รายงานการประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ครั้งที่ 5/2556
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 2
เริ่มประชุมเวลา 13.00-16.00 น.
____________________________
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงศักดิ์
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศักดิ์
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีชัย
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชระ
5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประวิทย์
6. ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี
7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชาญ
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณพชาติ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ กวี
10. อาจารย์นายแพทย์ชูเกียรติ
11. อาจารย์นายแพทย์สีหธัช
12. อาจารย์นายแพทย์วรวรรธน์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ธนะเทพ
14. อาจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์
15. อาจารย์แพทย์หญิงพัชราภา

หวังรุ่งทรัพย์
ยุกตะนันทน์
เตชะพงศ์วรชัย
วิไลรัตน์
กิติดารงสุข
ตนาวลี
ยิ่งศักดิ์มงคล
ลิมปพยอม
ภัทราดูลย์
เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
งามอุโฆษ
ลิ้มทองกุล
ตั่นเผ่าพงษ์
สิงหถนัดกิจ
โอสธีรกุล

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์
2. อาจารย์นายแพทย์นรา
3. อาจารย์นายแพทย์จิรันดร์
4. อาจารย์นายแพทย์กฤษณ์
5. อาจารย์นายแพทย์ชินดนัย

คุปต์นิรัติศัยกุล
จารุวังสันติ
อภินันทน์
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
เจริญลาภ
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
หงสประภาส

หัวหน้าภาควิชาฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556
หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
3/2556 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม
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ครั้งที่

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 แผนผังสายการบริหารงานภาควิชาฯ
หัวหน้าภาควิชาฯ นาเสนอแผนภูมสิ ายการบริหารงานภาควิชาฯ ซึ่งได้เพิ่มชื่อ อจ.พัชราภา
และ อจ.ชินดนัย ช่วยงานระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่ รศ.นพ.สมศักดิ์ เสนอไว้ในการประชุมครั้งที่แล้ว และ
ขอให้ที่ประชุมทบทวนแผนภูมดิ ังกล่าว หากไม่มีการปรับแก้ไขก็จะใช้แผนภูมนิ ี้เป็นแนวทางในการมอบหมาย
งานของภาควิชาฯ ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนภูมิ และเสนอให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมชื่อ ดังนี้
ระดับปริญญาบัณฑิต เพิ่มชื่อ อจ.นพ.สีหธัช
ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มชื่อ รศ.นพ.ณพชาติ และ อจ.นพ.วรวรรธน์
ฝุายวิจัย
เพิ่มชื่อ รศ.นพ.ณพชาติ และ อจ.วีรศักดิ์
ฝุายคุณภาพการศึกษา (QA) เพิ่มชื่อ อจ.นพ.สีหธัช และ อจ.นพ.วรวรรธน์
ฝุายบริการ (HA)
เพิ่มชือ่ อจ.นพ.ชูเกียรติ และ อจ.พญ.พัชราภา
ศ.นพ.อารี เสนอให้มีการกาหนดรายละเอียดความรับผิดชอบงานของอาจารย์แต่ละคนให้
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการมอบหมายงานและติดตามงานได้ถูกต้อง
หัวหน้าภาควิชาฯ สรุป หลังจากแก้ไขแผนภูมิแล้วให้นามารับรองในการประชุมครั้งต่อไป
และขอให้หัวหน้าฝุายแต่ละฝุายไปปรึกษากันในทีมเพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานของลูกทีม และนามา
ชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไปด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาควิชาฯ ประจาปีการศึกษา 2555
หัวหน้าภาควิชาฯ นาเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาควิชาฯ ในประเด็น
