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สารบัญ

 ขอเชิญสมาชิกเข้าชม Facebook : http://fbl.me/FRCST

 Website ของ รวศท. ที่
 WWW. RCST.OR.TH

 2 สารจากประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2564-2566 

  -  แผนงานพัฒนาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

  -  ประวัติของประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

  -  คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

  -  รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

 19 สารจากประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ วาระ 2564-2566

 27 บทความและข่าวสารที่มีสาระสำาคัญ

  -  จริยธรรมทางการแพทย์ เพื่อธำารงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

   โดย ศ. พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  -  จดหมายจาก นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ฉบับที่ 249

 32 งานประชุมวิชาการประจำาปี 2564 ครั้งที่ 46

 39 บทบรรณาธิการ



จุลสารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  l  ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 25642

สารจากประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

วาระ 2564-2566



Bulletin RCST  l  Volume 46 Issue 3 September-December  2021 3

แผนงานพัฒนาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

 ในวาระป ีพ.ศ. 2564 - 2566 ท่ีผมปฏบัิติหน้าท่ีประธานราชวทิยาลัยศัลยแพทยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่ใหอ้งคก์ร

ของเรามีความเจริญก้าวหน้า  และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกศัลยแพทย์ ผมได้มีแผนพัฒนาดังนี้ 

 1. พัฒนาราชวิทยาลัยฯให้เป็นองค์กรเพื่อประสานงานระหว่างศัลยแพทย์ในสังกัดทุกหน่วยงานราชการ 

องค์กรของรัฐ รวมทั้งในภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือมากข้ึนด้านวิชาการ และมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม

ต่างๆของราชวิทยาลัยฯอย่างเต็มที่ 

 2. พฒันาแนวทางการผลติศัลยแพทยท์ีม่คีวามสามารถ มีคุณธรรม และจรยิธรรม ในปรมิาณทีเ่พยีงพอและ

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทย โดยในขณะนี้ได้มีการจัดทำาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 

(Fundamental Surgery) เพือ่ใหค้วามรูใ้นเชงิกวา้งของศัลยศาสตร ์สำาหรบัการเตรยีมพรอ้มก่อนเข้ารบัการฝกึอบรม

ในหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ สาขาต่างๆ 

 3. ดำาเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอื และคุ้มครองศัลยแพทยท์ีต้ั่งใจปฏบิติัหนา้ท่ีด้วยความซือ่สัตยส์จุรติ และมี

ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยให้หลุดพ้นจากคดีฟ้องร้องที่เป็นผลจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการดูแลรักษา

ผูป้ว่ย โดยจดัต้ังคณะอนกุรรมการพจิารณาข้อรอ้งเรยีนพรอ้มกบัทีป่รกึษา ท่ีประกอบด้วยบคุลากรทีมี่ความรูท้าง

ด้านพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นอย่างดี 

 4. ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ในคดีฟ้องร้องที่เป็นผลจากความเสียหายของผู้ป่วยที่เกิด

ขึ้นภายหลังการรักษาทางศัลยกรรม เพื่อให้ราชวิทยาลัยฯ เป็นองค์กรที่ยังคงได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่พึ่งของ

สังคมในทุกระดับ

 5. ผลักดันให้ศัลยแพทย์ทุกสาขาในระบบราชการ และองค์กรของรัฐให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทาง

วิชาชีพ พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

 6.  พัฒนาการประชุมวิชาการประจำาปีของราชวิทยาลัยฯ ให้เป็นประโยชน์อย่างท่ัวถึงต่อสมาชิกราชวิทยา

ลัยฯในทุกสาขาของศัลยศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศ โดย

จะมีการปรบัแนวทางการนำาเสนอข้อมูลทางวชิาการผา่นระบบเครอืขา่ยการสือ่สารไรส้ายใหม้ปีระสทิธิภาพสงูสุด

 7. พัฒนาให้ศัลยแพทย์มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ทางวารสารและสามารถนำาไปใช้เป็นประโยชน์แก่

ผู้ป่วยทางศัลยกรรมท่ัวประเทศ โดยจัดให้มีคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยเป็นท่ีปรึกษาแก่ศัลยแพทย์ในการวางแผน

ทำาวิจัย และมีการพัฒนาวารสารของราชวิทยาลัยฯ Thai Journal of Surgery ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 8. จัดให้มีระบบการชว่ยเหลอือยา่งเรง่ดว่นในด้านการใหค้วามเหน็ทางวชิาการ ในกรณีท่ีศัลยแพทยป์ระสบ

ปญัหาในขณะทำาการรกัษาผูป่้วยฉุกเฉนิทางศัลยกรรม โดยการจัดระบบติดต่อประสานผา่นระบบเครอืข่ายส่ือสาร

ชนิดไร้สาย

 9. พฒันาราชวทิยาลยัฯใหม้แีหลง่ข้อมูลทางวชิาการทางศัลยศาสตรใ์ห้มีความทันสมัย เพือ่ให้ศัลยแพทยทุ์ก

สาขาทั่วประเทศมีโอกาสเข้าถึงการค้นคว้าข้อมูลท่ีก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว 



จุลสารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  l  ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 25644

โดยทำาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายของราชวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 10.  ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างกลุ่มศัลยแพทย์ทุกสาขาให้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น 

และเกิดความร่วมมืออย่างเป็นปึกแผ่นในอนาคต

h



Bulletin RCST  l  Volume 46 Issue 3 September-December  2021 5

ประวัติของประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

วาระ 2564–2566

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

1.  ประวัติส่วนตัว

  เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2499   อายุ 65 ปี 

2.  ประวัติการศึกษา

	 พ.ศ.	 	 สถานที่

 2516 โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน (เดิม โรงเรียนมัธยมสาธิต วศ. ปทุมวัน)

 2520 วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 2522 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 2526 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ 

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยสภา

 2530 FRCS (Edinburgh), The Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

 2531 Fellowship Certificate in Vascular Surgery, 

  The Royal Infirmary of Edinburgh,Edinburgh, UK

 2532 Fellowship Certificate in Kidney Transplantation, 

  The Royal Victoria Infirmary, Newcastle Upon Tyne, UK

 2532 Fellowship Certificate in Liver Transplantation

  Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, UK

 2547 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทยสภา

3. ประวัติการรับราชการ 

 ปี	พ.ศ.	 ตำาแหน่งทางวิชาการ	 หน่วยงาน/องค์กร

 2527 - 2535 อาจารย์  

 2535 - 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์

 2540 - 2554 รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 2554 – 2561 ศาสตราจารย์ระดับ 10 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2561 - 2564 ศาสตราจารย์ ระดับ11 



จุลสารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  l  ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 25646

4.  ตำาแหน่งหน้าที่อื่นๆ และกิจกรรมที่เคยทำา

	 ปี	พ.ศ.	 ตำาแหน่ง	 หน่วยงาน/องค์กร

 2545 - 2559 หัวหน้าสาขาวิชา สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด 

 2557 - 2559 รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาศัลยศาสตร์

 2556 - 2564 นายกสมาคม สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

 2557 - 2558 นายกสมาคม สมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดแห่งทวีปเอเชีย

 2558 - 2562 รองประธาน ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 2562 - 2564 ผู้รั้งตำาแหน่งประธาน ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 2564 - 2566 ประธานราชวิทยาลัยฯ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

5. ประวัติที่สำาคัญ

 5.1	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

 ปี พ.ศ. รายการที่ได้รับพระราชทาน

 2552 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ

 2557 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 2552 เหรียญจักรพรรดิมาลา

 2561 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์

 5.2	รางวัลที่เคยได้รับ

 ปี	พ.ศ.	 รางวัล	 หน่วยงาน/องค์กร	ผู้มอบ

 2552 รางวัลโครงการติดดาว ประจำาปี 2551 นวัตกรรมดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ โครงการ Endovascular  มหาวิทยาลัยมหิดล

  Check List 

 2553 รางวัลการนำาเสนอดีเด่น ในการประชุม คณะกรรมการจัดงานประชุม 

  Endovascular 2010 ในการบรรยาย Endovasculogy 

  เรื่อง Endovascular Surgery for Peripheral Vascular ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศ   

  Disease Siriraj Experience สาธารณรัฐประชาชนจีน

 2554 รางวัลตำาราศิริราชมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  เรื่อง ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมหลอดเลือด มหาวิทยาลัยมหิดล
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 ปี	พ.ศ.	 รางวัล	 หน่วยงาน/องค์กร	ผู้มอบ

 2555 รางวัลปาฐกถาพิเศษ GopiDaviKhana Oration 2012 Asian Pacific Vascular Intervention 

   Course (APVIC) ณ กรุงนิวเดลลี

   ประเทศอินเดีย

 2556 รางวัล TVA Lifetime Achievement Award สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือด

   แห่งประเทศไทย

 2556 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  ผลงานเรื่อง การผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินโลหิตของ (ก.พ.ร.)

