ปที่ 24 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2565

ขาวสารราชว�ทยาลัยแพทยออร โธปดิกสแหงประเทศไทย
ปที่ 24 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2565

สารบัญ

หนา

กองบรรณาธิการ

ประธานแถลง …………………………….2

บรรณาธิการ

ประธานราชว�ทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย

นพ.สีหธัช งามอุโฆษ

กองบรรณาธิการ

นพ.ธนา นร�นทรสรศักดิ์
นพ.อภิสิทธิ์ ปทมารัตน
นพ.สาธิต เที่ยงว�ทยาพร
นพ.ศิวดล วงคศักดิ์
นพ.อุกฤษฏ ฉว�วรรณากร
นส.ศิร�รัตน รักพันธ

ศ.นพ.ธไนนิธย โชตนภูติ

สารจากประธานรับเลือกและนายกสมาคมฯ ….3
รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ

ประธานรับเลือก และนายกสมาคมออรโธปดิกสแหงประเทศไทย

สารจากรองฯ บร�หาร ……………………..6
นพ.ชาลี สุเมธวานิชย
รองประธานฯ ฝายบร�หาร

สารจากรองฯ ว�ชาการ …………………..10
ผศ.นพ.ธรรมนูญ ศร�สอาน
รองประธานฯ ฝายว�ชาการ

สารจากเลขาธิการ ………………………13
ผศ.นพ.สารเดช เข�่องศิร�กุล
เลขาธิการราชว�ทยาลัยฯ

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

RCOST LINE official account: @rcost
QR code

1

ประธานแถลง
ศ.นพ.ธไนนิธย โชตนภูติ

ประธานราชว�ทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย

เร�ยน อาจารยอาวุโส สวัสดีพ�่ๆ นองๆ สมาชิกราชว�ทยาลัยฯ
ที่รักทุกทาน
ผมขอแจงความคืบหนาของการอนุมตั หิ ลักสูตรแพทยประจําบาน
ตอยอดสาขาออรโธปดกิ สเด็ก ซึง่ ขณะนีก้ าํ ลังดําเนินการใหสามารถเปด
การเร�ยนการสอนไดในปการศึกษาหนา เพ�อ่ ใหสมาชิกฯ ทีย่ งั ใหการรักษา
ผูป ว ยเด็กอยูไ ดรบั หนังสืออนุมตั ใิ นสาขาออรโธปดกิ สเด็ก ขอใหทา นแจง
ความจํานงมาทีร่ าชว�ทยาลัยฯในการขอหนังสืออนุมตั จิ ากแพทยสภาตอไป
นอกจากนี้ ผมขอความแจงความคืบหนาของการจัดประชุม
ประจําป 2565 ซึง่ จะจัดข�น้ ในเดือนตุลาคมนี้ Theme ของการจัดประชุม
จะเปนการจัดรวมกับประเทศเกาหลี (Korean Orthopaedic Association
-KOA) ทัง้ นีท้ าง KOA ก็ไดเชิญประเทศไทยเปน Guest Nation ในการ
ประชุม the 66th Annual Congress of the KOA 2022 ซึ่งผมจะขอ
เชิญชวนสมาชิกฯ รวมนําสงผลงาน เพ�อ่ ทีจ่ ะไดเปนตัวแทนราชว�ทยาลัยฯ
ในการนําเสนอที่ประเทศเกาหลีในระหวางวันที่ 13 -15 ตุลาคม 2565
ทีจ่ ะถึงนี้ ซึง่ ทางราชว�ทยาลัยฯ ยินดีสนับสนุนคาใชจา ยบางสวนในการไปประชุมใหกบั สมาชิกฯที่ไดรบั การคัดเลือก ซึง่ จะได
แจงรายละเอียดการสนับสนุนใหทราบในลําดับตอไป
ขอเร�ยนแจงเพ�่มเติมแกสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานอีกเร�่องดวยวา เนื่องจาก หลักสูตรแพทยประจําบาน
ฉบับปรับปรุงใหมป 2565 จะถูกนําเสนอแกแพทยสภาตามกําหนดการภายในเดือนมิถนุ ายนนี้ โดยหลังจากนัน้ เราจะสงแบบ
หลักสูตรใหมแกสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานเพ�่อจัดเตร�ยมหลักสูตรใหม และเตร�ยมการเขารับการตรวจประเมินตาม
WFME ฉบับใหมภายในปนี้และปหนา สถาบันฯสามารถติดตอรายละเอียดของหลักสูตรใหมมาที่สํานักงานราชว�ทยาลัยฯ
ไดตลอดเวลาครับ
สุดทายนี้ หวังวาสมาชิกทุกทานจะดูแลสุขภาพ ปลอดจากโรคโคว�ด-19 และพบกันในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
ขอบคุณมากครับ
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สารจากประธานรับเลือก และนายกสมาคมฯ
รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ

