อ่ง
แจงใหพวกเราทราบดังน้ี

       กอตัง้เปนทางการในวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ.2519 นบัจนถงึปจจ�บัน
เปนเวลา 46 ป โดยผมดํารงตําแหนงเปนนายกฯ คนที่ 18 ขอเร�ยนให
สมาชิกทราบวา จากการประชุมรวมของอดตีประธานราชว�ทยาลัยฯ กบั
ทีมประธานฯ ทานปจจ�บัน ในปที่ผานมาไดขอสรุปวาจะยังคงสถานะของ
สมาคมฯ เหมอืนเดมิ แตใหปรับพนัธกิจในรูปโฉมใหม คือมุงเนนการเผยแพร
ประชาสมัพนัธความรู ทางดานกระดกูและขอ ใหกับประชาชนท่ัวไป สมาชิก
ปจจ�บนัของราชว�ทยาลัยฯ ทกุทาน ไดสมคัรเปนสมาชิกของสมาคมฯ เปน
ที่เร�ยบรอยแลวโดยทางราชว�ทยาลัยฯ ออกคาสมัครใหทั้งหมด (ตาม
กฎหมายปจจ�บัน สมาชิกสมาคมฯ ตองชําระคาสมัครกอน จึงจะเปน
สมาชิกได) ปจจ�บันทางสมาคมฯ มีชองทางในการติดตอสื่อสาร กับ

สมาชิกรวมท้ังใหความรูกับประชาชนผูสนใจ โดยมี website หลักคือ www.toa.or.th และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ชั้นนํา
ยกตัวอยางเชน Facebook, YouTube, Line, เปนตน 

1. สมาคมออรโธปดิกสแหงประเทศไทย
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       ในป 2565 นี ้ทางสมาคมฯ รวมมือกบัสมาชกิจาก รพ.ศร�สะเกษ นาํโดย คุณหมอเร�องเดช พ�พฒันเยาวกลุ พรอมนอง ๆ 
แพทย พยาบาล จากกลุมงานออรโธปดกิส เปนเจาภาพรวมจดังาน ความรูสูประชาชนและบคุลากรทางการแพทย ทีศ่ร�สะเกษ
ในระหวางวันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2565 โดยไดรับเกียรติจากทานอดีตนายกฯ คนลาสุดคือ ศาตราจารยเกียรติคุณ
สารเนตร ไวคกุล รวมบรรยาย Soft skill ใน Session สําหรับนักศึกษาแพทย  อีกดวย

       ผมในฐานะ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ในปนี้ ขอใหสมาชิกทุกทานใหความสําคัญกับการ
ลงบัตรเลือกตัง้ในคร้ังน้ี ใหมากทีส่ดุเพ�อ่ใหการสานตองานเปนไปอยางราบร�น่ ตอเนือ่ง ไมตองเร�ม่นับหนึง่ใหม
ทางผมและทมีงาน จะใชความพยายามอยางสูงสดุ ท่ีจะสงบัตรเลือกตัง้ใหถงึมือสมาชิกใหมากทีส่ดุ จากสถติิ
การเลือกต้ังที่ผานมา มีบัตรลงคะแนนสงกลับมาเพ�ยงประมาณ 600 ใบเทาน้ันจากจํานวนสมาชิก 2,500
กวาทาน ปญหาอันนึงคือ ที่อยูไมถูกตองทันสมัย ซึ่งในปนี้ผมจะพยายามแกปญหาในจ�ดนี้ให ได
       ผมขอความรวมมอืใหสมาชิกฯ ทุกทานไดโปรดกรอกขอมูลในบัตรเลอืกต้ังใหครบถวนพรอมสงกลับมา
ใหมากท่ีสุด ขอมูลท่ีไดจะนํามาใชในการเตร�ยมความพรอมสําหรับการเลือกต้ังแบบ E-Voting ในป 2567 
มีสมาชิกสอบถามเขามาวาเวลานับคะแนนช่ือผูลงคะแนนจะถูกเปดเผยหร�อไม ผมขอยืนยันในที่น้ีวา
การนับคะแนนชื่อของทานจะเปนความลับ ไมมีเปดเผยชื่อสมาชิกใหใครทราบ ขอใหสมาชิกสบายใจได 