  เท้าขาดเลือดขั้นวิกฤต ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน สำานักนายกรัฐมนตรี

 2557 Catch Shining Star Award & Top Ten Club Award INC Research: CATCH Study 

   (Comparison of Acute Treatment in 

   Cancer Hemostasis)

 2557 รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   มหาวิทยาลัยมหิดล

 2557 รางวัลโครงการติดดาว ประจำาปี 2556 นวัตกรรมดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  ด้านแนวคิด LEAN ประเภททีม สหสาขาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  โครงการผ่าตัดฉับไว ด้วยใจ ด้วยลีน 

 2559 รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ 2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   มหาวิทยาลัยมหิดล

 2559 รางวัลคนดี ศรีมหิดล 2559 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

 2562 รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ 2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   มหาวิทยาลัยมหิดล

 2562 รางวัลบุคคลต้นแบบมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

 2562 รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 

  ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 2563 Award of excellence site  Voyager PAD Phase IIIGlobal 

   Clinical Trial

6.  ผลงานด้านการบริหาร

 6.1 เป็นผู้ก่อต้ังหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์หลอดเลือดข้ึนเป็นครั้งแรกของ

ประเทศไทย ในภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งใน

เวลา 2 ปีต่อมาในการพัฒนาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
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โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา

 6.2 ประธานจัดการประชุมวิชาการประจำาปี สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556-

2562

 6.3 ประธานจัดการประชุมวิชาการประจำาปี สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งทวีปเอเชีย ในปี พ.ศ. 2558

 6.4 ประธานจัดการประชุมวิชาการประจำาปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559-2562

 6.5 ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด (อฝส.) อนุสาขาศัลยศาสตร์

หลอดเลือด ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552-2562

 6.6 ประธานอนุกรรมการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ (อศอ.) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562-2564

7. ผลงานวิชาการ

 7.1		 ผลงานนวัตกรรม

  1. Mutirangura P, Phanchaipetch T, Ruangsetakit C, Wongwanit C, Chinsakchai K, Ascending tho-

racic aortobipopliteal bypass for extensive aortoiliac and femoropopliteal arterial occlusive disease, 

Journal of Vascular Surgery Cases.2015;1:180-3.

  2. Mutirangura P, Ruangsetakit C, Wongwanit C, Sermsathanasawadi N,Chinsakchai K. Pedal bypass 

with deep venous arterialization: the therapeutic option in critical limb ischemia and unreconstruc-

table distal arteries. Vascular.2011; 19(6):313-9.

  3. Mutirangura P, Chinsakchai K, Wongwanit C, Ratanarat R, Ruangsetakit C. Successful Revascular-

ization with Intraoperative Venous Drainage of Ischemic Limbs Through Hemodialysis in Severe 

Acute Saddle Aortic Embolism. The European Journal of Vascular and Endovascular Surgery Extra. 

2009;18(6):e69-e72.

 7.2	 ผลงานทางวิจัยในการบุกเบิกงานทางด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือดของประเทศไทยรวม	56	เรื่อง

	 7.3	 การได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยในระดับนานาชาติพร้อมกับสถาบันอื่นทั่วโลกจำานวน	5	โครงการ

	 7.4	 ผลงานการแต่งตำาราและเขียนบทความ	รวม	22	เรื่อง

	 7.5	 เขียนบทความในหนังสือต่างประเทศ

  บทความเรือ่ง “ Pedal bypass” ลงในหนงัสอื Fast Facts: Vascular and Endovascular Surgery Highlights 

2011-2012, 14th edition ซ่ึงหนังสือจดัพมิพป์ระจำาปี โดย Imperial College, London ประเทศสหราชอาณาจกัร โดย

มีการเชิญศัลยแพทย์ท่ีมีผลงานการรักษาประสบความสำาเร็จในแต่ละปีร่วมเขียนบทความ เพื่อแสดงข้อมูลและ

แนวคิดของวิทยาการใหม่ในการรักษาโรคทางศัลยกรรมหลอดเลือด และทำาการเผยแพร่ให้แก่ศัลยแพทย์หลอด

เลือดทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทุกปี

 7.6	 ผลงานที่เผยแพร่ความรู้ในต่างประเทศรวม	42	ครั้ง
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คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

วาระ 2564-2566

ประธานราชวิทยาลัยฯ

นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

ผู้รั้งตำาแหน่งประธาน ฯ

นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

รองประธาน

นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์
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เลขาธิการ

นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์

รองเลขาธิการ

นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน

เหรัญญิก

นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

กรรมการกลาง

นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

กรรมการกลาง

นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน
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ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทั่วไป

นายแพทย์วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

ผู้แทนกลุ่มกุมารศัลยแพทย์

แพทย์หญิงอัจฉริยา ทองสิน

ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทรวงอก

นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ

ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก

นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ

ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ยูโรวิทยา

นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ตกแต่ง

นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์
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ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์หลอดเลือด

นายแพทย์ธำารงโรจน์ เต็มอุดม

ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์อุบัติเหตุ

นายแพทย์เรวัต ชุนหสุวรรณกุล

ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์สุชไชย สาทถาพร

ผู้อำานวยการราชวิทยาลัยฯ

นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

ผู้แทนกลุ่มประสาทศัลยแพทย์

นายแพทย์รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์

ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์ธนัตถ์ วัลลีนุกุล
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1.	คณะอนุกรรมการฝา่ยการศึกษาและฝกึอบรม	
 นายแพทย์ดรินทร์  โล่ห์สิริวัฒน์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ชัยรัตน์  โภคาวัฒนา ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ธนพล ไหมแพง ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ปริญญา  ทวีชัยการ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ทรงชัย  สิมะโรจน์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ประมุข  มุทิรางกูร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ชาญเวช   ศรัทธาพุทธ ประธาน

 นายแพทย์วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล รองประธาน

 นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ลิ้มพัสถาน อนุกรรมการ

 นายแพทย์อารี  ตนาวลี อนุกรรมการ

 แพทย์หญิงอัจฉริยา  ทองสิน อนุกรรมการ 

 นายแพทย์อภิชัย  อังสพัทธ์ อนุกรรมการ 

 นายแพทย์ธีรฉัตร  ศิลารัตน์ อนุกรรมการ 

 แพทย์หญิงมณฑิรา  ตัณฑนุช อนุกรรมการ  

 นายแพทย์จิรวัฒน์  พัฒนะอรุณ อนุกรรมการ 

 นายแพทย์คามิน  ชินศักดิ์ชัย อนุกรรมการ 

 นายแพทย์สุขไชย  สาทถาพร อนุกรรมการ 

 นายแพทย์เรวัต  ชุณหสุวรรณกุล อนุกรรมการ 

 นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต อนุกรรมการ

 นายแพทย์สมประสงค์  ทองมีสี อนุกรรมการ 

 นายแพทย์พรชัย  โอเจริญรัตน์ อนุกรรมการ

 นายแพทย์กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน์ อนุกรรมการ 

 นายแพทย์พินิจ  หนูฤทธิ์ อนุกรรมการ 

 นายแพทย์ภาณุวัฒน์   เลิศสิทธิชัย อนุกรรมการ 

 นายแพทย์พรพรหม  เมืองแมน อนุกรรมการ

 นายแพทย์เทิดภูมิ  เบญญากร เลขานุการ

 นางนฤมล  เธียรกิตติ์ธนา ผูช้ว่ยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

วาระ 2564-2566

2.	คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย	
 นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ประมุข  มุทิรางกูร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์อภิชาต  พลอยสังวาลย์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์วิเชาว์  กอจรัญจิตต์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์พรชัย  โอเจริญรัตน์ ประธาน

 นายแพทย์พรพรหม  เมืองแมน อนุกรรมการ

 นายแพทย์ประสิทธิ์  มหาวงศ์ขจิต อนุกรรมการ

 นายแพทย์พจน์ชวิทย์  อภินิเวศ อนุกรรมการ

 นายแพทย์กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน์ อนุกรรมการ

 นายแพทย์จุล  นำาชัยศิริ อนุกรรมการ

 นายแพทย์ศุภกานต์  เตชะพงศธร อนุกรรมการ

 นายแพทย์สหพล  อนันต์นำาเจริญ อนุกรรมการ

 นายแพทย์สมพล  เพิ่มพงศ์โกศล อนุกรรมการ

 แพทย์หญิงดลฤดี  สองทิศ อนุกรรมการ

 นายแพทย์สมเกียรติ  สรรพวีรวงศ์ อนุกรรมการ

 นายแพทย์ดุลยพัฒน์  สงวนรักษา อนุกรรมการ

 นายแพทย์สิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ณัฐวุฒิ  เสริมสาธนสวัสดิ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ศิริชัย  กำาเนิดนักตะ อนกุรรมการ

 นายแพทย์สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา อนกุรรมการ

 นายแพทย์บรรพต  สิทธินามสุวรรณ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ธัญวัจน์  ศาสนเกียรติกุล อนกุรรมการ

 นายแพทย์สฤษฏ์พัฒน์  ออรพินท์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ภาณุวัฒน์  เลิศสิทธิชัย เลขานุการ

 นางกมลภัค  เจือทอง ผูช้ว่ยเลขานกุาร
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3.	คณะอนุกรรมการฝ่ายจริยธรรม	
 นายแพทย์วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ ที่ปรึกษา

 พลอากาศโท นายแพทย์สญชัย  ศิริวรรณบุศย์ 

  ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ศุภกร  โรจนนินทร์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ปรีชา  ศิริทองถาวร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์วิเชาว์  กอจรัญจิตต์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ ประธาน