ประธานรับเลือก และนายกสมาคมออรโธปดิคสแหงประเทศไทย

สวัสดีครับทานสมาชิกทุกทานผมมีเร�อ่ งสําคัญจํานวน 4 เร�อ่ ง
แจงใหพวกเราทราบดังนี้
1. สมาคมออรโธปดิกสแหงประเทศไทย
กอตัง้ เปนทางการในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2519 นับจนถึงปจจ�บนั
เปนเวลา 46 ป โดยผมดํารงตําแหนงเปนนายกฯ คนที่ 18 ขอเร�ยนให
สมาชิกทราบวา จากการประชุมรวมของอดีตประธานราชว�ทยาลัยฯ กับ
ทีมประธานฯ ทานปจจ�บัน ในปที่ผานมาไดขอสรุปวาจะยังคงสถานะของ
สมาคมฯ เหมือนเดิม แตใหปรับพันธกิจในรูปโฉมใหม คือมุง เนนการเผยแพร
ประชาสัมพันธความรู ทางดานกระดูกและขอ ใหกบั ประชาชนทัว่ ไป สมาชิก
ปจจ�บนั ของราชว�ทยาลัยฯ ทุกทาน ไดสมัครเปนสมาชิกของสมาคมฯ เปน
ที่เร�ยบรอยแลวโดยทางราชว�ทยาลัยฯ ออกคาสมัครใหทั้งหมด (ตาม
กฎหมายปจจ�บัน สมาชิกสมาคมฯ ตองชําระคาสมัครกอน จึงจะเปน
สมาชิกได) ปจจ�บันทางสมาคมฯ มีชองทางในการติดตอสื่อสาร กับ
สมาชิกรวมทั้งใหความรูกับประชาชนผูสนใจ โดยมี website หลักคือ www.toa.or.th และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ชั้นนํา
ยกตัวอยางเชน Facebook, YouTube, Line, เปนตน
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ในป 2565 นี้ ทางสมาคมฯ รวมมือกับสมาชิกจาก รพ.ศร�สะเกษ นําโดย คุณหมอเร�องเดช พ�พฒ
ั นเยาวกลุ พรอมนอง ๆ
แพทย พยาบาล จากกลุม งานออรโธปดกิ ส เปนเจาภาพรวมจัดงาน ความรูส ปู ระชาชนและบุคลากรทางการแพทย ทีศ่ ร�สะเกษ
ในระหวางวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 โดยไดรับเกียรติจากทานอดีตนายกฯ คนลาสุดคือ ศาตราจารยเกียรติคุณ
สารเนตร ไวคกุล รวมบรรยาย Soft skill ใน Session สําหรับนักศึกษาแพทย อีกดวย

2. การเลือกตั้ง ป 2565
ผมในฐานะ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ในปนี้ ขอใหสมาชิกทุกทานใหความสําคัญกับการ
ลงบัตรเลือกตัง้ ในครัง้ นี้ ใหมากทีส่ ดุ เพ�อ่ ใหการสานตองานเปนไปอยางราบร�น่ ตอเนือ่ ง ไมตอ งเร�ม่ นับหนึง่ ใหม
ทางผมและทีมงาน จะใชความพยายามอยางสูงสุด ทีจ่ ะสงบัตรเลือกตัง้ ใหถงึ มือสมาชิกใหมากทีส่ ดุ จากสถิติ
การเลือกตั้งที่ผานมา มีบัตรลงคะแนนสงกลับมาเพ�ยงประมาณ 600 ใบเทานั้นจากจํานวนสมาชิก 2,500
กวาทาน ปญหาอันนึงคือ ที่อยู ไมถูกตองทันสมัย ซึ่งในปนี้ผมจะพยายามแกปญหาในจ�ดนี้ให ได
ผมขอความรวมมือใหสมาชิกฯ ทุกทานไดโปรดกรอกขอมูลในบัตรเลือกตัง้ ใหครบถวนพรอมสงกลับมา
ใหมากที่สุด ขอมูลที่ ไดจะนํามาใช ในการเตร�ยมความพรอมสําหรับการเลือกตั้งแบบ E-Voting ในป 2567
มีสมาชิกสอบถามเขามาวาเวลานับคะแนนชื่อผูลงคะแนนจะถูกเปดเผยหร�อไม ผมขอยืนยันในที่นี้วา
การนับคะแนนชื่อของทานจะเปนความลับ ไมมีเปดเผยชื่อสมาชิกให ใครทราบ ขอใหสมาชิกสบายใจได
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3. หลักสูตรแพทยประจําบาน ป 2566
ผมในฐานะประธานกรรมการรางหลักสูตรใหม ของราชว�ทยาลัยฯ ขอเร�ยนชีแ้ จงวา ทางผมและ กรรมการฯ ทุกทาน ได
ทํางานอยางหนัก โดยใชขอ มูลจากโปรแกรม calibrum ที่ อาจารยอาร� ตนาวลีไดทาํ แบบประเมินหลักสูตรเดิมจาก Stakeholder
ทุกภาคสวนรวมทัง้ เกณฑใหมของแพทยสภา นํามาปรับปรุง มคว 1 ของราชว�ทยาลัยฯ ใหเสร็จภายใน ตนเดือนเมษายน 2565 นี้
เพ�อ่ ใหทนั กับการสัมมนาหลักสูตรใหม ที่ อาจารยอาร� ตนาวลี จะจัดขัน้ ในวันที่ 19-20 เมษายน 2565 โดยมี หัวหนาสถาบัน
ฝกอบรมทัง้ 25 สถาบัน, ประธานอนุสาขาฯ คณะกรรมการฝกอบรมและสอบ และ ทีมคณะกรรมการรางหลักสูตร เขารวม
พ�จารณากลั่นกรองใหเปนหลักสูตรที่ทันสมัย เหมาะสมกับบร�บทของการศึกษาเปนปจจ�บัน

4. หลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด ของแพทยสภา
เร�อ่ งนี้ ผมไดดแู ลมาตัง้ แตสมัยทีเ่ ปน รองประธานฝายว�ชาการฯ ในสมัยทีแ่ ลว มีสว นรวมผลักดันให อนุสาขา pediatric
และ musculoskeletal tumor เปน 2 อนุสาขาแรกที่ดําเนินการทําหลักสูตร 2 ปตามมาตราฐานของแพทยสภา ปจจ�บัน
หลักสูตรอนุสาขา pediatric ไดผา น มติของแพทยสภา เปนทีเ่ ร�ยบรอยแลว ในสวนของ tumor จะสงหลักสูตร 2 ปให อฝส
ของราชว�ทยาลัยฯ พ�จารณาไดภายในเดือนพฤษภาคมนี้ การมี fellowship 2 ป นับเปนขอดีมากกวาขอเสีย ดังนี้
- เปนหลักสูตรทีร่ บั รองโดยแพทยสภา สมาชิกทีม่ าฝกอบรมจบแลวจะสามารถปรับคุณวุฒิ กับ กพ. ได เทียบกับปจจ�บนั
ที่แตละสถาบันดําเนินการเอง ไมสามารถนําประกาศนียบัตรไปปรับ คุณวุฒิ ได
- กระทรวงสาธารณสุข มีแผนที่จะเพ�่มอัตรากําลังสําหรับ แพทยออรโธฯ ที่จบหลักสูตร 2 ป ถือวาแพทยสภารับรอง
ถูกตอง เชน รพ.ศูนย ในอนาคต อาจจะมี กรอบอัตรา แพทยออรโธฯ เฉพาะทางออรโธฯเด็ก เพ�ม่ สงผลให มีจาํ นวน
แพทยออรโธฯ ในกลุม งาน เพ�ม่ ข�น้ เชนเดียวกับ กลุม งานอืน่ ๆ เชน ศัลยกรรม, อายุกรรม ทีม่ กี รอบอัตรา สําหรับแพทย
ที่จบ fellowship หลักสูตร 2 ป นอกเหนือจากอัตราแพทยออรโธฯ ทั่วไป ที่ปจจ�บันเต็มเกือบหมด ขยายเพ�่มไมได
- เปนการพัฒนาความกาวหนาทางว�ชาการ ในกาวทันโลก ในขณะที่ ราชว�ทยาลัยอื่นๆ มีหลักสูตร fellowship 2 ป
กันจนครบหมดแลว เหลือแตราชว�ทยาลัยแพทยออรโธฯ ทีล่ า ชา ไมยอมทําหลักสูตรใหถกู ตองเปนทีย่ อมรับในระดับ
ประเทศและสากล
- ทีม่ กี ารกลัวกันวา จะไปลิดรอนสิทธิข์ องสมาชิก ใหผา ตัดไมได ถาไมจบเฉพาะทาง ในเร�อ่ งนี้ ตามกฎหมายระบุวา การ
practice ดานออรโธฯ สําหรับสมาชิกที่จบหลักสูตรวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรออรโธฯ มีสิทธิ์ที่จะผาตัดในทุกแขนงของ
ออรโธฯ ไดอยางมีเกียรติและศักดิศ์ ร� ไมใชวา ถาไมจบ fellow ออรโธฯ เด็ก จะไมสามารถรักษา/ผาตัด คนไขออรโธฯ เด็ก
สมาชิกทุกทานยังคงรักษาไดเหมือนเดิมทุกประการ ขอใหสมาชิกทุกทาน สบายใจได
- การฝกอบรม จะเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกสถาบัน มีการตรวจประเมินหลักสูตร จากสวนกลาง สงผลใหผลผลิต
มีคุณภาพตามเกณฑของราชว�ทยาลัยฯ
***ดวยเหตุผลดังขางตน จึงอยากจะขอให สมาชิกทุกทานไดชว ยกันสนับสนุนผลักดันให ทุกอนุสาขา ไดทาํ หลักสูตร
Fellowship 2 ป ทีร่ บั รองโดยแพทยสภาตอไปครับ
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สารจากรองฯ บร�หาร
นพ.ชาลี สุเมธวานิชย