2. การเลือกตั้ง ป 2565
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       ผมในฐานะประธานกรรมการรางหลักสตูรใหม ของราชว�ทยาลัยฯ ขอเร�ยนช้ีแจงวา ทางผมและ กรรมการฯ ทุกทาน ได
ทาํงานอยางหนัก โดยใชขอมลูจากโปรแกรม calibrum ที ่อาจารยอาร� ตนาวลีไดทําแบบประเมนิหลักสตูรเดมิจาก Stakeholder
ทกุภาคสวนรวมท้ังเกณฑใหมของแพทยสภา นาํมาปรับปรุง มคว 1 ของราชว�ทยาลัยฯ ใหเสร็จภายใน ตนเดอืนเมษายน 2565 น้ี
เพ�อ่ใหทันกบัการสมัมนาหลักสตูรใหม ท่ี อาจารยอาร� ตนาวล ีจะจดัขัน้ในวนัที ่19-20 เมษายน 2565 โดยม ีหวัหนาสถาบนั
ฝกอบรมท้ัง 25 สถาบัน, ประธานอนสุาขาฯ คณะกรรมการฝกอบรมและสอบ และ ทมีคณะกรรมการรางหลักสตูร เขารวม
พ�จารณากลั่นกรองใหเปนหลักสูตรที่ทันสมัย เหมาะสมกับบร�บทของการศึกษาเปนปจจ�บัน 

3. หลักสูตรแพทยประจําบาน ป 2566

       เร�อ่งนี ้ผมไดดแูลมาตัง้แตสมัยท่ีเปน รองประธานฝายว�ชาการฯ ในสมยัทีแ่ลว มีสวนรวมผลักดนัให อนสุาขา pediatric
และ musculoskeletal tumor เปน 2 อนุสาขาแรกที่ดําเนินการทําหลักสูตร 2 ปตามมาตราฐานของแพทยสภา ปจจ�บัน
หลักสตูรอนสุาขา pediatric ไดผาน มตขิองแพทยสภา เปนท่ีเร�ยบรอยแลว ในสวนของ tumor จะสงหลักสตูร 2 ปให อฝส
ของราชว�ทยาลัยฯ พ�จารณาไดภายในเดือนพฤษภาคมนี้ การมี fellowship 2 ป นับเปนขอดีมากกวาขอเสีย ดังนี้
       - เปนหลักสูตรท่ีรับรองโดยแพทยสภา สมาชกิท่ีมาฝกอบรมจบแลวจะสามารถปรับคุณวฒุ ิกบั กพ. ได เทยีบกบัปจจ�บัน
         ที่แตละสถาบันดําเนินการเอง ไมสามารถนําประกาศนียบัตรไปปรับ คุณวุฒิ ได
       - กระทรวงสาธารณสุข มีแผนท่ีจะเพ�่มอัตรากําลังสําหรับ แพทยออรโธฯ ท่ีจบหลักสูตร 2 ป ถือวาแพทยสภารับรอง
         ถกูตอง เชน รพ.ศนูย ในอนาคต อาจจะม ีกรอบอตัรา แพทยออรโธฯ เฉพาะทางออรโธฯเดก็ เพ�ม่ สงผลให มีจาํนวน
         แพทยออรโธฯ ในกลุมงาน เพ�ม่ข�น้ เชนเดยีวกบั กลุมงานอืน่ๆ เชน ศลัยกรรม, อายุกรรม ทีมี่กรอบอตัรา สาํหรับแพทย
         ที่จบ fellowship หลักสูตร 2 ป นอกเหนือจากอัตราแพทยออรโธฯ ทั่วไป ที่ปจจ�บันเต็มเกือบหมด ขยายเพ�่มไมได 
       - เปนการพัฒนาความกาวหนาทางว�ชาการ ในกาวทันโลก ในขณะท่ี ราชว�ทยาลัยอื่นๆ มีหลักสูตร fellowship 2 ป
         กนัจนครบหมดแลว  เหลือแตราชว�ทยาลัยแพทยออรโธฯ ทีล่าชา ไมยอมทาํหลักสตูรใหถกูตองเปนทีย่อมรับในระดบั
         ประเทศและสากล
       - ท่ีมกีารกลัวกนัวา จะไปลิดรอนสิทธิข์องสมาชิก ใหผาตัดไมได ถาไมจบเฉพาะทาง ในเร�อ่งน้ี ตามกฎหมายระบวุาการ
         practice ดานออรโธฯ สําหรับสมาชิกที่จบหลักสูตรวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรออรโธฯ มีสิทธิ์ที่จะผาตัดในทุกแขนงของ
         ออรโธฯ ไดอยางมีเกยีรติและศกัดิศ์ร� ไมใชวาถาไมจบ fellow ออรโธฯ เดก็ จะไมสามารถรักษา/ผาตดั คนไขออรโธฯ เดก็
         สมาชิกทุกทานยังคงรักษาไดเหมือนเดิมทุกประการ ขอใหสมาชิกทุกทาน สบายใจได 
       - การฝกอบรม จะเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกสถาบัน มีการตรวจประเมินหลักสูตร จากสวนกลาง สงผลใหผลผลิต
         มีคุณภาพตามเกณฑของราชว�ทยาลัยฯ

4. หลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด ของแพทยสภา

***ดวยเหตุผลดงัขางตน จงึอยากจะขอให สมาชิกทุกทานไดชวยกนัสนบัสนุนผลักดนัให ทกุอนสุาขา ไดทําหลกัสตูร
Fellowship 2 ป ทีรั่บรองโดยแพทยสภาตอไปครับ
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           เปนเวลาพอสมควรท่ีเราไมไดเข�ยนขาวคราวถงึกนัทางจดหมายขาว
สาเหตหุลักๆ กเ็น่ืองจากภาระงานตางๆทีล่ดลงในชวงโคว�ดท่ีผานมา 2 ป
ระบบสาธารณสุขของประเทศเรา เนนไปทางการปองกันโรคระบาดกัน
อยางหนักมาก จงึทาํใหงานทีเ่คยทําตอเนือ่งกนัมาชะลอลงไป แตอยางไร
กด็ผีมคาดวาการทํางานตางๆ กจ็ะเร�ม่ตนใหมอกีคร้ังในเวลาอกีไมนาน
ตอจากนี้ไป

           กอนอืน่ ในฐานะเปนประธานจดังานประชมุว�ชาการประจาํป ผม
ตองขอขอบคุณอาจารย และพ�น่องทุกทานที่ไดมารวมงานในปท่ีผานมา
และปฏบัิติตามมาตรการ Covid free environment จนเราผานการจดั
งานมาไดอยางสมบูรณแบบ การจัดงานครั้งที่ผานมานี้เปนการจัดงาน
ที่มีความยุงยากลําบากมากท่ีสุดเทาที่ผมเคยมีสวนรวมมา ตั้งแตระยะ
เวลาท่ีกระช้ันชิด การตดัสนิใจในภาวะทีย่ากลาํบาก อกีทัง้งานนีเ้ปนงาน
ประชุมขนาดใหญทีจ่ดัคร้ังแรกในพทัยา คณะกรรมการจดังานฯ ตองไป

สารจากรองฯ บร�หาร

นพ.ชาลี สุเมธวานิชย� 
รองประธานฯ ฝายบร�หาร

สวัสดีครับอาจารย และพ�่นองชาวออรโธปดิกสทุกทาน

นาํเสนอมาตรการตางๆ ในการจดังานใหทานสาธารณสชุจงัหวดัชลบุร�ที่ไดรบัมอบหมายจากทานผูวาราชการจงัหวดัชลบุร�
ใหพ�จารณาความเปนไปไดของการจดังาน ซึง่เราก็ไดเร�ยนทานทราบวาเปนการประชุมท่ีมีบคุลากรทางการแพทยเขามารวม
เราจะมีความเขาใจถงึสถานการณและยงันาํเสนอทานไปวา คณะกรรมการฯ จะทํามาตรการเพ�อ่เปนตัวอยาง หากมงีานประชุม
อื่นๆ ท่ีตองการจัดตามมา ทําใหการจัดงานในปท่ีผานมาน้ันถือวาเปนตนแบบของมาตรการการจัดงานประชุมขนาดใหญ
ทางจังหวัดชลบุร� ก็ไดรับทราบถึงมาตรการดังกลาวและไดนํามาปรับปรุงใชงานกับงานประชุมอีกหลายๆ งานท่ีจัดตามมา
ในขณะที่ทางราชว�ทยาลัยจัดงานนั้น ก็ไดมีเลขาของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กไดมาดูงานและสอบถามรายละเอียด เพ�่อเปน
แนวทางในการจดังานทีท่างสมาคมจะจดั ผมจงึตองขอขอบคุณสมาชกิทีม่ารวมงานทุกทาน ทีมี่สวนรวมในงานน้ีจนประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางดีดวยครับ
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          เร�่องสําคัญมากที่สุด ท่ีผมอยากจะเร�ยนใหทราบคือ ภายในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนน้ี จะมีวาระสําคัญอีกคร้ัง
สําหรับสมาชิกชาวออรโธปดกิสของเราทุกคน คือ การเลือกต้ังประธานรับเลือกและกรรมการบร�หารชุดใหมของราชว�ทยาลัย
ของเรา ตลอด 10 ปทีผ่มไดทาํงานเปนกรรมการบร�หาร และตาํแหนงอืน่ๆ ในราชว�ทยาลัย จะขอเร�ยนใหทราบคราวๆ ถงึการ
เปล่ียนแปลง และบทบาทหนาท่ี ทีส่าํคัญของราชว�ทยาลยัฯ ของเราครับ
 
