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เรียน เพือ่ นโสต ศอ นาสิกแพทยทกุ ทานครับ

เผลอแปปเดียวคณะผูบริหารชุดปจจุบันไดบริหารราชวิทยาลัยเลยครึ่ง
เทอมแลว (วาระบริหาร 3 ป) จะครบวาระวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ขณะนีท้ าง
ราชวิทยาลัยไดแตงตั้งอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการราชวิทยาลัย
วาระ พ.ศ.2567-2569 อนุกรรมการฯ มีที่มาจากการตัวแทนของกลุมตางๆ
ตามระเบียบของราชวิทยาลัย และอนุกรรมการฯ ไดเลือกใหผศ.พญ.วิลาภรณ
ภักดีดนิ แดน จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนประธาน นพ.อิสเรศ อัศวเมธาพันธ จากรพ.บางละมุง เปน
อนุกรรมการและเลขานุการ อนุกรรมการอีก 3 ทานไดแก รศ.นพ.ทรงกลด
เอีย่ มจตุรภัทร จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.นพ.ไวพจน
จันทรวิเมลือง จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนพ.ชวพล
อิทธิพานิชพงศ จากรพ.สวรรคประชารักษ ทางอนุกรรมการฯ ขอเรียนเชิญโสต

ศอ นาสิกแพทยที่ทำงานนอกสถาบันฝกอบรม หรือแพทยที่ทำงานอยูใน
สถาบันฝกอบรมและจะเกษียณอายุราชการตั้งแต 1 ตุลาคม 2566 หรือ
เกษียณไปกอนหนานี้แลว สามารถลงสมัครรับการ
เลือกตั้งเพื่อเปนคณะผูบริหารราชวิทยาลัยซึ่งกระบวน
การเปดรับสมัครนาจะเปนตนป 2566 อยากจะ
ใหพวกเราที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนางานบริหาร
ในราชวิทยาลัยลงสมัครรับการเลือกตั้งใหมากๆครับ
คณะผูบริหารราชวิทยาลัยชุดปจจุบัน ไดให
ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการโสต ศอ นาสิก
ในโรงพยาบาลนอกสถาบันฝกอบรม โดยเฉพาะ
ในกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายไปเยี่ยมเยียน
พีน่ อ งๆตามเขตสุขภาพตางๆ เพือ่ เปนขวัญกำลังใจ
และรับฟงความเห็นในการพัฒนาวาทางราชวิทยาลัย
จะไดชว ยอะไรไดบา ง ในขณะเดียวกันผลของการ
ปฏิบัติงานและความเห็นของสมาชิกก็เปนกระจก
สะทอนถึงหลักสูตรการฝกอบรมของราชวิทยาลัย
ดวย เนื่องจากสถานการณโควิดที่ระบาดมากใน
ชวงตั้งแตรับตำแหนงมา และพวกเรายังไมคอยรูจัก
กับโรคโควิดมากเทาที่ควร คณะผูบริหารจึงไมได
ออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิก ปจจุบันเรารูจักกับโควิด
มากขึ้น และพรอมที่จะอยูกับโรคนี้ ทางคณะผูบริหาร
จึงไดวางแผนไปเยี่ยมเยียนสมาชิกเขตสุขภาพให
ตอเนื่อง เมื่อวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2565 ทาง
เขตสุขภาพที่ 7 โดยรพ.รอยเอ็ด ไดใหเกียรติกับ
ราชวิทยาลัย รวมเปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนา
รวมคิดรวมพัฒนางาน ENT เขต 7 เพือ่ การเรียนรู
พัฒนา และเพิ่มความเขมแข็งในการใหบริการรวมกัน
ของโสต ศอ นาสิกแพทยในรพ.ขอนแกน รพ.มหาสารคาม
รพ.กาฬสินธุ และรพ.รอยเอ็ด พวกเราไดเห็นและ
เรียนรูศักยภาพของรพ. ในเขตนี้รวมกัน