รองประธานฯ ฝายบร�หาร

สวัสดีครับอาจารย และพ�่นองชาวออรโธปดิกสทุกทาน
เปนเวลาพอสมควรทีเ่ ราไมไดเข�ยนขาวคราวถึงกันทางจดหมายขาว
สาเหตุหลักๆ ก็เนือ่ งจากภาระงานตางๆทีล่ ดลงในชวงโคว�ดทีผ่ า นมา 2 ป
ระบบสาธารณสุขของประเทศเรา เนนไปทางการปองกันโรคระบาดกัน
อยางหนักมาก จึงทําใหงานทีเ่ คยทําตอเนือ่ งกันมาชะลอลงไป แตอยางไร
ก็ดผี มคาดวาการทํางานตางๆ ก็จะเร�ม่ ตนใหมอกี ครัง้ ในเวลาอีกไมนาน
ตอจากนี้ไป
กอนอืน่ ในฐานะเปนประธานจัดงานประชุมว�ชาการประจําป ผม
ตองขอขอบคุณอาจารย และพ�น่ อ งทุกทานที่ไดมารวมงานในปทผี่ า นมา
และปฏิบตั ติ ามมาตรการ Covid free environment จนเราผานการจัด
งานมาไดอยางสมบูรณแบบ การจัดงานครั้งที่ผานมานี้เปนการจัดงาน
ที่มีความยุงยากลําบากมากที่สุดเทาที่ผมเคยมีสวนรวมมา ตั้งแตระยะ
เวลาทีก่ ระชัน้ ชิด การตัดสินใจในภาวะทีย่ ากลําบาก อีกทัง้ งานนีเ้ ปนงาน
ประชุมขนาดใหญทจี่ ดั ครัง้ แรกในพัทยา คณะกรรมการจัดงานฯ ตองไป
นําเสนอมาตรการตางๆ ในการจัดงานใหทา นสาธารณสุชจังหวัดชลบุรท� ี่ไดรบั มอบหมายจากทานผูว า ราชการจังหวัดชลบุร�
ใหพจ� ารณาความเปนไปไดของการจัดงาน ซึง่ เราก็ไดเร�ยนทานทราบวาเปนการประชุมทีม่ บี คุ ลากรทางการแพทยเขามารวม
เราจะมีความเขาใจถึงสถานการณและยังนําเสนอทานไปวา คณะกรรมการฯ จะทํามาตรการเพ�อ่ เปนตัวอยาง หากมีงานประชุม
อื่นๆ ที่ตองการจัดตามมา ทําใหการจัดงานในปที่ผานมานั้นถือวาเปนตนแบบของมาตรการการจัดงานประชุมขนาดใหญ
ทางจังหวัดชลบุร� ก็ไดรับทราบถึงมาตรการดังกลาวและไดนํามาปรับปรุงใชงานกับงานประชุมอีกหลายๆ งานที่จัดตามมา
ในขณะที่ทางราชว�ทยาลัยจัดงานนั้น ก็ไดมีเลขาของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กไดมาดูงานและสอบถามรายละเอียด เพ�่อเปน
แนวทางในการจัดงานทีท่ างสมาคมจะจัด ผมจึงตองขอขอบคุณสมาชิกทีม่ ารวมงานทุกทาน ทีม่ สี ว นรวมในงานนีจ้ นประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางดีดวยครับ
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เร�่องสําคัญมากที่สุด ที่ผมอยากจะเร�ยนใหทราบคือ ภายในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ จะมีวาระสําคัญอีกครั้ง
สําหรับสมาชิกชาวออรโธปดกิ สของเราทุกคน คือ การเลือกตัง้ ประธานรับเลือกและกรรมการบร�หารชุดใหมของราชว�ทยาลัย
ของเรา ตลอด 10 ปทผี่ มไดทาํ งานเปนกรรมการบร�หาร และตําแหนงอืน่ ๆ ในราชว�ทยาลัย จะขอเร�ยนใหทราบคราวๆ ถึงการ
เปลีย่ นแปลง และบทบาทหนาที่ ทีส่ าํ คัญของราชว�ทยาลัยฯ ของเราครับ
ราชว�ทยาลัยแพทยออรโธปดกิ สเปนสวนหนึง่ ของแพทยสภา ซึง่ มีหนาทีห่ ลักในการรับผ�ดชอบหลักสูตรและดูแลการเร�ยน
การสอนแพทยประจําบานออรโธปดกิ ส งานอืน่ ๆ ทีม่ สี ว นสําคัญคือ การดูแลเร�อ่ งจร�ยธรรม การฟองรองทีเ่ กีย่ วของกับแพทย
ออรโธปดกิ ส หนาทีห่ ลักที่ไดรบั มาจากแพทยสภา ก็จะเปนไปในราวๆ นี้
การทํางานดังกลาวอาจจะไมมสี ว นเกีย่ วของกับสมาชิกฯทีท่ าํ งานกันอยูใ นโรงพยาบาลตางๆมากนัก ดังนัน้ เมือ่ ผมเขามา
ทํางานในคณะกรรมการบร�หารตัง้ แตเร�ม่ ตน ผมมีความคิดอยูห นึง่ อยางซึง่ เปนแนวความคิดทีผ่ มใชในการทํางานมาจนปจจ�บนั คือ
ราชว�ทยาลัยฯ จะมีสมาชิกฯไปเพ�อ่ อะไร เราทําอะไรใหสมาชิกบาง ทําเพ�ยงแตจดั งานประชุมประจําป ปละหนึง่ ครัง้ เทานัน้ หร�อ จาก
แนวคิดนีท้ าํ ใหผมมาประเมินดูวา ตอนทีผ่ มเขามาทํางานสถานภาพของราชว�ทยาลัยฯ เปนอยางไร และเรามีความสามารถทีจ่ ะทํา
อะไรไดบา ง ตอนนัน้ ผมอาจจะทํางานไดไมนาน ผมก็รสู กึ วาจะทําอะไรสักอยางมันคอนขางยากมาก ไมมหี นวยงานไหนๆ รับฟง
มากเทาไร เพราะแตละหนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีใ่ นการสัง่ การนัน้ เชน กระทรวงสาธารณสุข ทีส่ มาชิกสวนใหญของเราทํางาน
อยูด ว ย สปสช. กรมบัญชีกลาง ทีม่ สี ว นในการกําหนดอุปกรณตา งๆ ทีจ่ าํ เปนในการทํางานของสมาชิกเรา ยังไมเห็นความสําคัญ
ของเราชว�ทยาลัยฯสักเทาไร การดําเนินการขัน้ แรกสุดทีผ่ มไดไปรับงานมาคือ เขาไปมีสว นรวมกับการเบิกจายอุปกรณตา งๆ ของ
กรมบัญชีกลาง และสปสช ซึง่ ไดประชุมตอเนือ่ งกันมาตลอด บางครัง้ เกือบทุกเดือน ไมไดประชุมเพ�ยงแคครัง้ หร�อสองครัง้
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โชคดีที่ในป 2556 ปแรกที่ผมไดเขามาเปนกรรมการบร�หารปแรกในสมัยที่ทานอาจารยธวัช ประสาทฤทธา เปน