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1. ภาควิชายังไม่ได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของการดาเนินงานของภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ
2. ระบบบริหารความเสี่ยงยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะปูองกันหรือรองรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้
3. ระบบรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของภาควิชาจากฝุายต่าง ๆ ยังไม่เป็นเอกภาพ ทาให้
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
4. ควรพัฒนาการบริหารจัดการให้บุคลากรมีส่วนร่วมมากขึ้น
5. ระบบการประเมินที่ใช้ในการประเมิน online เป็นระบบที่ดี แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพใน
ด้านของผู้ใช้ ไม่สามารถทาให้เกิดผลลัพธ์ได้
6. การจัดทาแผนกลยุทธ์ยังมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน
7. ขาดระบบการแปลงแผนกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม
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8. รูปแบบของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี ไม่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม จะนาข้อเสนอแนะไปศึกษาและปรับปรุงต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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3.2 หลักเกณฑ์แนวทางการบรรจุแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หัวหน้าภาควิชาฯ แจ้งที่ประชุม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ปรับเพิ่มหลักเกณฑ์การบรรจุ
แพทย์ ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL หรือ IELTS เช่นเดียวกับแพทย์ที่จะบรรจุทาง
คณะแพทยศาสตร์
ที่ประชุมรับทราบ
3.3 สถิติการเข้า morning conference เดือนกันยายน – ตุลาคม 2556
หัวหน้าภาควิชาฯ นาเสนอสถิติการเข้า morning conference ของแพทย์ประจาบ้าน
ส่วนใหญ่เข้าร่วม conference มากกว่าเกณฑ์ 70% ยกเว้น นพ.เวทิศ ซึ่งในสถิติเดือนสิงหาคม – ตุลาคม
ระบุว่าลาปุวย
ที่ประชุมแจ้งว่า นพ.เวทิศ ปุวยด้วยโรควัณโรคปอด ขณะนี้กลับมาทางานแล้ว แต่ยังมี
ผลข้างเคียงจากการรับยา
หัวหน้าภาควิชาฯ มอบหมายให้ รศ.นพ.วิชาญ ไปประเมินอาการในเบื้องต้น และนามา
รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 บัญชีรายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน – ตุลาคม 2556
หัวหน้าภาควิชาฯ นาเสนอบัญชีรายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน – ตุลาคม 2556
รศ.นพ.ณพชาติ แจ้งที่ประชุมเรื่อง สรุปค่าใช้จ่ายการจัดงาน Alumni ยังมิได้นามาแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ เนื่องจาก คุณมัตติกา ซึ่งดูแลรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายของงานนี้ ลาปุวย
หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าว ขอให้นาสรุปค่าใช้จ่ายมารายงานในการประชุมคราวต่อไป
3.5 ความคืบหน้าของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
หัวหน้าภาควิชาฯ มอบหมายให้ รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ รายงานความคืบหน้าอาคารภูมิสิริฯ
สรุปได้ดังนี้
- เรื่องการย้ายเข้าใช้อาคาร โรงพยาบาลได้จัดให้ย้ายหน่วยงานออร์โธฯ ในเฟสที่ 4
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558
OR
ย้ายเข้าอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 6
จส.4-5 ย้ายเข้าอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 19 ward สามัญ
จส.6
ย้ายเข้าอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 21 Ortho (Single) ward
- เรื่องอัตรากาลังพยาบาลไม่เพียงพอ เนื่องจาก ward สามัญที่อาคารภูมิสิริฯ จะ
เป็น ward รวม ทั้งเตียงผู้ปุวยชาย หญิง และเด็ก โดยเฉพาะ ward เด็ก ยังไม่มีแนวโน้มจะย้ายไปตึก สก.