ประธานแถลง
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

และมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาใหดยี ง่ิ ๆขึน้ อยางตอเนือ่ งการประชุมสัมมนาครัง้ นี้
ประสบความสำเร็จอยางดีดวยการทำงานรวมกันของทานประธานฝายประสาน
สาธารณสุขและแพทยนอกสถาบันฝกอบรม นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล นพ.ชัยรัตน
เสรีรกั ษ หัวหนากลุม งานโสต ศอ นาสิก รพ.รอยเอ็ด ทานอาจารยจากคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท และ
รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ รวมทั้งโสต ศอ นาสิกแพทยจากรพ.ทั้ง 4 แหง
ที่เขารวมการประชุมสัมมนาอยางพรอมเพรียง และรวมกันเสนอประเด็น
การพัฒนาที่ดี การประชุมสัมมนาครั้งนี้ ทานผูอำนวยการรพ.รอยเอ็ด
นพ.ชาญชัย จันทรวรชัยกุล ก็ไดตอ นรับและสนับสนุนเต็มที่ สืบเนือ่ ง จากการ
ไปเยีย่ มสมาชิกครัง้ นี้ ทางราชวิทยาลัยฯจึงมีมติเมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
ใหจัดตั้งรางวัลสำหรับกลุมงานโสต ศอ นาสิก ในโรงพยาบาลที่อยูนอก สถาบัน
ฝกอบรม ที่มีผลงานบริหารดีเดนทุกป เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 มีมติที่
สำคัญของคณะผูบ ริหารในการสนับสนุนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยในการ
ทำวิจยั และการประชุมวิชาการตางประเทศ เราจะแบงรายไดของแตละป
หลังจากหักคาใชจายแลว 35% สำหรับงานดานนี้ โดยแยกเปน 15% สำหรับ
การสนับสนุนใหสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยมีโอกาสเขารวมประชุมวิชา
ทีต่ า งประเทศ และ 20% สำหรับเปนเงินสนับสนุนทุนวิจยั ของราชวิทยาลัย
วันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 จะมีการประชุมวิชาการประจำปครัง้ ที่ 2 ซึง่ เปน
การจัดประชุมแบบ Hybrid ในชวงเชาจะมีการจัดประชุมใหญสามัญประจำปี
ครั้งที่ 2 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญสของราชวิทยาลัย เขารวมประชุมใหมากๆ
และเสนอความเห็นในการพัฒนางานบริหารราชวิทยาลัยดวยครับ
ขออวยพรใหสมาชิกราชวิทยาลัยมีสุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยจากโควิดนะครับ
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สวัสดีทานอาจารยและเพื่อนสมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย
แหงประเทศไทยทุกทาน

จากโครงการราชวิทยาลัยสัญจร เพือ่ ใหกรรมการบริหารราชวิทยาลัยไดมโี อกาสพบกับสมาชิก
ราชวิทยาลัยทีจ่ บการศึกษาแลวไปประจำตามภูมภิ าคตางๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นขอคิดเห็น รวมทัง้ เสนอขอ
ขัดของในการทำงานตางๆ ในวันที่ 10 -12 กรกฎาคม ที่ผานมา ทางราชวิทยาลัยไดสัญจรไปที่จังหวัด
รอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ไดเห็นศักยภาพของเพื่อนสมาชิกในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งมีความมุงมั่น
ในการทำงานและพัฒนาหนวยงานไดอยางนาชมเชยยิ่ง ทางราชวิทยาลัยไดนำปญหาขอขัดของตางๆ
ที่อยูในวิสัยและภารกิจของราชวิทยาลัย ในการประสานงานกับแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการแกปญหาใหกับสมาชิก เพื่อการดูแลผูปวยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลด
ขอขัดของในการทำงานของพวกเราชาวสมาชิกราชวิทยาลัยใหดีที่สุด

สารจากเลขาธิการ
พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา
เลขธิการราชวิทยาลัยฯ