ประธานราชว�ทยาลัยฯ และผมรับตําแหนงเปนรองเลขาธิการ ทานไดมอบหมายใหผมไปทําเร�อ่ งเบิกจายวัสดุอปุ กรณรว มกับ
กรมบัญชีกลางและสปสช. จากการทีไ่ ดทาํ งานนีท้ าํ ใหรบั ทราบไดวา เมือ่ เรามีสว นเขาไปชวยเหลือหนวยงานอืน่ ๆ และหนวยงาน
นัน้ เห็นวาการชวยเหลือของเราเกิดประโยชนตอ องคกร ไมเพ�ยงแตองคกรออรโธปดกิ สของเรา และยังไดประโยชนตอ องคกร
ตนเร�อ่ งนัน้ ดวย ทําใหบทบาทและความสําคัญของราชว�ทยาลัยฯของเราเพ�ม่ มากข�น้ เร�อ่ งตอไปที่ไดเขาไปชวยเหลืองานคืองาน
service plan ออรโธปดกิ ส ของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เปนหนวยงานทีส่ าํ คัญมาก เพราะเปนผูก าํ หนดนโยบายการทํางาน
ของสมาชิกของเราสวนใหญทที่ าํ งานอยูใ นกระทรวงสาธารณสุข และยังมีผลตอไปยังระบบสาธารณสุขของหนวยงานอืน่ เชน
กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร เปนตน บทบาทแรกๆ ของผมก็เขาไปใหความคิดเห็นในแงวช� าการเกีย่ วกับทางออรโธปดกิ ส
แตตอ มาเมือ่ ทํางานนานๆ ข�น้ กับองคกรตางๆ จึงเร�ม่ เปนคนประสานงานระหวางองคกร เชน กระทรวงสาธารณสุข ราชว�ทยาลัย
สปสช. กรมบัญชีกลาง รวมถึงการเร�่มตนนโยบายใหมๆ และผลกระทบตอสมาชิกของเรา
โอกาสอันดีที่สมาชิกของเราที่ทํางานในสวนภูมิภาค และเปนกรรมการบร�หารราชว�ทยาลัยฯ และยังเปนกรรมการใน
service plan ไดมีการทํางานรวมกันเปนอยางดี ทําใหบทบาทของราชว�ทยาลัยฯ นอกเหนือจากงานในหนาที่เพ�่มมากข�้น
การทํางานนอกเหนือจาก job description นี้ อาจจะตองใชเวลามากกวาเดิม แตสง�ิ ที่ไดตามมาคือ บทบาทความสําคัญของ
ราชว�ทยาลัยฯ ในองคกรอื่นๆ เพ�่มมากข�้น เมื่อใดที่องคกรเหลานั้นจะทําอะไรบางอยาง ก็จะเชิญราชว�ทยาลัยฯเขาไปมีสวน
รวมดวยเพราะเกิดประโยชนตอ องคกรนัน้ ไมวา จะเปนกระทรวงสาธารณสุข สปสช กรมบัญชีกลาง หร�อสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
เนื่องจากองคกรของเราไมมีอํานาจในการสั่งงานใดๆ นอกเหนือจากการฝกอบรม การทํางานรวมกับองคกรอื่นๆ
ทําใหเกิดประโยชนตอ สมาชิกของเราก็คอื องคกรเหลานัน้ รับฟงเรามากข�น้ เราไดมกี ารทําความรูจ กั กับเจาหนาที่ (บางครัง้
ระดับสูง) ในองคกรตางๆ เราจึงสามารถเสนอความคิดเห็น และนําปญหาของสมาชิกของเราเขาไปปร�กษา และหาทางชวยเหลือ
สมาชิกไดมากยิ�งข�้น
นอกจากงานเหลานี้ ในชวงปที่ 3 ของการทํางาน (ป 2558) ซึง่ ทานอาจารยสกุ จิ แสงนิพนั ธกลู เปนประธาน และทาน
อาจารยมาโนช จันทรศร เปนรองประธานฝายบร�หาร และผมทําหนาทีเ่ ปนเลขาธิการไดเร�ม่ ตนมีโครงการสานสัมพันธสมาชิก
โดยกรรรมการบร�หารราชว�ทยาลัยฯจะไปเยีย่ มสมาชิกในตางจังหวัด เร�ม่ ตนครัง้ แรกนาจะเปนโรงพยาบาลโดยรอบสุโขทัย ไป
จนถึงโรงพยาบาลแมสอดกรรมการบร�หารไปเพ�่อพ�ดคุย รับทราบปญหาของสมาชิกในการทํางาน รวมถึงชี้แจงแนวทางที่
ราชว�ทยาลัยไดดําเนินการอยู เพ�่อที่จะชวยเหลือสมาชิก โครงการนี้เปนโครงการที่ทําใหเราสามารถไดรับทราบปญหาของ
สมาชิก ซึ่งเราก็ไดนํามาว�เคราะห และวางแนวทางในการชวยเหลือสมาชิกตอไป ปญหาที่เรารับทราบมา ทําใหเราทราบวา
สมาชิกทีอ่ ยูใ นโรงพยาบาลใหญโรงพยาบาลเล็ก มีปญ
 หาบางอยางทีเ่ หมือนกัน และปญหาบางอยางทีแ่ ตกตางกันโดยสิน� เชิง
ยกตัวอยางเชน ในโรงพยาบาลอําเภอก็จะมีปญ
 หาเร�อ่ งเคร�อ่ งมือเคร�อ่ งใชในการทํางานโดยเฉพาะการผาตัดนัน้ ไมครบถวย
โรงพยาบาลประจําจังหวัด ก็มภี าระงานทีม่ ากข�น้ เพราะนอกจากจะตองดูแลผูป ว ยในพ�น้ ทีแ่ ลว ยังตองรับสงตอผูป ว ยมาจาก
โรงพยาบาลที่เล็กลงไป จํานวนแพทยก็นอยมาก อยูเวรเยอะมากในเตละเดือน โรงพยาบาลศูนยก็มีปญหาในการเพ�่มพ�น
ศักยภาพและคุณภาพในการดูแลผูปวย และยังตองเพ�่มการทํางานในเคสที่ยุงยากซับซอนมากยิ�งข�้น
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ปญหาในดานการทํางานว�จัยเพ�่อขอตําแหนงทางว�ชาการ ก็เปนปญหาอีกเร�่องที่เราไดรับทราบมาจากการไปเยี่ยม
เยียนสมาชิกจึงทําใหในป 2558 ในสมัยที่ทานอาจารยบรรจง มไหสวร�ยะ เปนประธาน และทานอาจารยธไนนิธย โชตนภูติ
เปนรองประธานฯ ฝายว�ชาการ และผมเปนกรรมการบร�หารฯ ไดมกี ารเสนอใหมกี ารจัดอบรมเร�อ่ งการทํางานว�จยั และใหสมาชิก
นํางานว�จัยที่ยังไมเสร็จมาใหคณาจารยตางๆที่ไดรับเชิญมาเปนผูช้ีแนะ เทาที่ผมจําได เราได ไปจัดงานนี้ที่ ขอนแกน ลําปาง
และกรุงเทพฯ และเรายังดําเนินการในดานนโยบายอื่นๆ ทําใหอัตราการผานผลงานว�จัยของสมาชิกเราเพ�่มมากข�้น