พยาบาลจึงได้มาปรึกษาว่าจะขอเปิดรับผู้ปุวยน้อยกว่าจานวนเตียงที่มีอยู่
ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าควรเปิดรับ
ผู้ปุวยจานวนเตียงเท่าเดิม และได้นาปัญหาดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมโรงพยาบาล เพื่อขอความมั่นใจในการ
จัดหาอัตรากาลังพยาบาลเสริมให้เพียงพอกับจานวนเตียงที่มีอยู่เดิมก่อนจะเริ่มเปิด ward ใหม่ เนื่องจากเห็น
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ว่าควรเอาอัตรากาลังพยาบาลที่มีอยู่ทั้งหมดไปเพิ่มให้กับ ward
ที่ขาดคนจะดีกว่าเอาพยาบาลไปลงใน
ward ใหม่ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพบริการให้ได้คงเดิมก่อนที่จะเริ่มเปิดหอพิเศษผู้ปุวยใหม่
- เรื่องห้องผ่าตัด ห้องผ่าตัด pendant 2 ห้อง ห้องผ่าตัดโคมไฟผ่าตัด 4 ห้อง
คาดว่าจะเริ่มทาผ่าตัดได้ 4 ห้องก่อน และจะขยายเปิดเพิ่มเมื่อได้บุคลากรพยาบาลเพียงพอแล้วในภายหลัง
คาดว่าประมาณปลายปี 2558
เรื่องห้องพักแพทย์ประจาบ้านจะอยู่ชั้น 11-12 สาหรับเรื่องห้องพัก เนื่องจากเพิ่ง
ทราบว่าได้มีการจองห้องพักแล้ว แต่ห้องพักของออร์โธฯ ยังไม่มี รองผู้อานวยการ รพ. ฝุายบริหาร แจ้งว่าได้
เชิญแพทย์ประจาบ้านทุกภาควิชาฯ ไปประชุมและเลือกแล้ว แต่จากการพูดคุยกับแพทย์ประจาบ้านแจ้งว่า
ไม่ได้รับการติดต่อมา จึงต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไป
เรื่องห้องพักเวรอาจารย์ โรงพยาบาลได้จัดเตรียมห้องไว้ประมาณ 40 ห้อง สาหรับ
อาจารย์ที่มาอยู่เวรสามารถไปพักได้
ที่ประชุมรับทราบ

3.6 ความคืบหน้าการบริหารจัดการพื้นที่ว่างหลังจากย้ายหน่วยงานเข้าอาคารภูมิสิริฯ
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ แจ้งที่ประชุมว่า อจ.ไตรรัตน์ สถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร ได้ขอเข้ามาดูพื้นที่ใช้
งานปัจจุบันของภาควิชาฯ ได้เชิญ ศ.นพ.อารี และ รศ.นพ.ทวีชัย มาร่วมประชุมให้ข้อมูลและเสนอความ
คิดเห็น
โดยในเบื้องต้นได้ให้ข้อมูลลักษณะการทางานของภาควิชาฯ งานหลักคือ งานการเรียนการสอน
งานวิจัย และจานวนอาจารย์ในปัจจุบันและอนาคต
และได้เสนอเหตุผลในการขอพื้นที่ในการทางานของ
ภาควิชาฯ จานวน 2 ชั้น ด้วยเหตุผลว่าเป็นพื้นที่เดิมของภาควิชาฯ มีแผนการใช้พื้นที่คือ 1 ชั้น จะเป็น
สานักงานภาควิชาฯ ห้องพักอาจารย์ ห้องการเรียนการสอน ห้องประชุม อีก 1 ชั้น จะเป็นหน่วยวิจัย
(research unit) ศ.นพ.อารี และ รศ.นพ.ทวีชัย เสนอขอให้มี ward genetic ด้วย แต่ผู้บริหารไม่มีแนวคิดจะ
ให้มี ward ในอาคารนี้ แต่ถ้าจะมีพื้นที่ให้บริการทาได้ จึงได้เสนอขอพื้นที่ทา ortho evaluation center
ในชั้นเดียวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งมีพื้นที่ทารองเท้า ประมาณ 2,000 ตร.ม. ออร์โธฯ จะขอพื้นที่ประมาณ
500 ตร.ม. เพื่อทา special OPD รวมทั้งเป็นที่ประเมินคนไข้วิจัย
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ สรุป อย่างไรก็ตาม ภาควิชาฯ ก็จะพยายามผลักดันให้ได้พื้นที่ตามที่นาเสนอ
ให้ได้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือหัวหน้าสาขาเขียนแผนงาน และความต้องการใช้พื้นที่ เช่น แต่ละสาขาทาอะไร มี
การทาวิจัยหรือไม่ ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ ห้องวิจัย ห้องหัวหน้าหน่วย เพื่อเป็นข้อมูลในการทาหน่วยวิจัย
เสนอโรงพยาบาลต่อไป โดยขอให้อาจารย์ในสาขารับผิดชอบการเขียนแผนงาน ดังนี้
สาขา Arthroplasty ศ.นพ.อารี
สาขา Spine
รศ.นพ.ทวีชัย
สาขา Arthroscope ผศ. (พิเศษ) นพ.ธนะเทพ
สาขา Pediatic
รศ.นพ.ณพชาติ
สาขา Hand
รศ.นพ.ประวิทย์