 นายแพทย์วิศิษฏ์  สงวนวงศ์วาน อนกุรรมการ

 พลอากาศโท นายแพทย์อภิชาต  พลอยสังวาลย์ 

  อนกุรรมการ

 นายแพทย์จิตตินัดด์  หะวานนท์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ธัญเดช  นิมมานวุฒิพงษ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ไพวิทย์  ศรีพัฒน์พิริยกุล อนกุรรมการ

 นายแพทย์ศุภกานต์  เตชะพงศธร อนกุรรมการ

 นายแพทย์ยุทธพงศ์  วงษ์มหิศร อนกุรรมการ

 นายแพทย์สมประสงค์  ทองมีสี  เลขานุการ

 นางกมลภัค  เจือทอง  ผูช้ว่ยเลขานกุาร

4.	คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทาง
ศัลยศาสตร์	วาระ	2564-2566	
 นายแพทย์ทรงชัย  สิมะโรจน์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์พรชัย  โอเจริญรัตน์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล ที่ปรึกษา

 นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์อธิศพันธุ์  จุลกทัพพะ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ประมุข  มุทิรางกูร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา ที่ปรึกษา

 นายแพทย์กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน์ ประธาน

 นายแพทย์จิรัฐ ลีลาพัฒนดิษฐ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์เจษฎา  อธิกคุณากร อนกุรรมการ

 นายแพทย์เฉลิม  เอื้อบุณยะนันท์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ชุติวิชัย  โตวิกกัย อนกุรรมการ

 นายแพทย์เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์  อนกุรรมการ

 นายแพทย์ณฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุล อนกุรรมการ

 นายแพทย์ณัฐพงษ์ วิริยะกุลนันท์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ทวิวัฒน์  สุโรจนะเมธากุล อนกุรรมการ

 นายแพทย์ธเนศ  ไทยดำารง อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงธัญญนันท์ จามิกร อนกุรรมการ

 นายแพทย์ธวัชชัย  อิ่มพูล อนกุรรมการ

 นายแพทย์ธาดา  ยงค์ประดิษฐ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ธีรฉัตร ศิลารัตน์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์บรรเจิด ประดิษฐ์สุขถาวร อนกุรรมการ

 นายแพทย์บุรภัทร  สังข์ทอง อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ปณต  ยิ้มเจริญ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ปรีดา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ปวัน  จันทร์แสนโรจน์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ปูรณ์ อภิชาตปิยกุล อนกุรรมการ

 นายแพทย์พรเทพ ศรีมโนทิทย์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์พรพีระ  จิตต์ประทุม อนกุรรมการ

 นายแพทย์พัทธวุฒิ  จันทูปมา อนกุรรมการ

 นายแพทย์ภัคพล  สุขวิบูลย์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ภาณุ ธีรตกุลพิศาล อนกุรรมการ

 นายแพทย์ภิญญพันธ์ พุฒคำา อนกุรรมการ

 นายแพทย์ภูวนัย สาคัมภีร์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์เมธี สุธีรศานต์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์เรวัต วาราชนนท์ อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงวิรดา หวานดี อนกุรรมการ

 นายแพทย์วรมินทร์  เหรียญสุวรรณ อนกุรรมการ

 นายแพทย์วรัญญู  จิรามริทธ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์วีรพัฒน์ ชาติบัญชาชัย อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงวรรณนิสา  ภู่เจริญ อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงวราภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงวิจิตรา  อาสาฬห์ประกิต อนกุรรมการ

 นายแพทย์ศานิตย์ นาวิกบุตร อนกุรรมการ

 นายแพทย์ศุภฤกษ์  ปรีชายุทธ อนกุรรมการ
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 นายแพทย์สมชาย  เรืองวรรณศักดิ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์สมประสงค์  ทองมีสี อนกุรรมการ

 นายแพทย์สฤษฏ์พัฒน์  ออรพินท์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์สาธิต  ศิริบุญฤทธิ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์สิทธิโชค  ทวีประดิษฐ์ผล อนกุรรมการ

 นายแพทย์สิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย์ อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงสิรีกานต์ จันทขาว อนกุรรมการ

 นายแพทย์องอาจ  วิจินธนสาร อนกุรรมการ

 นายแพทย์อรุณ  กฤษณาสกุล  อนกุรรมการ

 นายแพทย์อัครพร  ดีประเสริฐวิทย์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์อัศวิน  คนชม อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงอนงค์พร วงศ์พุทธะ อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงอัษรา  เทพบัญชรชัย   อนกุรรมการ 

 แพทย์หญิงโอบเอื้อ  หอมจันทร์    อนกุรรมการ

 นายแพทย์เศรษฐบุตร  เอื้อพานิชเจริญ เลขานุการ

5.	คณะอนุกรรมการ	ATLS	–	PHTLS	/RCST	
Subcommittee  

 นายแพทย์อรุณ  เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์จอมจักร  จันทรสกุล ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ปริญญา  สากิยลักษณ์ ที่ปรึกษา

 พลโท นายแพทย์ณรงค์  รอดวรรณะ ที่ปรึกษา

 พลโท นายแพทย์นพดล  วรอุไร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ปรีชา  ศิริทองถาวร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์สุวิทย์  ศรีอัษฎาพร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต ประธาน  

 นายแพทย์เรวัต   ชุณหสุวรรณกุล ผูอ้ำานวยการ

  หลักสูตรฯ 

 นายแพทย์กำาธน  จันทร์แจ่ม อนกุรรมการ

 นายแพทย์ศุภฤกษ์  ปรีชายุทธ อนกุรรมการ 

 นายแพทย์ไชยยุทธ  ธนไพศาล อนุกรรมการ 

 พันตำารวจเอก นายแพทย์อัครพร ดีประเสริฐวิทย ์

  อนกุรรมการ

 นาวาอากาศโท นายแพทย์ธีรศักดิ์  จิรวงศ์บุญรอด 

  อนกุรรมการ 

 นายแพทย์อมฤต  ตาลเศวต อนกุรรมการ

 นายแพทย์ธีระชัย  อุกฤษฏ์มโนรถ อนกุรรมการ 

 พันเอก นายแพทย์ณัฐ  ไกรโรจนานันท์ อนกุรรมการ 

 แพทย์หญิงโอสรี  อัครบวร อนกุรรมการ 

 นายแพทย์พิเชษฐ์  วัฒนไพโรจน์รัตน์ อนกุรรมการ 

 นายแพทย์เอกกิตติ์  สุรการ อนกุรรมการ

 นายแพทย์กองศิลป์  แวงสันเทียะ อนกุรรมการ 

 แพทย์หญิงจิตติมา  เจริญสุข อนกุรรมการ

 นายแพทย์ปรีดา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ อนกุรรมการ 

 นายแพทย์รัฐพลี  ภาคอรรถ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ชาญเวช   ศรัทธาพุทธ อนกุรรมการ

 ดร.ดรุณี  ชูประยูร อนกุรรมการ

 ดร.จุฬาดา  ธนาบดินทร์ อนกุรรมการ 

 พลตรี นายแพทย์คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ อนกุรรมการ

 นายแพทย์บุรภัทร   สังข์ทอง เลขานุการ

6.	คณะอนุกรรมการฝ่ ายบริหาร จัดการ
สินทรัพย์	
 นายแพทย์ชัยรัตน์  โภคาวัฒนา ประธาน

 นายแพทย์ธนพล  ไหมแพง อนกุรรมการ

 นายแพทย์วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล อนกุรรมการ

 นายแพทย์วิเชาว์  กอจรัญจิตต์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต เลขานุการ

 นางกมลภัค  เจือทอง ผูช้ว่ยเลขานุการ

7.	คณะอนกุรรมการกองทนุ	“Weary”	Dunlop	
–	Boonpong	Exchange	Fellowship	Program 

 นายแพทย์กริช  โพธิสุวรรณ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์จิตตินัดด์  หะวานนท์ ประธาน

 นายแพทย์สุรชัย  สราญฤทธิชัย อนกุรรมการ

 นายแพทย์สุขสันต์  กนกศิลป์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์สุรกานต์  สาหร่ายทอง อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงดลฤดี  สองทิศ อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงลั่นทม  ตันวิเชียร เลขานุการ
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8.	คณะอนุกรรมการประเมินศูนย์อุบัติเหตุ	
(Trauma	Center)	
 เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

  ที่ปรึกษา

 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ปรึกษา

 ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ธนพล ไหมแพง ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ปรีชา  ศิริทองถาวร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต   ประธาน

 แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี อนุกรรมการ 

 นายแพทย์ไชยยุทธ ธนไพศาล อนกุรรมการ

 นายแพทย์ธีระชัย อุกฤษณ์มโนรถ อนกุรรมการ

 นายแพทย์เรวัต ชุณหสุวรรณกุล อนกุรรมการ

 นายแพทย์ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์บุรภัทร สังข์ทอง อนกุรรมการ

 นายแพทย์บวร เกียรติมงคล อนกุรรมการ

 นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี อนกุรรมการ

 นายแพทย์ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด อนกุรรมการ

 นายแพทย์ณัฐ ไกรโรจนานันท์ เลขานุการ

 นางสาวจีรวรรณ ปานสำาล ี ผูช่้วยเลขานุการ

9.	คณะทำางานวารสาร	(Editorial	Team)	ของ
วารสาร	The	Thai	Journal	of	Surgery
 นายแพทย์ไพศิษฎ์  ศิริวิทยากร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ประมุข  มุทิรางกูร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์พรชัย  โอเจริญรัตน์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ภาณุวัฒน์  เลิศสิทธิชัย บรรณาธกิาร