ปญหาอีกเร�อ่ งหนึง่ ทีส่ มาชิกในโรงพยาบาลจังหวัดหลายๆแหง หร�อแมแตกระทัง่ โรงพยาบาลศูนยขนาดใหญกป็ ระสบกับ
ปญหานีค้ อื จํานวนแพทยของออรโธปดกิ สเรานอยกวาภาระงาน จํานวนแพทยของออรโธเราเมือ่ เทียบกับสาขาใหญอนื่ ๆ เชน
ศัลยกรรม อายุรกรรม เรามีจํานวนแพทยนอยกวามากๆ ทําใหภาระงานตางๆ มากข�้นกวาสาขาหลักอื่นๆ และผมคิดวาใน
การอยูเ วรเคสทีม่ าทีห่ อ งฉุกเฉินทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ สวนมากก็จะเปนเคสทางออรโธปดกิ ส ผมก็ไดวเ� คราะหปญ
 หานี้ และไดนาํ ไป
เสนอตอทานอาจารยอาร� ตนาวลี ซึง่ ดํารงตําแหนงประธานราชว�ทยาลัยฯ และทานอาจารย ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ รองประธานฯ
ฝายว�ชาการ โดยการว�เคราะหปญหานี้คือ เมื่อเทียบกับสาขาใหญอื่นๆ แลว ออรโธปดิกสของเราไมมีหลักสูตรอนุสาขา จึง
ไมสามารถทีจ่ ะเพ�ม่ จํานวนแพทยขน�้ ได จึงไดมกี ารเร�ม่ ตนทีจ่ ะเสนอหลักสูตรอนุสาขา pediatric tumor และ sports medicine
ข�น้ มา แตทงั้ นีผ้ มยังคิดวาอนุสาขาทีม่ คี วามจําเปนและควรจะมีเพ�ม่ คือ trauma hand และ spine โดยการทํางานนีค้ งตองทํา
อยางตอเนื่อง เพ�่อที่จะไดมาแก ไขปญหาภาระงานของสมาชิกเราอยางสมบูรณ
รายละเอียดในการทํางานอืน่ ๆ ยังมีอกี มากมาย เพราะราชว�ทยาลัยฯ ไดไปทํางานรวมกับองคกรอืน่ ๆ มากข�น้ การทํางาน
ตางๆ ก็ยังคงตองดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง เพราะปญหาหลายๆอยาง ยังไมสามารถแก ไขได หร�ออยูในการดําเนินงาน
เพ�่อการแก ไข
จากการที่ผมไดเข�ยนอธิบายมาคอนขางมากในครั้งนี้ เปนเพราะเมื่อผมไดมีเวลาไดพ�ดคุยกับสมาชิกฯ หลายๆ ทาน
ทําใหผมรับทราบวา สมาชิกฯอีกจํานวนมากยังไมเขาใจงาน และความสําคัญของราชว�ทยาลัยฯ เพราะไมเห็นวามีสว นกระทบ
ตอการทํางานของสมาชิกฯ ผมจึงเข�ยนอธิบายงานตางๆคราวๆ (ซึ่งไมไดเปนงานทั้งหมด) เพ�่อใหสมาชิกของเราเห็นความ
สําคัญของราชว�ทยาลัยฯ และยอนไปถึงวาระทีผ่ มเข�ยนถึงตอนแรกสุด คือการเลือกตัง้ ประธานรับเลือก และกรรมการบร�หาร
ของราชว�ทยาลัยฯ ผมอยากจะขอใหสมาชิกฯทุกทานไดมาออกเสียงเพ�อ่ เลือกประธานรับเลือก และกรรมการบร�หารของเรา
เพ�่อจะไดดําเนินการทํางานใหเปนประโยชนตอสมาชิกฯตอไปในอนาคต
อยาลืมลงคะแนนเลือกตั้งในกลางเดือนเมษายน ถึงมิถุนายนนะครับ ขอบคุณมากครับ
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สารจากรองฯ ว�ชาการ
ผศ.นพ.ธรรมนูญ ศร�สอาน
รองประธานฯ ฝายว�ชาการ