สาขา Tumor
อจ.นพ.ชินดนัย
สาขา Trauma
อจ.นพ.วรวรรธน์
สาขา genetic
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์
หัวหน้าภาควิชาฯ สรุปให้ รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ กาหนด format ในการเขียนแผนงานส่งให้แต่
ละสาขา เพื่อจะได้เขียนเป็นรูปแบบเดียวกัน
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ รับจะไปดาเนินการ โดยจะขอดูตัวอย่าง format ของภาควิชาอายุรศาสตร์
และจะแจ้งสาขาให้ทราบต่อไป
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3.7 ความคืบหน้าอาคารผู้สูงอายุ
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ รายงานว่า เดิมหัวหน้าภาควิชาฯ เคยเสนอโครงการขอใช้พื้นที่ในการทา
ศูนย์ Bio medicine วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศาสตร์ใหม่ในการรักษากลุ่มผู้สูงอายุ คือ กลุ่มของ Stem cell
ในอนาคตที่จะใช้ในระบบข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ
ซึ่งมีการบันทึกในรายงานการประชุมในช่วงแรกแล้ว แต่
ต่อมาโครงการดังกล่าวได้หายไปจากแผนงานของอาคารผู้สูงอายุ ได้ติดตามทวงถามและ ได้รับคาตอบจาก
อจ.สุกัญญา ว่า เนื่องจากภาควิชาฯ ไม่ส่งโครงการจึงตัดโครงการออก ซึ่งเป็นช่วงที่หัวหน้าภาควิชาฯ ลาปุวย
ล่าสุดได้เขียนโครงการ “ออร์โธปิดิกส์ผู้สูงอายุ” ส่งไปใหม่แล้ว (รายละเอียดตามโครงการทีน่ าเสนอในการ
ประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ราชวิทยาลัยฯ ขอใช้สถานที่จัดสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจาปีการ
ฝึกอบรม 2556 ในวันที่ 9-12 มิถุนายน 2557
หัวหน้าภาควิชาฯ แจ้งที่ประชุม ราชวิทยาลัยฯ ทาเรื่องขอใช้สถานที่จัดสอบเพื่อวุฒิบัติ ใน
วันที่ 9-12 มิถุนายน 2557 และขอความเห็นที่ประชุมเพื่อแจ้งผลตอบกลับให้ราชวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรไปสารวจสถานที่ก่อนว่าห้องจะว่างหรือไม่ เช่น ตึก
อปร. ตึกแพทยพัฒน์ หรือตึกอื่นที่มีห้องย่อยเพียงพอตามที่ราชวิทยาลัยฯ ขอใช้ ประมาณ 30 ห้อง
หัวหน้าภาควิชาฯ มอบหมายให้ อจ.นพ.สีหธัช หาข้อมูลเรื่องสถานที่เป็นการด่วน เพื่อจะได้
แจ้งกลับให้ราชวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป
4.2 การเปิดรายวิชาเลือกปริญญาโท-เอก
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ แจ้งที่ประชุม ฝุายบัณฑิตศึกษามีแนวทางจะจัดทาหลักสูตรใหม่ clinical
Science Program (International, Msc-PhD) และบังคับให้ภาควิชาฯ เปิด 3 รายวิชา ผู้เรียนคือแพทย์
ประจาบ้าน สาหรับรายละเอียดอื่น ๆ ยังไม่มี
หัวหน้าภาควิชาฯ มอบหมายให้คุณสมชายไปหาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เป็น
หลักสูตรสาหรับใคร และรายละเอียดอื่น ๆ
4.3 การจัดงานครบรอบ 50 ปี ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ แจ้งที่ประชุม เนื่องจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จะครบรอบ 50 ปี จึงเห็นควร
จัดงานครบรอบ 50 ปี และขอความเห็นที่ประชุมว่าภาควิชาฯ จะจัดงานหรือไม่ และแต่งตั้งกรรมการเตรียม
จัดงานต่อไป
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นหลากหลาย
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ สรุป ที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดงานครบรอบ 50 ปี และจะจัดช่วงประชุม
วิชาการคณะฯ ในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2557
ศ.นพ.อารี
รับเป็นกรรมการฝุายวิชาการ
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ รับไปประสานกับประชุมวิชาการเรื่องขอ slot เวลา