          ราชว�ทยาลยัแพทยออรโธปดกิสเปนสวนหนึง่ของแพทยสภา ซึง่มหีนาท่ีหลักในการรับผ�ดชอบหลักสตูรและดแูลการเร�ยน
การสอนแพทยประจาํบานออรโธปดกิส งานอืน่ๆ ท่ีมสีวนสาํคัญคือ การดแูลเร�อ่งจร�ยธรรม การฟองรองทีเ่กีย่วของกบัแพทย
ออรโธปดกิส หนาท่ีหลักที่ไดรับมาจากแพทยสภา กจ็ะเปนไปในราวๆ น้ี

          การทาํงานดงักลาวอาจจะไมมสีวนเกีย่วของกบัสมาชิกฯทีทํ่างานกนัอยูในโรงพยาบาลตางๆมากนัก ดงัน้ันเม่ือผมเขามา
ทาํงานในคณะกรรมการบร�หารตัง้แตเร�ม่ตน ผมมีความคิดอยูหนึง่อยางซึง่เปนแนวความคิดท่ีผมใชในการทาํงานมาจนปจจ�บนัคือ
ราชว�ทยาลัยฯ จะมสีมาชิกฯไปเพ�อ่อะไร เราทาํอะไรใหสมาชิกบาง ทําเพ�ยงแตจดังานประชุมประจาํป ปละหนึง่คร้ังเทาน้ันหร�อ จาก
แนวคิดนีท้าํใหผมมาประเมินดวูาตอนทีผ่มเขามาทํางานสถานภาพของราชว�ทยาลัยฯ เปนอยางไร และเรามีความสามารถท่ีจะทํา
อะไรไดบาง ตอนน้ันผมอาจจะทาํงานไดไมนาน ผมกรู็สกึวาจะทําอะไรสกัอยางมนัคอนขางยากมาก ไมมีหนวยงานไหนๆ รับฟง
มากเทาไร เพราะแตละหนวยงานท่ีมอีาํนาจหนาทีใ่นการสัง่การนัน้ เชน กระทรวงสาธารณสขุ ทีส่มาชิกสวนใหญของเราทาํงาน
อยูดวย สปสช. กรมบญัชีกลาง ท่ีมสีวนในการกาํหนดอปุกรณตางๆ ทีจ่าํเปนในการทาํงานของสมาชิกเรา ยังไมเหน็ความสาํคัญ
ของเราชว�ทยาลยัฯสกัเทาไร การดาํเนนิการข้ันแรกสดุทีผ่มไดไปรับงานมาคือ เขาไปมสีวนรวมกบัการเบกิจายอปุกรณตางๆ ของ
กรมบญัชีกลาง และสปสช ซ่ึงไดประชุมตอเนือ่งกนัมาตลอด บางคร้ังเกอืบทกุเดอืน ไมไดประชุมเพ�ยงแคคร้ังหร�อสองครัง้
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          โชคดีที่ในป 2556 ปแรกท่ีผมไดเขามาเปนกรรมการบร�หารปแรกในสมัยที่ทานอาจารยธวัช ประสาทฤทธา เปน
ประธานราชว�ทยาลัยฯ และผมรับตาํแหนงเปนรองเลขาธกิาร ทานไดมอบหมายใหผมไปทําเร�อ่งเบิกจายวสัดอุปุกรณรวมกบั
กรมบญัชีกลางและสปสช. จากการทีไ่ดทํางานน้ีทาํใหรบัทราบไดวา เม่ือเรามสีวนเขาไปชวยเหลอืหนวยงานอืน่ๆ และหนวยงาน