 นายแพทย์ธวัชชัย  อัครวิพุธ คณะทำางาน

 นายแพทย์พรพรหม  เมืองแมน คณะทำางาน

 นายแพทย์ดุลยพัฒน์  สงวนรักษา คณะทำางาน

 นายแพทย์บรรพต  สิทธินามสุวรรณ คณะทำางาน

 นายแพทย์วรุตม์  โล่ห์สิริวัฒน์ คณะทำางาน

 นายแพทย์ธัญวัจน์  ศาสนเกียรติกุล คณะทำางาน

 นายแพทย์ประกาศิต  จิรัปปภา คณะทำางาน

 นายแพทย์กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน์ คณะทำางาน

 นายแพทย์สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา คณะทำางาน

 นายแพทย์พจน์ชวิทย์  อภินิเวศ คณะทำางาน

 นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  รุ่งสกุลกิจ คณะทำางาน

 นายแพทย์สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์ คณะทำางาน

 นายแพทย์ศุภกานต์ เตชะพงศธร คณะทำางาน

 นายแพทย์เทิดภูมิ เบญญากร คณะทำางาน

 นายแพทย์สิริพงศ์ สิริกุลไพบูลย์ คณะทำางาน

 แพทย์หญิงอรรจนา เตชะกำาพุช คณะทำางาน

 แพทย์หญิงกุสุมา ชินอรุณชัย คณะทำางาน

 นางสาวภัคจิรา มณีวงศ์ ผูช่้วยคณะทำางาน

10.	 คณะอนุกรรมการฝ่ายฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์ ประธาน

 นายแพทย์พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ อนกุรรมการ

 นายแพทย์จรัสพงศ์ เกษมมงคล อนกุรรมการ

 นายแพทย์เทิดภูมิ เบญญากร อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงกุสุมา ชินอรุณชัย อนกุรรมการ

 นายแพทย์ภูริทัต ศิริสูตร อนกุรรมการ

 นายแพทย์ชาคริต ไพบูลย์ภราดร อนกุรรมการ

 นายแพทย์สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์ เลขานุการ

 นายวรวิทย์ ชนาเนตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นางสาวภัคจิรา มณีวงศ์ ผูช้ว่ยเลขานกุาร

11.	 คณะอนุกรรมการการศึกษาศัลยศาสตร์
ระดับก่อนปริญญา	
 นายแพทย์ศุภกร  โรจนนินทร์ ที่ปรึกษา
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 นายแพทย์ธัญเดช  นิมมานวุฒิพงษ์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์อธิศพันธุ์  จุลกทัพพะ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์เฉนียน  เรืองเศรษฐกิจ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์พลากร  สุรกุลประภา ที่ปรึกษา

 นายแพทย์พินิจ  หนูฤทธิ์ ประธาน

 นายแพทย์บูรพา  กาญจนบัตร รองประธาน

 นายแพทย์สมพล  เพิ่มพงศ์โกศล รองประธาน

 แพทย์หญิงศิริภัทร  เกียรติพันธุ์สดใส รองประธาน

 นายแพทย์อัครพล  มุ่งนิรันดร์ รองประธาน

 นายแพทย์ปิยะ เชิญถนอมวงศ์ อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงจิราภรณ์  โกรานา อนกุรรมการ

 นายแพทย์ไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล  อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงโอสรี  อัครบวร อนกุรรมการ

 นายแพทย์องอาจ  โสมอินทร์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์วัชรพงศ์  พิทักษ์สันตโยธิน อนกุรรมการ

 นายแพทย์พงษ์เทพ  พิศาลธุรกิจ อนกุรรมการ

 นายแพทย์ดนัย  มีแก้วกุญชร อนกุรรมการ

 นายแพทย์ปิติชัย  สุพพัตพงศ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์สุกิจ  ภัทรเจียรพันธุ์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์บรรเจิด  ประดิษฐ์สุขถาวร อนกุรรมการ

 นายแพทย์ภาณุ  ธีรตกุลพิศาล อนกุรรมการ

 นายแพทย์ผาติ  อังคสิทธิ์ อนกุรรมการ

 แพทย์หญิงกษยา  ตันติผลาชีวะ เลขานุการ

 นายวีระพงษ์  ฟักเจริญ ผูช้ว่ยเลขานกุาร

 นางกมลภัค  เจือทอง ผูช้ว่ยเลขานกุาร

12.	 คณะอนุกรรมการสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น 

 นายแพทย์ปรีชา ศิริทองถาวร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ธนพล ไหมแพง ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ ประธาน

 นายแพทย์อภิชาต พลอยสังวาลย์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์วิชัย วาสนสิริ อนกุรรมการ

 นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์ อนกุรรมการ

 นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์ อนุกรรมการ

 นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร อนุกรรมการ

 นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน อนุกรรมการ

 นายแพทย์ศุภกานต์ เตชะพงศธร เลขานุการ

 นางสาวจีรวรรณ ปานสำาล ี ผู้ช่วยเลขานุการ

13.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน 

 นายแพทย์ชัยรัตน์  โภคาวัฒนา ประธาน

 นายแพทย์ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ อนุกรรมการ

 นายแพทย์สุชาติ  จันทวิบูลย์ อนุกรรมการ

 นายแพทย์อภิชาต  พลอยสังวาลย์ อนุกรรมการ

 นายแพทย์วิเชาว์  กอจรัญจิตต์ เลขานุการ

 นางสาววชิราภรณ์ โรจนเรืองไชย ผู้ช่วยเลขานุการ

14.	 รายนามคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการประจำาปี	ครั้งที่	46
 นายแพทย์อรุณ  เผ่าสวัสดิ์ ประธานคณะ

   กรรมการท่ีปรกึษา

 นายแพทย์ทองอวบ อุตรวิเชียร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ปริญญา  สากิยลักษณ์ ที่ปรึกษา 

 นายแพทย์ณรงค์ รอดวรรณะ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์นพดล  วรอุไร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ปริญญา  ทวีชัยการ ที่ปึกษา

 นายแพทย์ธนพล  ไหมแพง ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ไพศิษฎ์ศิริวิทยากร ที่ปรึกษา 

 นายแพทย์ประมุข  มุทิรางกูร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ปรีชา  ศิริทองถาวร ที่ปรึกษา

 นายแพทย์วิเชาว์  กอจรัญจิตต์ ที่ปรึกษา

 นายแพทย์วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล ประธานคณะ

   กรรมการ

 นายแพทย์สอาด  ตรีพงษ์กรุณา รองประธานคนที ่1
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 นายแพทย์พรชัย   โอเจริญรัตน์ รองประธานคนท่ี 2

  ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและผลงาน

แพทย์ประจำาบ้าน

 นายแพทย์ธวัชชัย  อัครวิพุธ       ประธานคณะ

  อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

 นายแพทย์ดรินทร์  โล่ห์สิริวัฒน์       ประธานฝ่าย

  สถานที่จัดการประชุม

 นายแพทย์ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ  ประธาน 

อนุกรรมการฝ่ายจริยธรรม

 นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต ประธานฝา่ย

 หารายได้

 นายแพทย์พรพรหม  เมืองแมน  ประธานฝา่ย

สิ่งพิมพ์

 นายแพทย์อัษฎา  เมธเศรษฐ  ประธาน

  อนุกรรมการฝ่ายประกวดผลงาน

วิชาการ

 นายแพทย์ธีระชัย  อุกฤษฎ์มโนรถ ประธานฝา่ย

  ประชาสัมพันธ์

 นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์  ประธานฝา่ย

  สันทนาการ

 นายแพทย์ธัญญ์  อิงคะกุล  ประธานฝา่ย

  พิธีการ

 นายแพทย์จรัสพงศ์  เกษมมงคล  ประธานฝา่ย

ลงทะเบียน ประเมินผล และ

 เว็บไซต์

 นายแพทย์สุเทพ  อุดมแสวงทรัพย์ ประธานฝา่ย

   วิเทศสัมพันธ์

 นายแพทย์บูรพา  กาญจนบัตร  ประธานฝา่ย

  กิจกรรมนักศึกษาแพทย์

 นายแพทย์ทรงชัย  สิมะโรจน์  ประธานฝา่ย

 โสตทัศนูปกรณ์

 แพทย์หญิงเยาวนุช  คงด่าน  กรรมการ

 นายแพทย์วิชัย  วาสนสิริ  กรรมการ

 นายแพทย์สมบูรณ์  ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ

 นายแพทย์อภิรักษ์  ช่วงสุวนิช กรรมการ 

 แพทย์หญิงปีนัชนี  ชาติบุรุษ กรรมการ

 นายแพทย์วชิร คชการ กรรมการ

 นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ลิ้มพัสถาน กรรมการ 

 นายแพทย์จิรวัฒน์  พัฒนะอรุณ กรรมการ

 นายแพทย์ชาลี  สุเมธวานิชย์ กรรมการ

 นายแพทย์สุขไชย  สาทถาพร กรรมการ

 นายแพทย์ธำารงโรจน์  เต็มอุดม กรรมการ

 นายแพทย์บุรภัทร  สังข์ทอง กรรมการ

 นายแพทย์จักรกริช  โง้วศิริ กรรมการ /สำานัก 

 งานหลักประกันสุขภาพฯ

 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ กรรมการ /ผอ.กอง 

 บริหารการสาธารณสุข

 นายแพทย์สมประสงค์  ทองมีสี กรรมการ (ผูแ้ทน

 จากกระทรวงสาธารณสุข)