รศ.นพ.ทวีชัย
รับเป็นกรรมการฝุายจัดทาหนังสือศิษย์เก่า
อจ.นพ.สีหธัช
รับเรื่องจัด workshop
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4.4 การใช้ระบบ scan ลายนิ้วมือในการจัดกิจกรรมของภาควิชาฯ
ศ.นพ.อารี เสนอการใช้ระบบ scan ลายนิ้วมืออาจารย์และแพทย์ประจาบ้านในการเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการของภาควิชาฯ เพื่อประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ในการ
เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อาวุโสระดับกลาง และอาวุโสน้อยได้ ยกเว้นอาจารย์ระดับอาวุโสซึง่
ไม่มีแผนจะขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว อาจจะ scan ไว้โดยไม่ต้องเก็บ score อย่างจริงจัง
และจะยัง
เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมของภาควิชาฯ ด้วย ในการผลักดันให้แพทย์ประจาบ้านเข้าร่วมกิจกรรมของ
ภาควิชาฯ และกิจกรรมของสาขา ทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางวิชาการ ก่อนเลิกประชุม 5 นาที จะมีจอเล็ก ๆ
ขึ้น มีคาถาม basic ประมาณ 10 คาถาม ที่เกี่ยวข้องกับ knowledge skill attitude จะมี power
vote ติดประจาทุกโต๊ะ เพื่อให้กดถาม-ตอบได้ ทุกครั้งที่กดจะมีการเก็บ score ไว้
การใช้ระบบดังกล่าว
จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้แพทย์ประจาบ้านพัฒนาตัวเองทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในอนาคต หากที่ประชุมเห็น
ด้วย จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557
หัวหน้าภาควิชาฯ สรุป ขอให้ ศ.นพ.อารี ไปศึกษาและนารายละเอียดการใช้ระบบ scan
ดังกล่าวว่าวิธีการทาอย่างไรและเพื่อประโยชน์อะไร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมานาเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 รศ.นพ.ทวีชัย แจ้งที่ประชุม รศ.นพ.สมศักดิ์ ฝากเรื่องเสนอที่ประชุม 2 เรื่อง
- เรื่องขออนุมัติงบประมาณในการซื้อหนังสือข้อสอบ AAOS ราคา 115 US$/ปี โดยซื้อแบบ
Online
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ซื้อเป็นหนังสือและเฉลยจะดีกว่าการซื้อ online เนื่องจากการซื้อ
Online อาจมีเงื่อนไขและข้อจากัด และควรซื้อเล่มใหม่ปี 2014 จะดีกว่าเนื่องจากเป็นช่วงปลายปี และ
แพทย์ประจาบ้านอาจมีอ่านแล้ว
หากซื้อมาแล้วควรนาข้อสอบมาประยุกต์ใช้ มิฉะนั้นจะใช้ได้แค่ปีเดียว
ควรซื้อราคาสมาชิกเหมาะสมกว่าซื้อในราคาแพทย์ประจาบ้าน
หัวหน้าภาควิชาฯ สรุป ที่ประชุมมีมติให้ซื้อหนังสือข้อสอบมาเป็นตัวอย่าง 1 ชุด โดยซื้อ
เป็นหนังสือ และเฉลย 1 เล่ม
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- เรื่อง Log book แพทย์ประจาบ้าน รศ.นพ.สมศักดิ์ ได้ปรับแก้ log book แพทย์ประจา
บ้านแล้ว
หัวหน้าภาควิชาฯ ขอให้ รศ.นพ.สมศักดิ์ มานาเสนอให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้ง
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ต่อไป
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5.2 การจัดงานปีใหม่
หัวหน้าภาควิชาฯ ขอความเห็นที่ประชุม เรื่อง กาหนดวันจัดงานปีใหม่ และเงินโบนัสแจก
เจ้าหน้าที่และพยาบาล
ที่ประชุมเสนอ กาหนดจัดงานปีใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2556 สาหรับเงินโบนัส ที่ประชุม
เสนอให้งดจ่ายเงินโบนัส แต่เปลี่ยนเป็นจับฉลากของขวัญแทน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มาร่วมสนุกในงานเพื่อลุ้นรับ
ของขวัญ
หัวหน้าภาควิชาฯ สรุปให้งบจัดงานปีใหม่ จานวนเงิน 200,000 บาท และมอบหมายให้ อจ.