นัน้เหน็วาการชวยเหลอืของเราเกดิประโยชนตอองคกร ไมเพ�ยงแตองคกรออรโธปดกิสของเรา และยังไดประโยชนตอองคกร
ตนเร�อ่งน้ันดวย ทําใหบทบาทและความสาํคัญของราชว�ทยาลัยฯของเราเพ�ม่มากข�น้ เร�อ่งตอไปท่ีไดเขาไปชวยเหลืองานคืองาน
service plan ออรโธปดกิส ของกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่เปนหนวยงานท่ีสาํคัญมาก เพราะเปนผูกําหนดนโยบายการทํางาน
ของสมาชกิของเราสวนใหญทีทํ่างานอยูในกระทรวงสาธารณสขุ และยังมผีลตอไปยังระบบสาธารณสขุของหนวยงานอืน่ เชน
กระทรวงกลาโหม กรงุเทพมหานคร เปนตน บทบาทแรกๆ ของผมกเ็ขาไปใหความคิดเหน็ในแงว�ชาการเกีย่วกบัทางออรโธปดกิส
แตตอมาเมือ่ทาํงานนานๆ ข�น้กบัองคกรตางๆ จงึเร�ม่เปนคนประสานงานระหวางองคกร เชน กระทรวงสาธารณสขุ ราชว�ทยาลัย
สปสช. กรมบัญชีกลาง รวมถึงการเร�่มตนนโยบายใหมๆ และผลกระทบตอสมาชิกของเรา
          โอกาสอันดีที่สมาชิกของเราที่ทํางานในสวนภูมิภาค และเปนกรรมการบร�หารราชว�ทยาลัยฯ และยังเปนกรรมการใน
service plan ไดมีการทํางานรวมกันเปนอยางดี ทําใหบทบาทของราชว�ทยาลัยฯ นอกเหนือจากงานในหนาท่ีเพ�่มมากข�้น
การทํางานนอกเหนือจาก job description นี ้อาจจะตองใชเวลามากกวาเดมิ แตสิ�งที่ไดตามมาคือ บทบาทความสาํคัญของ
ราชว�ทยาลัยฯ ในองคกรอื่นๆ เพ�่มมากข�้น เมื่อใดที่องคกรเหลานั้นจะทําอะไรบางอยาง ก็จะเชิญราชว�ทยาลัยฯเขาไปมีสวน
รวมดวยเพราะเกดิประโยชนตอองคกรนัน้ไมวาจะเปนกระทรวงสาธารณสขุ สปสช กรมบัญชกีลาง หร�อสาํนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา
          เน่ืองจากองคกรของเราไมมีอํานาจในการส่ังงานใดๆ นอกเหนือจากการฝกอบรม การทํางานรวมกับองคกรอื่นๆ
ทาํใหเกิดประโยชนตอสมาชิกของเรากคื็อ องคกรเหลาน้ันรับฟงเรามากข�น้ เราไดมีการทําความรูจกักบัเจาหนาท่ี (บางคร้ัง
ระดบัสงู) ในองคกรตางๆ เราจงึสามารถเสนอความคิดเหน็ และนาํปญหาของสมาชิกของเราเขาไปปร�กษา และหาทางชวยเหลือ
สมาชิกไดมากยิ�งข�้น