 นายแพทย์ศักดินันทร์  มุสิกศิลป์  กรรมการ (ผูแ้ทน

 จากกระทรวงสาธารณสุข)

 นายแพทย์สมบูรณ์  ทรัพย์วงศ์เจริญ กรรมการ

 นายแพทย์นพดนัย  ชัยสมบูรณ์ กรรมการ

 นายแพทย์วรมินทร์  เหรียญสุวรรณ กรรมการ

 นายแพทย์คามิน  ชินศักดิ์ชัย กรรมการ

 นายแพทย์อารยะ  ไข่มุกด์ กรรมการ

 นายแพทย์วรบุตร  ทวีรุจจนะ กรรมการ

 นายแพทย์ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน ์ กรรมการ

 นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ชัยนาภาพงษ์ กรรมการ

 นายแพทย์ชัยณรงค์  พลานุสิตเพลา  กรรมการและ

   เลขานุการ

 นายแพทย์วิบูลย์  ภัณฑบดีกรณ์ กรรมการและ

   รองเลขานุการ

นางสาวธนาศิริ  รัตนวิศิษฎ์กุล ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางกมลภัค  เจือทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจีรวรรณ  ปานสำาล ี ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนภสร  อติชาตสินธพ ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวภัคจิรา  มณีวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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สารจากประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 

วาระ 2564-2566



จุลสารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  l  ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 256420

 ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีความร่วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส.) ทุกสาขา

ของศัลยศาสตร์มากขึ้น โดยมีการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันทุกเดือนเพื่อปรึกษาหารือในการจัดหลักสูตรการ

ฝกึอบรม รวมท้ังปัญหาต่างๆท่ีเกดิขึน้ ได้มีการแบ่งปันประสบการณ์การประเมนิหลกัสูตร (มคว.2) และมาตรฐาน

การฝึกอบรมของสถาบัน (มคว.3) ของแต่ละสาขาของศัลยศาสตร์ เพื่อแสดงมาตรฐานการฝึกอบรมของเราให้อยู่

ในระดับมาตรฐานสากลที่กำาหนดโดย World Federation for Medical Education (WFME) ซึ่งผลการดำาเนินงาน

ประสบความสำาเร็จถงึรอ้ยละ 99  อยา่งไรกต็ามในชว่งเวลานี้ เราไดเ้ผชิญปญัหาการระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-

19ซ่ึงสง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงต่อประสบการณใ์นการฝกึอบรมของแพทยป์ระจำาบ้านศัลยศาสตร ์ทำาใหร้าชวทิยา

ลัยฯต้องร่วมปรึกษากับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส.) ทุกสาขา ในการเพิ่มพูนทักษะของหัตถการ

ภายหลังการสำาเร็จการฝึกอบรมต่อไป 

 นอกจากน้ียังได้มีการเชิญศัลยแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมเพื่อนำาเสนอข้อมูลทาง

สาธารณสุขด้านศัลยกรรมในทุกเขตสุขภาพท่ัวประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม

แพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ เพื่อผลิตศัลยแพทย์ให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (fundamental surgery) ซึ่งใน

เนื้อหาจะมีการนำาความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางคลินิกให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให้ศัลยแพทย์ที่

จบการฝึกอบรมทุกสาขามีความรู้ในเชิงกว้างของศัลยศาสตร์และมีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยทาง

ศัลยกรรมให้มีความปลอดภัยมากท่ีสุด ในช่วงเวลาอีก 2 ปีถัดไป ได้มีการเชิญบรรณาธิการของ Thai Journal of 

Surgery ซึ่งเป็นวารสารทางการของราชวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดน้ีด้วย เพื่อวางแนวทาง

พัฒนาวารสารของเราให้เป็นที่เชื่อถือมากขึ้นในระดับมาตรฐานสากลต่อไป

ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 

นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ
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 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยพร้อมกันไปเฉกเช่นนานาประเทศ 

ศัลยแพทยไ์ทยได้พรอ้มใจกบัแพทยทุ์กแขนงระดมสรรพกำาลงัอยา่งเต็มความสามารถในการรบัมือกบัมหนัตภยัใหญ่

ยิง่ครัง้น้ี เป็นเวลาเกอืบสองปีแล้วทีว่ถีิชวีติของผูค้นทัง้โลกจำาเป็นต้องปรบัตัวขนานใหญ ่สง่ผลกระทบทัง้ครอบครวั 

ชมุชนและสงัคมในวงกวา้ง รวมถึงกจิกรรมทางวชิาการทีมี่การรวมตัวกนัเป็นจำานวนมากทีส่ดุของเหลา่ศัลยแพทยใ์น

การประชุมวิชาการประจำาปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปีนี้เป็นปีท่ีสองแล้วที่การประชุมวิชาการ

ประจำาปไีด้จดัข้ึนในกรงุเทพมหานคร ในรปูแบบท่ีแตกต่างจากการประชุมแบบเดิม แม้วา่สถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างช้าๆ ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากข้ึนเป็นลำาดับ

รัฐบาลได้เริ่มการผ่อนปรนมาตรการอนุญาตให้สามารถจัดงานประชุมที่มีผู้เข้าร่วมได้มากขี้นคณะกรรมการฯ จึงได้

ทุม่เทความพยายามอยา่งมากในการจัดการประชมุครัง้น้ี เพือ่ดำารงไวซ้ึง่ปณิธานในการสรา้งความแขง็แกรง่และความ

ทนัสมยัทางวชิาการแกเ่หล่าศัลยแพทยไ์ทย ถึงแม้จะมีการปรบัเปลีย่น ลดขนาดผูเ้ขา้รว่มในสถานท่ีจดัประชมุลงบา้ง 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามข้อกำาหนดความปลอดภยัของภาครฐั แต่เนือ้หาทางวิชาการรวมถงึวทิยากรลว้นแต่ได้รบัการคดัสรร

มาเปน็อยา่งด ีเพือ่ใหเ้หล่าสมาชกิของราชวทิยาลยัศัลยแพทยแ์หง่ประเทศไทยได้รบัประโยชน์อยา่งสงูสดุราชวทิยาลยั

ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยในระหว่างที่จัดการประชุม เช่นมาตรการ

คัดกรองความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานหลักฐานการฉีดวัคซีน การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเว้นระยะ

ห่างภายในงาน รวมถึงมีการเตรียมชุดตรวจ ATK ไว้ให้ที่หน้างานด้วย อนึ่งการลงทุนจัดงานในรูปแบบไฮบริด ทาง

คณะกรรมการฯ มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุการเข้าถงึการประชมุวชิาการจากสมาชกิทุกหนแหง่ในประเทศไทยให้

ได้มากที่สุด สำาหรับเนื้อหาการประชุมในปีน้ีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นองค์ปาฐกในปาฐกถาอุดม โปษกฤษณะ ตามด้วยเสวนา

พเิศษ “ศลัยแพทยไ์ทยไม่แพ้ใครในโลก:	จากบัตรทองสู้โควดิสู่	World	Changer”	เชน่ปทีีผ่า่นมาการประชมุวชิาการ

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ย่อมเป็นการสร้างความรับรู้ ความมีส่วน

ร่วมเชิงนโยบายสาธารณสุข นอกเหนือไปจากความรู้ทางวิชาการและทักษะทางศัลยศาสตร์ของพวกเรา ทางคณะ

กรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการประชุมวิชาการประจำาปีของ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยตามtheme ของการประชุมว่า	“Achieving	the	Excellent	Outcomes	in	

Essential	Surgery” และขอส่งความปรารถนาดีและเชิญชวนแก่มวลสมาชิกทุกท่าน

ประธานจัดงานประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 46 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
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 ขอเชิญชวนพี่น้องเพื่อนๆ และสมาชิกชาวศัลยแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 46 ซ่ึงจัดร่วมกับ 

กระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในรูปแบบ Hybrid ที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรม 

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World ในหัวข้อ “Achieving	the	Excellent	Outcomes	in	

Essential	Surgery” การประชมุจะมีขึน้ 3 วนัเต็มก่อนท่ีจะเขา้สูก่ารประชมุหลกัจะมีการจดั Workshop in Laparoscopic 

and Robotic Surgery และ pre-congress meeting ในหัวข้อ Critical Care และ Surgical Endoscopy ให้เราได้ทบทวน

เนื้อหาและฝึกทักษะในการทำาผ่าตัดก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมฯเน้ือหาการประชุมจะมาจากทุกสาขาวิชาเหมือนทุก

ปีร่วมถึงWhat New in Surgery ท่ีวิทยากรจะมาupdate เน้ือหาใหม่ๆท่ีน่าสนใจจากสาขาวิชาต่างๆนอกจากน้ียังเป็น

ปีแรกท่ีACS (Thailand) เข้ามาร่วมจัดบรรยายเน้ือหาวิชาการด้วยนะครับ ดังนั้นเราไม่ควรจะพลาดการประชุมครั้ง

สำาคัญนี้ครับ 

 ขอเชิญทุกท่านอีกครั้งครับ

ประธานวิชาการงานประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 46 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ
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เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน

 ผม ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยของราชวิทยาลัยฯ มี

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 2 เรื่องครับ

 1. ทางอนกุรรมการฝา่ยวจิยั มพีนัธกจิในการชว่ยเหลอืสมาชกิทกุทา่นใหด้ำาเนนิงานวจิยัจนบรรลเุป้าหมาย จงึ

ขอเสนอเปน็ทีป่รกึษาในทกุ ๆ  ด้านของการดำาเนินงานวจิยั ต้ังแต่การเขยีนรา่งโครงการวจิยั การเขียนรา่งเพือ่ขอคณะ

กรรมการจรยิธรรมการวจิยั การปรบัแกไ้ข งานวจิยัทีด่ำาเนนิงาน การชว่ยเหลอืด้านการวเิคราะหท์างสถติิ การขัดเกลา

ต้นฉบับ manuscript ไปจนถึงการยื่นส่งเพื่อตีพิมพ์

 2. ทางอนุกรรมการฝ่ายวิจัย ได้ดำาเนินการช่วยเหลือสมาชิกทุกท่าน ในการพิจารณาให้ทุนเพื่อทำางานวิจัย 

และทุนเพื่อนำาเสนอผลงานวิจัย ดังรายละเอียดข้ันตอนตามที่ประกาศในเวปไซด์ หรือสแกนผ่าน QR Code เพื่อดู 

รายละเอียด

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์

 ทั้งน้ีสมาชิกที่สนใจ สามารถติดต่อมาท่ีฝ่ายเลขานุการ คุณกมลภัค เจือทอง ท่ีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ 

แห่งประเทศไทย  เบอร์โทร 02-7166141-3  อีเมล์ rcst.rcstresearch@gmail.com
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 วารสาร The Thai Journal of Surgery (TJS)หรอื วารสารศัลยศาสตรไ์ทย ถอืกำาเนดิในป ีพ.ศ. 2523 (ฉบับปฐมฤกษ์ 

ม.ค.-ม.ีค. 2523) ตามหลงัการกำาเนดิราชวทิยาศัลยแพทยแ์หง่ประเทศไทย เพยีง 5 ป ีโดยในขณะนัน้ มีวารสารทางการ

แพทย์ไทยที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างสม่ำาเสมออยู่จำานวนไม่มาก ซึ่งการริเริ่ม TJS ได้ตกไปเป็นภาระอันหนักหน่วงของ

ท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทองดี ชัยพานิช บรรณาธิการปฐมฤกษ์ของ TJS) ดัง

คำากล่าวของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ อุดม โปษะกฤษณะ ประธานท่านแรกของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ฯ ว่า 

“To publish a journal in Thailand is the most tedious enterprise that only the ablest can dare to venture”.

 วารสาร TJS มีหัวหน้ากองบรรณาธิการ (Editor-in-Chief) มาแล้ว 4 ท่าน กล่าวคือท่านอาจารย์ทองดี  

ชัยพานิช (พ.ศ. 2523-2538 และพ.ศ. 2541-2547) ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตรมิตรภาพ (พ.ศ. 2539-2540)  

พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดลวรอุไร (กลาง พ.ศ. 2547-2552) และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์  

พรชยั โอเจรญิรตัน ์(พ.ศ. 2553-2561) ส่วนผูเ้ขียนได้รบัเกยีรติเปน็หวัหน้ากองบรรณาธิการคนที ่5 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 

ตามหลักฐานที่ปรากฏและเท่าที่ผู้เขียนทราบ วารสาร TJS เผชิญวิกฤตการณ์ 3 ช่วงด้วยกันช่วงแรกเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 

2537-38 (ค.ศ. 1994-95) โดยมีปัญหาหลกัคอืจำานวนบทความท่ีสง่มาตีพมิพไ์ด้ลดจำานวนลงอยา่งมาก อกีชว่งหนึง่คือปี 

พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) อันเป็นปัญหาเรื่องการออกวารสารล่าช้า ล้าหลังไปเกือบ 2 ปี และช่วงสุดท้ายในปี พ.ศ. 2561 

(ค.ศ. 2018)  เกิดปัญหาขาดแคลนบทความอีกท้ังน้ีวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นมีต้นตอจากปัญหาเชิงระบบท่ีต้องบริหาร

จัดการอย่างเหมาะสมจึงจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำา

 ปญัหาและอปุสรรคของการทำาวารสาร โดยทัว่ไป แต่โดยเฉพาะสำาหรบั TJS ในระยะเวลา 40 ปีทีผ่า่นมา อนัดับ

แรกกคื็อการขาดแคลนบทความทีจ่ะส่งมาตีพมิพ ์นอกจากนีย้งัมีเรือ่งของการจัดระบบรบัสง่แกไ้ขบทความ จัดระบบ 

peer review และการขาดแคลนผู้ทบทวนบทความ ระบบช่วยเหลือแก้ไขบทความและการขาดแคลนทรัพยากรณ์ ทั้ง

บุคลากรและทุนทรัพย์ ซึ่งทุกสิ่งท่ีกล่าวถึงยังต้องแก้ไขปรับปรุงกันต่อไป แต่ดีที่ว่าการผลัดเปลี่ยนวารสารTJS ไป

เป็นรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซ่ึงเริ่มต้ังแต่ปี 2562 ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยมิได้ลดความสามารถที่จะเข้า

ถึงสมาชิกราชวิทยาลัยฯ พร้อมกับการปรับรูปแบบบริหารจัดการวารสารให้ได้มาตรฐานสากล ตามข้อกำาหนดของ 

TCI หรือ Thai Citation Index

 ปจัจบุนันี ้TJS อยูใ่นฐานขอ้มูล TCI Tier 2 เปน็กา้วแรกของวารสารทีจ่ะเข้าสูส่ากล แต่ TCI Tier 2  กค็อืคณุภาพ

ระดบักลาง ทีย่งัขาดตวัชีว้ดับางอยา่ง หรอืยงัไดค้ะแนนของตวัชีว้ดับางตวัไมถ่งึเกณฑ ์แตผู่เ้ขยีนเชือ่วา่ จะผา่นเกณฑ์

บรรณาธิการวารสาร The Thai Journal of Surgery 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
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เหล่านี้ จนน่าเข้า TCI Tier 1 ได้ในไม่ช้า แต่ทั้งน้ี ท้ายท่ีสุด ตัวตัดสินว่าวารสารใด จะดี จะเป็นวารสารมีชื่อระดับ

นานาชาติได้ ก็คือคุณภาพของบทความที่ลงตีพิมพ์ จะต้องสูง อันเป็นสิ่งที่ตัดสินไม่ง่ายนักและผลิตได้ยาก แต่ก็น่าจะ

ทำาได้ในระดับหนึ่ง ด้วยความช่วยเหลือและความเข้าใจของสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ฯ ทุกคน

 ต้ังแต่แรก TJS เป็นวารสารประจำาทุก 3 เดือน และตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา ก็ยังคงรักษารูปแบบ

วารสารไตรมาส มาเกือบทุกปี โดยอาจมีความล่าช้าบ้าง ขาดแคลนบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารบ้าง แต่ทุกครั้ง 

TJS ก็สามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์มาได้ตลอด ด้วยความสามารถของบรรณาธิการในอดีตและทีมงาน ความร่วมมือ

และความชว่ยเหลอืของผูบ้รหิารและสมาชกิราชวทิยาลัยฯ ถงึแม้ในอนาคต คณะบรรณาธิการ TJS และผูบ้รหิารของ 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ มีความมุ่งหวังที่จะให้ TJS เป็นวารสารระดับนานาชาติ หรือระดับแนวหน้าของภูมิภาค แต่

ก็จะคงปณิธานทีจ่ะชว่ยเหลอืสมาชกิราชวทิยาลยัฯ ในการเปน็ส่ือกลางสำาหรบัเผยแพรผ่ลงานวจัิยและวชิาการช้ันนำา 

เสมือนเป็นกระจกสะท้อนความเป็นเลิศทางวิชาการของสมาชิกและสมาคมเฉพาะทางท่ีประกอบเป็นราชวิทยาลัย

ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ทั่วโลกได้รับรู้



จุลสารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  l  ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 256426

 ภารกิจของคณะอนุกรรมการพื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ในวาระ 2564 -2566 มีดังนี้

 1. การจัดทำาหลักสูตรและหนังสือประกอบหลักสูตรพื้นฐานทางศัลยกรรม (fundamental surgery) ซึ่งจะเน้น

การนำาความรู้พื้นฐานเพื่อนำาไปใช้ในเวชปฏิบัติและศัลยกรรม โดยมีแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลัก 6 กลุ่ม(Curriculum 

contents) ได้แก่

  1.1 Application of basic medicine for clinical surgery

  1.2  Principle approach in surgical patients

  1.3  Essential surgical diseases and conditions

  1.4  Critical care in surgical patients

  1.5  Fundamental surgical procedures for essential surgical diseases and 

conditions

  1.6  Non-technical skills and attitude in surgical practice

 2. การจัดทำาฐานข้อสอบและการจัดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานทางศัลยกรรมตามหมวดหมู่หลักดังกล่าว

 3. การจัดการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้พื้นฐานทางศัลยกรรมประจำาปีแก่แพทย์ประจำาบ้าน จากผู้เชี่ยวชาญตาม