เร�ยน สมาชิกราชว�ทยาลัย ที่เคารพรักทุกทาน
การประชุมประจําปของราชว�ทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 44 ในปนยี้ งั คงจัดข�น้
ทีศ่ นู ยประชุมนานาชาติพช� (PEACH) พัทยาเชนเคย โดยกําหนดจัดข�น้
ในระหวางวันที่ 21-23 ต.ค. 65 จะเปนการประชุมนานาชาติ โดยมีสมาคม
ออรโธปดิกสของประเทศเกาหลี (The Korean Orthopaedic Association/
KOA) เปนสมาคมหลักทีร่ บั เชิญมารวมในการประชุมครัง้ นี้ แมในปจจ�บนั
สถานการณการแพรระบาดของโรค โคว�ด-19 ยังไมสงบ ผมยังคาดหวังวา
สถานการณจะคลีค่ ลายลงจนทําใหเราสามารถจัดการประชุม onsite ได
อยางเต็มรูปแบบเพ�อ่ ใหสมาชิกทุกทานทีม่ ารวมประชุมไดมโี อกาสพบปะ
พ�ดคุย แลกเปลีย่ นประสบการณ และสามารถทํากิจกรรมตางๆ ทีน่ อกเหนือ
จาการประชุมว�ชาการกันไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามการแพรระบาด
ของโคว�ด-19 ไดกระตุน ใหเราพัฒนาและมีความพรอมในการปรับเปลีย่ น
รูปแบบในการจัดประชุมใหเหมาะสมตามสถานการณ ไดดงั ทีเ่ ห็นจากการ
ประชุมในปที่ผานมา
ทางคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมไดพยายามวางแผน
การประชุมกันอยางตอเนือ่ งและรัดกุมเพ�อ่ ใหการประชุมครัง้ นีเ้ ต็มเปย ม
ดวยคุณภาพ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเขารวมประชุมทุกทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมผมขอเชิญ
ชวนสมาชิกทุกทานสงผลงานว�ชาการเพ�อ่ นําเสนอในทีป่ ระชุม และติดตามรายละเอียดการประชุมผาน website การประชุม
http://www.rcost2022.com ไดตั้งแตบัดนี้ แลวพบกันในงานประชุมครับ
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สารจากเลขาธิการ
ผศ.นพ.สารเดช เข�่องศิร�กุล