          นอกจากงานเหลาน้ี ในชวงปท่ี 3 ของการทาํงาน (ป 2558)  ซ่ึงทานอาจารยสกุจิ แสงนพินัธกลู เปนประธาน และทาน
อาจารยมาโนช จนัทรศร เปนรองประธานฝายบร�หาร และผมทาํหนาทีเ่ปนเลขาธกิารไดเร�ม่ตนมโีครงการสานสมัพนัธสมาชิก
โดยกรรรมการบร�หารราชว�ทยาลยัฯจะไปเย่ียมสมาชิกในตางจงัหวดั เร�ม่ตนคร้ังแรกนาจะเปนโรงพยาบาลโดยรอบสุโขทัย ไป
จนถึงโรงพยาบาลแมสอดกรรมการบร�หารไปเพ�่อพ�ดคุย รับทราบปญหาของสมาชิกในการทํางาน รวมถึงช้ีแจงแนวทางท่ี
ราชว�ทยาลัยไดดําเนินการอยู เพ�่อที่จะชวยเหลือสมาชิก โครงการน้ีเปนโครงการที่ทําใหเราสามารถไดรับทราบปญหาของ
สมาชิก ซ่ึงเราก็ไดนํามาว�เคราะห และวางแนวทางในการชวยเหลือสมาชิกตอไป ปญหาที่เรารับทราบมา ทําใหเราทราบวา
สมาชิกทีอ่ยูในโรงพยาบาลใหญโรงพยาบาลเล็ก มปีญหาบางอยางท่ีเหมอืนกนั และปญหาบางอยางท่ีแตกตางกนัโดยสิ�นเชิง
ยกตัวอยางเชน ในโรงพยาบาลอาํเภอกจ็ะมีปญหาเร�อ่งเคร�อ่งมือเคร�อ่งใชในการทํางานโดยเฉพาะการผาตัดน้ันไมครบถวย
โรงพยาบาลประจาํจงัหวดั กมี็ภาระงานท่ีมากข�น้เพราะนอกจากจะตองดแูลผูปวยในพ�น้ท่ีแลว ยังตองรับสงตอผูปวยมาจาก
โรงพยาบาลที่เล็กลงไป จํานวนแพทยก็นอยมาก อยูเวรเยอะมากในเตละเดือน โรงพยาบาลศูนยก็มีปญหาในการเพ�่มพ�น
ศักยภาพและคุณภาพในการดูแลผูปวย และยังตองเพ�่มการทํางานในเคสที่ยุงยากซับซอนมากยิ�งข�้น  
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          ปญหาในดานการทํางานว�จัยเพ�่อขอตําแหนงทางว�ชาการ ก็เปนปญหาอีกเร�่องที่เราไดรับทราบมาจากการไปเย่ียม
เยียนสมาชิกจึงทําใหในป 2558 ในสมัยท่ีทานอาจารยบรรจง มไหสวร�ยะ เปนประธาน และทานอาจารยธไนนิธย โชตนภูติ
เปนรองประธานฯ ฝายว�ชาการ และผมเปนกรรมการบร�หารฯ ไดมกีารเสนอใหมีการจดัอบรมเร�อ่งการทํางานว�จยั และใหสมาชกิ
นํางานว�จัยที่ยังไมเสร็จมาใหคณาจารยตางๆที่ไดรับเชิญมาเปนผูชี้แนะ เทาที่ผมจําได เราไดไปจัดงานน้ีที่ ขอนแกน ลําปาง
และกรุงเทพฯ และเรายังดําเนินการในดานนโยบายอื่นๆ ทําใหอัตราการผานผลงานว�จัยของสมาชิกเราเพ�่มมากข�้น