หมวดหมู่หลัก

 4. การพฒันารปูแบบการฝกึอบรมให้เปน็ไปตามรปูแบบของเน้ือหาของแต่ละหมวดหมู่หลกัซ่ึงอาจมรีปูแบบ

ที่แตกต่างกัน

 5. การพฒันาและออกแบบรปูแบบการเรยีนรูพ้ืน้ฐานทางศัลยกรรมสำาหรบัศัลยแพทยท่ี์ผา่นการฝกึอบรมแลว้ 

เพื่อเป็นการศึกษาต่อเนื่อง

ประธานคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
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บทความและข่าวสารที่มีสาระสำาคัญ



จุลสารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  l  ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 256428

จริยธรรมทางการแพทย์

เพื่อธำารงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 สมเด็จพระมหติลาธิเบศรอดุลยเดชวกิรมพระบรมราชชนกพระบดิาแหง่การแพทยไ์ทยทรงสอนนิสติเตรยีม

แพทย์ปริญญารุ่นท่ี ๑ ว่า “อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ	แพทย์ที่ดีไม่ร่ำารวยแต่ไม่อดตายถ้าใครอยากร่ำารวยควรเป็น

อยา่งอืน่ทีม่ใิชแ่พทยอ์าชพีแพทยต์อ้งยดึมัน่ในอุดมคตคิอื	เมตตากรณุา” (1) ยิง่กวา่น้ันยงัทรงลายพระหตัถ์ประทาน

นายแพทยส์วสัด์ิ แดงสวา่ง วา่: “ขอให้ถอืผลประโยชนส่์วนตนเปน็ทีส่อง	ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ปน็กิจทีห่นึง่	

ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง	ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้บริสุทธิ์” (2)

 คำาว่า “อุดมคติ” และ	“ธรรมะแห่งวิชาชีพ”	ในปัจจุบันนี้ก็คือจริยธรรมวิชาชีพ (Professional Ethics) ซึ่ง

หมายถึงแนวทางและข้อท่ีพึงประพฤติปฏิบัติรวมไปถึงข้อห้ามสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เพื่อมิให้วิชา 

ชีพนั้นๆ ต้องเสื่อมเสีย(3) โดยเฉพาะ “วิชาชีพทางการแพทย์” (Medical Profession) ได้แก่การประกอบวิชาชีพ

ในด้านเวชกรรมอันได้แก่การตรวจรักษาและป้องกันโรคซึ่งเป็นวิชาชีพหน่ึงที่สำาคัญยิ่งในสังคมเพราะเป็นงานท่ี

ต้องอุทิศตนไปตลอดชีวิตจึงต้องได้รับการศึกษาอบรมขั้นสูงเป็นเวลาหลายปีท้ังในด้านความคิดด้านจิตใจเพื่อให้

เกิดอุดมการณ์รับใช้ส่วนรวมโดยมีขนบธรรมเนียมจรรยาบรรณของหมู่คณะวิชาชีพโดยมีองค์กรคอยสอดส่อง

ควบคุมดูแลเพื่อให้อยู่ในกรอบแห่งความประพฤติที่ดีงามตามแนวทางของความเป็นเลิศแห่งวิชาชีพซึ่งต้องทำา

อย่างมืออาชีพ (professionalism)

 เมื่อกล่าวถึง	“จริยธรรมทางการแพทย์” (medical ethics) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในด้านคุณธรรม (the prac-

tical guide to morality) สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แล้วก็ดูประหนึ่งว่าเป็นความคิดที่ต้องอยู่ในจิตสำานึก

(conscience) ของแพทยท์กุคนซ่ึงแม้วา่เป็นความคิดท่ียงัไม่ชดัเจนเพราะยากท่ีจะสอดคลอ้งต้องกนัแต่นักปรชัญา

ในด้านคุณธรรมส่วนใหญ่ได้ใชถ้อ้ยคำาตรงกนัวา่คือ “ปรชีาญาณหรอืความฉลาดด้านคุณธรรม” (moral intuition)(4)  

ที่ต้องอยู่ในงานตรวจรักษาทางการแพทย์จึงเรียกว่าเป็นปรีชาญาณในการรักษาของแพทย์(clinical intuition)

 ปัญหาของจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งอย่างมากในปัจจุบันได้แก่ ปัญหาที่ต้องวิเคราะห์ว่า : 

 1. ข้อเสนอของแพทย์ในการตรวจรักษาถูกต้องหรือผิดพลาด

 2. หากขอ้เสนอของแพทยใ์นการตรวจรกัษาผดิพลาดควรมกีฎหมายใหมี้การรอ้งขอเพือ่ยติุการตรวจรกัษา

หรือไม่

 ขอ้ท่ีควรพจิารณาในปญัหาขา้งต้นน้ีมคีำาตอบหนึง่ซึง่เป็นคำาตอบลวงกคื็อ “หากมบีางส่ิงผดิแนน่อนทีค่นไข้
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หรือประชาชนควรเรียกร้องตามกฎหมายให้แพทย์ยุติกระทำาการนั้น”	

 แท้จริงแล้วเรื่องดังว่านี้เป็นไปได้ยากยิ่งและเป็นข้อโต้แย้งในด้านจริยธรรมและกฎหมายในทางการแพทย์

อย่างกว้างขวางของโลกสมัยใหม่กล่าวคือการพิจารณาว่าการกระทำาใดถูกหรือผิดน้ันมีข้อจำากัดในทางกฎหมาย

สำาหรับการตรวจรักษาทางการแพทย์จึงยากท่ีจะใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวส่วนท่ีสำาคัญที่สุดย่อมอยู่ในจิตสำานึก

ในทางคุณธรรมและจริยธรรมของแพทย์ยิ่งกว่าตัวบทกฎหมาย

 กล่าวโดยสรุปการตรวจรักษาของแพทย์จึงต้องใช้ปรีชาญาณหรือความฉลาดในด้านคุณธรรมซ่ึงอยู่ใน

จิตสำานึกของแพทย์ที่ต้องทำาอย่างมืออาชีพตามท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมเค่ียวกรำาอย่างหนักภายใต้การ

กำากับดูแลและควบคุมขององค์กรวิชาชีพทางแพทย์ ได้แก่ แพทยสภาที่ต้องทำาหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือเวชกรรมให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพท้ังนี้เพื่อธำารงไว้ซึ่งเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพแพทย์ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจของสังคมและ

ประชาชนไทยตลอดชั่วกาลนาน

หนังสืออ้างอิง
 (1) งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คำาสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก, 

พิมพ์ครั้งที่ 3: พฤษภาคม 2555, หน้า 11. 

 (2) เรื่องเดียวกันหน้าเดียวกัน

 (3) กฤษฎาแสงเจริญทรัพย์และรองศาสตราจารย์ดร. เชษฐรัชดาพรรณาธิกุล, จริยธรรมวิชาชีพ, วารสาร

วิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานีปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2557, หน้า 20.

 (4) Mason and McCall Smith, Law and Medical Ethics, 4th2d (London: Butterworth, 1994, p. 7.
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จดหมายจาก นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ฉบับที่ 249 

วันที่	7	กันยายน	2564

 เพื่อนแพทย์ที่รัก: ปัญหาโควิดยังคงเดินหน้าต่อ กทม.เราปิดไปแล้วและเริ่มเปิดเม่ือต้นเดือนกันยายนน่ีเอง 

แต่มาตรการควบคุมโรคที่แนะนำาอาจจะทำาได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นนั่งในร้านอาหาร ต้องฉีด vaccine ครบ 2 เข็ม (ซึ่ง

มีคนเพียงแค่ 20 % ฉีดครบ) คนทำางานในร้านควรทำา ATK ทุกอาทิตย์ มันเป็นข้อแนะนำาที่ดีมาก แต่น้อยคนที่จะ

ทำาได้ เพราะ vaccine ก็ยังมาฉีดให้เค้าไม่ครบ ATK ที่จะแจกให้ก็ยังไม่มี ถึงมาก็เพียงแค่ 8.5 ล้านชิ้น ครั้นจะต้อง

ไปซื้อเองมาทำาทุกอาทิตย์ก็สิ้นเปลือง ตอนนี้ในท้องตลาดยังคงขายในราคา 200 – 300 บาท เลยครับ ผมเลยคิดว่า

ต้องตอกย้ำาให้ประชาชนแบบที่หมอทวีศิลป์พูดบ่อย ๆ คือ ให้ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และอยู่ห่าง ๆ และให้นึก

อยู่เสมอ ๆ ว่าทุก ๆ คนรอบตัวเรานั้นอาจจะมีเชื้อโควิดอยู่ในลำาคอ และพร้อมจะเข้ามาท่ีคอเราได้แม้ว่าเราจะฉีด 

vaccine ครบ 2 เข็มแล้วก็ตาม แต่ข้อดีของการฉีด vaccine ครบ 2 เข็ม คือ แม้ว่าเชื้อ Covid จะทำาให้เราอักเสบได้

บ้าง แต่ไม่รุนแรงและเสียชีวิตน้อยมาก แต่ Covid ก็ยังสามารถอยู่ในคอเราได้ และไปแพร่เช้ือให้คนอื่น ๆ ได้นะ

ครับ

 1. ผมเล่าเรื่อง antibody ต่อจากเดือนท่ีแล้วนะครับ Sinovac + Sinovac + Sinopharm ครบ 4 อาทิตย์ 28 