เลขาธิการราชว�ทยาลัยฯ
ประธานคณะกรรมการจัดประชุมว�ชาการสวนภูมิภาคฯ

เร�ยน สมาชิกราชว�ทยาลัยฯ ที่เคารพ
ในชวงวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2565 ทีผ่ า นมา ทางราชว�ทยาลัยฯ
รวมกับโรงพยาบาลหาดใหญและโรงพยาบาลสงขลา ไดจัดงานประชุม
ว�ชาการสวนภูมภิ าคประจําป 2565 ข�น้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยปกติการประชุม
สวนภูมิภาคนี้จะจัดข�้นเปนประจําทุกสองป หมุนเว�ยนไปตามภาคตาง ๆ
เพ�อ่ ไดพบปะสมาชิก และอัพเดทขอมูลขาวสาร ความรูว ช� าการแกสมาชิก
อยางตอเนือ่ ง ในครัง้ นีแ้ มจะมีปญ
 หาการระบาด COVID-19 มาเปนระยะ
แตสมาชิกในภาคใตก็ยังเห็นความสําคัญของการประชุมฯ และใหความ
รวมมือ ความไววางใจแกคณะกรรมการจัดงานทีด่ าํ เนินการประชุมใหเปน
ไปตามมาตรการปองการแพรระบาดอยางเครงครัด จึงทําใหงานนีส้ าํ เร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี มีผูเขารวมประชุมกวา 200 ทาน ทั้งแพทย พยาบาล
แพทยประจําบาน มีวท� ยากรจากภาคใตและทัว่ ประเทศกวา 80 ทาน (และ
สุดทาย ไมกลายเปนคลัสเตอรแตอยางใด) โดยเนื้อหาว�ชาการหลักจะ
มุง เนนการรักษาเคสยุง ยากทีท่ าํ ไดภายใตขด� ความสามารถในพ�น้ ที่ ตามธีม
“Difficult cases we can do” ปญหาทางออรโธปดิกสกับโคว�ด นอก
จากนีย้ งั มีหอ งใหคาํ ปร�กษาการสรางงานว�จยั ตีพม� พและทําตําแหนงว�ชาการใหแกสมาชิกอีกดวย สวนกิจกรรมสานสัมพันธ
ในงานประกอบดวยการว�ง่ ร�มหาดยามเชา (ฝนตกปรอยๆ เลยมีคนว�ง่ นอยไปนิด) การนัง่ รถรางชมเมืองสงขลา ก็เพ�ม่ บรรยากาศ
นารักๆ และเพ�่มความสนิทสนมใหกับเหลาสมาชิกไดเปนอยางดี
สุดทายนีผ้ มตองขอขอบคุณทานสมาชิกผูม ารวมงาน คณะกรรมการจัดงานทุกทานทัง้ จากสวนกลางและทางภาคใต
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

อยาลืม เลือกตั้งนะ…

ขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข่าวสาร ราชวิทยาลัยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

RCOST
New���tt�r

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไม ได

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

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

ลงชื่อ…………………….