          ปญหาอกีเร�อ่งหน่ึงท่ีสมาชิกในโรงพยาบาลจงัหวดัหลายๆแหง หร�อแมแตกระท่ังโรงพยาบาลศนูยขนาดใหญกป็ระสบกบั
ปญหาน้ีคือ จาํนวนแพทยของออรโธปดกิสเรานอยกวาภาระงาน จาํนวนแพทยของออรโธเราเม่ือเทียบกบัสาขาใหญอืน่ๆ เชน
ศัลยกรรม อายุรกรรม เรามีจํานวนแพทยนอยกวามากๆ ทําใหภาระงานตางๆ มากข�้นกวาสาขาหลักอื่นๆ และผมคิดวาใน
การอยูเวรเคสท่ีมาท่ีหองฉุกเฉินท่ีเกดิอบุติัเหต ุสวนมากกจ็ะเปนเคสทางออรโธปดกิส ผมก็ไดว�เคราะหปญหาน้ี และไดนําไป
เสนอตอทานอาจารยอาร� ตนาวลี ซ่ึงดาํรงตําแหนงประธานราชว�ทยาลัยฯ และทานอาจารย ทิพชาติ บุณยรตัพนัธุ รองประธานฯ
ฝายว�ชาการ โดยการว�เคราะหปญหานี้คือ เมื่อเทียบกับสาขาใหญอื่นๆ แลว ออรโธปดิกสของเราไมมีหลักสูตรอนุสาขา จึง
ไมสามารถทีจ่ะเพ�ม่จาํนวนแพทยข�น้ได จงึไดมกีารเร�ม่ตนทีจ่ะเสนอหลักสตูรอนสุาขา pediatric tumor และ sports medicine
ข�น้มา แตท้ังน้ีผมยังคิดวาอนุสาขาทีม่คีวามจาํเปนและควรจะมีเพ�ม่คือ trauma hand และ spine โดยการทํางานนีค้งตองทาํ
อยางตอเนื่อง เพ�่อที่จะไดมาแกไขปญหาภาระงานของสมาชิกเราอยางสมบูรณ
          รายละเอยีดในการทาํงานอืน่ๆ ยังมอีกีมากมาย เพราะราชว�ทยาลยัฯ ไดไปทาํงานรวมกบัองคกรอืน่ๆ มากข�น้ การทํางาน
ตางๆ ก็ยังคงตองดําเนินตอไปอยางตอเน่ือง เพราะปญหาหลายๆอยาง ยังไมสามารถแกไขได หร�ออยูในการดําเนินงาน
เพ�่อการแกไข
          จากการที่ผมไดเข�ยนอธิบายมาคอนขางมากในครั้งนี้ เปนเพราะเมื่อผมไดมีเวลาไดพ�ดคุยกับสมาชิกฯ หลายๆ ทาน
ทาํใหผมรับทราบวา สมาชิกฯอกีจาํนวนมากยังไมเขาใจงาน และความสาํคัญของราชว�ทยาลัยฯ เพราะไมเหน็วามีสวนกระทบ
ตอการทํางานของสมาชิกฯ ผมจึงเข�ยนอธิบายงานตางๆคราวๆ (ซึ่งไมไดเปนงานทั้งหมด) เพ�่อใหสมาชิกของเราเห็นความ
สาํคัญของราชว�ทยาลัยฯ และยอนไปถงึวาระทีผ่มเข�ยนถงึตอนแรกสดุ คือการเลือกต้ังประธานรับเลือก และกรรมการบร�หาร
ของราชว�ทยาลยัฯ ผมอยากจะขอใหสมาชิกฯทุกทานไดมาออกเสยีงเพ�อ่เลอืกประธานรับเลือก และกรรมการบร�หารของเรา
เพ�่อจะไดดําเนินการทํางานใหเปนประโยชนตอสมาชิกฯตอไปในอนาคต
          อยาลืมลงคะแนนเลือกตั้งในกลางเดือนเมษายน ถึงมิถุนายนนะครับ ขอบคุณมากครับ
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           การประชมุประจาํปของราชว�ทยาลัยฯ ครัง้ท่ี 44 ในปนียั้งคงจดัข�น้
ทีศ่นูยประชุมนานาชาติพ�ช (PEACH) พทัยาเชนเคย โดยกาํหนดจดัข�น้
ในระหวางวนัที ่21-23 ต.ค. 65 จะเปนการประชุมนานาชาต ิโดยมสีมาคม
ออรโธปดิกสของประเทศเกาหลี (The Korean Orthopaedic Association/
KOA) เปนสมาคมหลักทีรั่บเชิญมารวมในการประชุมคร้ังนี ้แมในปจจ�บนั
สถานการณการแพรระบาดของโรค โคว�ด-19 ยังไมสงบ ผมยงัคาดหวงัวา
สถานการณจะคล่ีคลายลงจนทาํใหเราสามารถจดัการประชุม onsite ได
อยางเต็มรูปแบบเพ�อ่ใหสมาชิกทกุทานทีม่ารวมประชุมไดมีโอกาสพบปะ
พ�ดคุย แลกเปลีย่นประสบการณ และสามารถทํากจิกรรมตางๆ ทีน่อกเหนอื
จาการประชุมว�ชาการกันไดอยางเต็มท่ี อยางไรก็ตามการแพรระบาด
ของโคว�ด-19 ไดกระตุนใหเราพฒันาและมีความพรอมในการปรับเปล่ียน
รูปแบบในการจดัประชุมใหเหมาะสมตามสถานการณไดดงัท่ีเหน็จากการ
ประชุมในปที่ผานมา 
           ทางคณะกรรมการดาํเนนิการจดัการประชุมไดพยายามวางแผน
การประชุมกนัอยางตอเน่ืองและรัดกมุเพ�อ่ใหการประชุมคร้ังนีเ้ต็มเปยม