กรกฎาคม คงเหลือ 1.44 (เครื่อง Siemen ค่าสูงคือ 4.8) และอีก 4 อาทิตย์ คือ 8 อาทิตย์หลังฉีดเข็ม 3 คือ วันที่ 26 

สงิหาคม คา่ antibody คงเหลอื 1.04 (เครือ่ง Siemen) หรอื 324.7 (เครือ่ง Abbot ทีบ่อกวา่เกิน 50 แปลวา่มี antibody 

และ 840 แปลว่าดีมาก) และผมได้หา neutralizing antibody (NT) ได้ 40.42 % inhibit ซึ่ง cut off อยู่ที่ 20 % ก็แปล

ว่าพอมีภูมิอยู่บ้าง แต่คงจะไม่มากนัก ซึ่งคงจะต้องระวังให้มาก ๆ อีกต่อไป

 พอดีวันที่ 1 ผมถูกเรียกไปฉีด Pfizer รอบสุดท้ายเพราะยาจะหมดอายุแล้ว และผมก็ยังเป็นผู้มีชื่อที่จะได้ฉีด

อยู่ เพราะยังตรวจคนไข้หู คอ จมูก อยู่ แล้วจดหมายฉบับหน้าผมคงจะได้ตรวจ antibody อีก เพราะต้องให้ยา IV 

อยู่ทุกเดือน ได้ผลเป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังครับ

 2. UCEP ฉุกเฉินในเดือนสิงหาคม 2564 มีผู้ป่วยมา ER โรงพยาบาลเอกชน 55,008 ราย (ซ่ึงยังสูงอยู่เม่ือ

เทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม) และมีเข้าเกณฑ์เช่นเดิมคือ 2,256 คน ผมว่าตัวเลขสอง

พันกว่านิ่งแล้วนะครับ

 3. ตอนนี้ขออนุญาตแนะนำาสำาหรับเพื่อนแพทย์ที่สนใจในการลงทุน มีแฟนเพจใน FACEBOOK ชื่อ Doc-

torinvest ขอเชิญกดติดตาม และติดดาว ครับผม 

*!
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รักและห่วงใจ  

 จาก		นพ.เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์
 E-mail: aurchart@gmail.com  Fax: 02-3740804 มือถือ: 081-9118901 

  ปัญหาทุกเรื่องติดต่อได้ครับ:

  พญ.สมศรี 081-8214593 นพ.กีรติ 081-8188568

  นพ.วิสูตร 086-0019228 นพ.ทวีศิลป์ 089-8139393

  นพ.เอื้อชาติ 081-9118901 นพ.กัมมันต์ 089-8811673

 นพ.รณชัย 089-6781295 นพ.อมร 081-8304283

C
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การประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 46

วันที่ 4-6 ธันวาคม 2564

ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok

Convention Centre at Central World
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สมาชิกทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 46

ผ่าน QR CODE ด้านล่างนี้
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บทบรรณาธิการ

นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

 จลุสารฉบบันีเ้ปน็ฉบับท่ีสามของปี พ.ศ. 2564 ในชว่งเวลานี ้มาตรการต่างๆ ในการจำากัดการใชว้ถิชีีวติประจำา

วันของประชากรในประเทศไทย เริ่มมีการผ่อนคลายกันมากขึ้น ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) 

[Center for COVID – 19 Situation Administration (CCSA)] ได้แจ้งให้ประชาชนชาวไทยทราบกันอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในการเปิดเรียนในสถานศึกษา ที่ได้มีการแจ้งให้เด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ได้รับวัคซีน Pfizer โดยผู้ปกครอง

ต้องยินยอมให้เด็กในการดูแลของท่านได้รับวัคซีนดังกล่าว

 กลับมาเรื่องการประชุมวิชาการประจำาปี 2564 ท่ีได้มีการเลื่อนมาเป็นวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 จัดท่ี  

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld โดยทา่นสามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดได้ที ่website: 

www.rcst.or.th/asc/2021/index.html#home

 ในฉบับน้ี ได้บรรจุประวัติของประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน พร้อมท้ังแผน

งานพัฒนาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยท่ีท่านประธาน ฯ ต้ังใจไว้ และ คณะกรรมการบริหารราช

วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ ปี 2564-2566 ตามด้วย บทความเรื่อง “จริยธรรมทางการแพทย์	เพ่ือ

ธำารงเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ” จากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตท่ี

ได้กรุณาให้นำาบทความของท่านมาลงในจุลสารฉบับนี้

 ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งมาว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำาคัญท่ีทำาให้เกิดความ

สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจำานวนไม่ตำ่ากว่า 20,000 ราย ผู้บาดเจ็บอีกนับ

ล้านราย ผู้พิการปีละเกือบหนึ่งหมื่นราย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้ขับขี่ที่มีโรคประจำาตัวบางโรคที่เป็นอันตราย 

ทำาใหส้มรรถนะในการขับข่ีลดลง ฉะนัน้การพฒันากระบวนการตรวจสขุภาพและประเมนิสมรรถนะความพรอ้ม

ของรา่งกายในการขบัขี ่เพือ่ใหก้ารออกใบรบัรองแพทย์มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จะ

เปน็ปัจจยัสำาคญัท่ีชว่ยสง่เสรมิใหผู้ขั้บขีมี่ความพรอ้มในการขบัรถได้อยา่งปลอดภยั สง่ผลใหก้ารเกดิอบุติัเหตุทาง

ถนนลดลง ผูบ้าดเจบ็ ผูเ้สียชวีติหรอืผูพ้กิารกล็ดลงตามไปด้วย สามารถลดความสูญเสียทัง้ชวิีตและทรพัยสิ์นลงได้

 เกี่ยวกับการพิจารณาข้อร้องเรียนท่ีแพทยสภาส่งมาให้นั้น ขอแสดงจำานวนข้อร้องเรียนของแพทยสภาท่ี 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยรับมาพิจารณา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2563 ดังนี้

?
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 รวมจำานวนข้อร้องเรียนในเวลา	19	ปี	=	806	ราย	เฉลี่ย	42	รายต่อปี

 โดยจะเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสริมความงามเป็นส่วนใหญ่

  ในปี 2560 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสริมความงาม จำานวน 26 จาก 62 ราย คิดเป็น 41.94%

  ในปี 2561 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสริมความงาม จำานวน 26 จาก 48 ราย คิดเป็น 54.17%

  ในปี 2562 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสริมความงาม จำานวน 60 จาก 96 ราย คิดเป็น 62.50%

  ในปี 2563 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสริมความงาม จำานวน 37 จาก 55 ราย คิดเป็น 67.27%

 อันดับ 2 ของข้อร้องเรียนจะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทั่วไป

  ในปี 2560 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทั่วไป จำานวน 19 จาก 62 ราย คิดเป็น 30.65%

  ในปี 2561 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทั่วไป จำานวน 13 จาก 48 ราย คิดเป็น 27.08%

  ในปี 2562 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทั่วไป จำานวน 17 จาก 96 ราย คิดเป็น 17.71%

  ในปี 2563 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทั่วไป จำานวน 7 จาก 55 ราย คิดเป็น 12.73%

  นอกจาก 2 สาขาดังกล่าวแล้ว สาขาต่าง ๆ ทางศัลยศาสตร์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว ไม่ถึง 10 % ทุกสาขา

เรื่องสุดท้าย
 ประกาศรับสมัคร  "รองผู้อำานวยการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย"
 คุณสมบัติของผู้สมัครตำาแหน่ง “รองผู้อำานวยการ”
 1. เป็นศัลยแพทย์สาขาใดก็ได้และเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 2. มีอายุไม่น้อยกว่า 45 ปี

 3. มีประสบการณ์ในการทำางานด้านบริหาร
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 4. สามารถมีเวลาทำางานประจำา หรือ part-time ที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้อำานวยการ

 1. รองผู้อำานวยการ ทำาหน้าที่

  1.1 จัดระเบียบเกี่ยวกับหนังสือเข้า - ออก

  1.2 จัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

  1.3 ปรับปรุงทะเบียนสมาชิกให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  1.4 ประสานงานและสนับสนนุการทำา งานของคณะกรรมการ / อนุกรรมการฝา่ยต่างๆ ของราชวทิยาลัย

ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 2. ดำา เนินการร่วมกับเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ ในการวางแผนพัฒนาภารกิจ รวศท. ท้ังด้านวิชาการและ

ธุรการ ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 3. ดำาเนินการด้านประชาสัมพันธ์ และการบริการวิชาการต่อสังคมตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

 4. กำากับดูแล สวัสดิการและประโยชน์ของสมาชิก

 5. เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 ผู้สนใจส่งใบสมัครตามเอกสารในหน้าถัดไป	มาได้ที่	rcst.director@gmail.com

   นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

   (บรรณาธิการ)
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ติดต่อ

โทร. 0 2716 6141-3

แฟกซ์ 0 2716 6144

อีเมล์ www.rcst.or.th

www.facebook.com/rcstThailand

เจ้าของ 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

ที่ปรึกษา

นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

นายแพทย์ณรงค์ รอดวรรณะ

นายแพทย์นพดล วรอุไร

ผู้อำานวยการราชวิทยาลัยฯ 

นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

บรรณาธิการ

นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

ฝ่ายจัดทำาต้นฉบับ

นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

นางสาววชิราภรณ์ โรจนเรืองไชย

จุลสาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