สีหธัช เป็นหัวหน้าทีมจัดงาน
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5.3 แจ้งรายชื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2557
หัวหน้าภาควิชาฯ แจ้งรายชือ่ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่มาสมัครในปีการศึกษา 2557
สาขา Arthroplasty นพ.ชวรินทร์ อมเรศ
ต้นสังกัด อิสระ
นพ.ปฐมพร วีระเศรษฐ์ศิริ ต้นสังกัด อิสระ
สาขา Hand
นพ.นนทิช โพธิ์เงินนาค
ต้นสังกัด อิสระ
สาขา Sport Med
นพ.ชานนท์ ชัยวิเศษ
ต้นสังกัด รพ.สรรพสิทธิป์ ระสงค์
นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ
ต้นสังกัด อิสระ
สาขา Spine
นพ.บัญชา จันทร์ส่องสุข
ต้นสังกัด รพ.กาฬสินธุ์
นพ.วิจุฬ ซื่อตรง
ต้นสังกัด รพ.ชลบุรี
นพ.ชินวัฒน์ บ่ายเที่ยง
ต้นสังกัด รพ.เจ้าพระยายมราช
นพ.บดินทร์ ม่วงยิ้ม
ต้นสังกัด สานักงานสาธารณสุข
จ.เพชรบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาฯ ขอให้สาขา Spine พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 2 คน โดยให้คานึงถึงศักยภาพ
ในการ training และตามข้อกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยฯ
กาหนดให้รับฝึกอบรมได้ในสัดส่วน อาจารย์อนุสาขา 2 คนต่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอด 1 คน
รศ.นพ.ทวีชัย หัวหน้าสาขา Spine แจ้งว่าได้กาหนดวันสัมภาษณ์แล้ว วันที่ 14 ธันวาคม 2556 และ
ในปีนี้มีความต้องการรับแพทย์ จานวน 3 คน ถ้าดูจากอาจารย์อนุสาขาของภาควิชาฯ มีจานวนทั้งหมด 6 คน
รวม อจ.ชูเกียรติ และ อจ.วรวรรธน์ ด้วย
5.4 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระยะที่ 3 (ความเสี่ยงด้านของกระบวนการบริหารหลักสูตร)
ผศ. (พิเศษ) นพ.กวี แจ้งที่ประชุมเนื่องจากได้ไปประชุมแทน รศ.นพ.วัชระ เรื่องตารางการ
เรียนการสอนนิสิตปี 5 รายวิชาออร์โธปิดิกส์จะอยู่ loop เดียวกับภาควิชานิติเวชศาสตร์ สอนบรรยาย 16
คาบ และให้นิสิตปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ครึ่ง จนถึงวันพุธเช้าของสัปดาห์ที่ 3 และในช่วงบ่ายนิสิตจะไปขึ้นเรียน
รายวิชานิติเวชศาสตร์ ที่ประชุมขอให้ภาควิชาฯ ส่งรายละเอียด course syllabus และแบบประเมินการ
สอน รศ.นพ.วัชระ แจ้งว่าได้จัดทาเรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมืออาจารย์ช่วยมาสอนให้ตรงเวลาด้วย
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ แจ้งเพิ่มเติมในเรื่องที่ที่ประชุมแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือ
1. เรื่องการเปิดเทอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศเปิดเทอมตาม AEC เดือนสิงหาคม
แต่คณะแพทยศาสตร์ยืนยันเปิดเทอมตามกาหนดเดิม เดือนมิถุนายน
2. นิสิตมีพฤติกรรมทุจริต เช่น ปลอมลายเซ็นอาจารย์ใน log book ถูกจับได้ นิสิตก็ยังไม่
รู้สึกว่าทาผิด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง
3. การแต่งกายผิดระเบียบไม่เรียบร้อย ที่ประชุมขอความร่วมมือภาควิชาฯ ช่วยดูแลด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางระวี สุนทรส่ง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์)
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
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