สารจากรองฯ ว�ชาการ

ผศ.นพ.ธรรมนูญ ศร�สอ�าน
รองประธานฯ ฝายว�ชาการ

เร�ยน สมาชิกราชว�ทยาลัย ที่เคารพรักทุกทาน

ดวยคุณภาพ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเขารวมประชุมทุกทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมผมขอเชิญ
ชวนสมาชิกทกุทานสงผลงานว�ชาการเพ�อ่นาํเสนอในทีป่ระชุม และติดตามรายละเอยีดการประชุมผาน website การประชมุ
http://www.rcost2022.com  ไดตั้งแตบัดนี้ แลวพบกันในงานประชุมครับ
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           ในชวงวนัที ่24-25 กมุภาพนัธ 2565 ทีผ่านมา ทางราชว�ทยาลัยฯ
รวมกับโรงพยาบาลหาดใหญและโรงพยาบาลสงขลา ไดจัดงานประชุม
ว�ชาการสวนภมูภิาคประจาํป 2565 ข�น้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยปกติการประชุม
สวนภูมิภาคน้ีจะจัดข�้นเปนประจําทุกสองป หมุนเว�ยนไปตามภาคตาง ๆ
เพ�อ่ไดพบปะสมาชิก และอพัเดทขอมลูขาวสาร ความรูว�ชาการแกสมาชิก
อยางตอเนือ่ง ในคร้ังนีแ้มจะมีปญหาการระบาด COVID-19 มาเปนระยะ
แตสมาชิกในภาคใตก็ยังเห็นความสําคัญของการประชุมฯ และใหความ
รวมมือ ความไววางใจแกคณะกรรมการจดังานทีด่าํเนินการประชุมใหเปน
ไปตามมาตรการปองการแพรระบาดอยางเครงครัด จงึทาํใหงานน้ีสาํเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี มีผูเขารวมประชุมกวา 200 ทาน ท้ังแพทย พยาบาล 
แพทยประจาํบาน มวี�ทยากรจากภาคใตและท่ัวประเทศกวา 80 ทาน (และ
สุดทาย ไมกลายเปนคลัสเตอรแตอยางใด) โดยเน้ือหาว�ชาการหลักจะ
มุงเนนการรักษาเคสยุงยากทีท่าํไดภายใตข�ดความสามารถในพ�น้ท่ี ตามธมี
“Difficult cases we can do” ปญหาทางออรโธปดิกสกับโคว�ด นอก

สารจากเลขาธิการ

ผศ.นพ.สารเดช เข�่องศิร�กุล
เลขาธิการราชว�ทยาลัยฯ

ประธานคณะกรรมการจัดประชุมว�ชาการสวนภูมิภาคฯ

เร�ยน สมาชิกราชว�ทยาลัยฯ ที่เคารพ

จากนีย้งัมหีองใหคําปร�กษาการสรางงานว�จยั ตีพ�มพและทาํตาํแหนงว�ชาการใหแกสมาชิกอกีดวย สวนกจิกรรมสานสัมพนัธ
ในงานประกอบดวยการว�ง่ร�มหาดยามเชา (ฝนตกปรอยๆ เลยมคีนว�ง่นอยไปนิด) การนัง่รถรางชมเมืองสงขลา ก็เพ�ม่บรรยากาศ
นารักๆ และเพ�่มความสนิทสนมใหกับเหลาสมาชิกไดเปนอยางดี
           สดุทายนีผ้มตองขอขอบคุณทานสมาชิกผูมารวมงาน คณะกรรมการจดังานทกุทานท้ังจากสวนกลางและทางภาคใต
รวมทั้ง บร�ษัทผูใหการสนับสนุน ที่ทําใหงานนี้ผานไปไดดวยดี (แมจะมีอุปสรรคเล็กนอยเชน พายุเขา-ไฟดับ ตองขออภัยมา
ณ ที่นี้) หวังวา ทุกทานจะไดความรูและประสบการณดีๆ กลับไปครับ…แลวอีก 2 ปพบกันใหมที่ภาคเหนือครับ 
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โปรดใชสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งประธานรับเลือก/นายกสมาคมฯ

และกรรมการบร�หารราชว�ทยาลัยฯวาระ 2565-2567

ขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนภายใน
30 มิถุนายน 2565

และเตร�ยมพรอมสําหรับ E-Voting ในป 2567
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บันทึก



บันทึก



บันทึก



RCOST
New���tt�r

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได

ลงชื่อ…………………….

1. จาหนาไมชัดเจน
2. ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
3. ไมยอมรับ
4. ไมมีผูรับตามจาหนา
5. ไมมารับภายในกําหนด
6. เลิกกิจการ
7. ยายไมทราบที่อยู
8. อื่นๆ

ราชว�ทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย
เลขที่ 2 ซอยศูนยว�จัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป
ถนนเพชรบุร�ตัดใหม บางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-716-5436-7 E-mail address: secretariat@rcost.or.th

ข่าวสาร ราชวิทยาลัยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

อยาลืม เลือกตั้งนะ…
ขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนภายใน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565