การประชุมวิชาการประจำปในปนี้ จะจัดเปน hybrid ใน
วันที่ 5 -7 ตุลาคม 2565 และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบ
ในป พ.ศ. 2565 ซึ่งราชวิทยาลัยจะจัดใหมีพิธีมอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตรแบบ onsite ที่อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนยวิจัย
โดยญาติสามารถมารวมแสดงความยินดีได
อนึ่ง ขอเรียนใหสมาชิกทุกทานทราบวา การเปนสมาชิก
ราชวิทยาลัยตั้งแตกอตั้งมามีการเก็บคาลงทะเบียนสมาชิกใหม
จำนวน 1,000 บาท ทุกป และราชวิทยาลัยใชระบบ เก็บคาสมาชิก
หนางานในวันที่มารับใบวุฒิบัตรในวันประชุมวิชาการวันแรกของทุกปี
ซึง่ ทีผ่ า นมา มีสมาชิกจำนวนหนึง่ ไมชำระคาสมาชิกราชวิทยาลัย
จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานชวยราชวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมตางๆ
ใหสมาชิก รวมทัง้ การเปนสมาชิกราชวิทยาลัยจะมีสทิ ธิประโยชน
ตางๆ มากมาย เชน การขอรับทุนวิจัยจากราชวิทยาลัย การขอ
สนับสนุนคาใชจา ยบางสวน เพือ่ ประชุมวิชาการตางประเทศ (เชน
การประชุม IFOS วันที่ 17-21 มกราคม 2566 ที่เมืองดูไบรายละเอียด
ดูใน website) การลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปโดยไมเสีย
คาใชจา ย การเลือกตัง้ กรรมการบริหาร เปนตน ซึง่ ในอนาคตจะใช
ระบบทะเบียนสมาชิกดังกลาว ในการพิจารณาการใหทุนและสิทธิตางๆ
ขอใหบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวทั้งอดีตจนถึงปจจุบันที่ยังไมชำระ
คาสมาชิก จำนวน 1,000 บาท ไปที่บัญชี ราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิกแพทยแหงประเทศไทย หมายเลขบัญชี 166-238829-8
ธนาคารไทยพาณิชย(ออมทรัพย) เมือ่ ชำระแลวกรุณาสงหลักฐาน
การชำระเงิน พรอมชื่อและปที่จบการศึกษา มาที่อีเมล

rcotsecretariat@gmail.com หรือ Line ID: 0838939643
เมือ่ สมาชิกบันทึกหมายเลขโทรศัพท Line ID นี้ ของราชวิทยาลัย
ไวในเครื่อง จะปรากฎ Line ชื่อ RCOT โดยอัตโนมัติ หรือสแกน
QR code ดานลาง เพื่อสามารถสื่อสารหรือสงเอกสารหลักฐานตางๆ
เชน การโอนเงินคาสมาชิกเขามาได
ทั้งนี้ บัณฑิตที่จบในปนี้คือ 2565 กรุณาชำระที่หนางาน
ประชุมวิชาการ สวนบัณฑิตที่จบในป 2564 ซึ่งไมไดมีการจัดการ
รับวุฒิบัตรแบบ onsite ทำใหยังไมมีการชำระเงินคาสมาชิก รวมทั้ง
บัณฑิตรุนอื่นๆ กรุณาชำระคาสมาชิกตามหมายเลขบัญชีนี้ดวย
ขอขอบคุณในการชวยกิจกรรมของราชวิทยาลัย ทัง้ นี้ ตัง้ แตป 2566
เปนตนไป บัณฑิตที่จบในปนั้น ขอใหชำระคาสมาชิกราชวิทยาลัย
พรอมกับคาสมัครสอบวุฒิบัตร เพื่อใหทุกทานขึ้นทะเบียนเปนสมาชิก
ราชวิทยาลัยโดยสมบูรณ และพรอมที่จะไดรับสิทธิประโยชนจาก
ราชวิทยาลัย และรวมกันเปนสวนหนึ่งในการบริหารราชวิทยาลัย
เพื่อสมาชิกของเราทุกคน
Line : RCOT (Line ID: 0838939643)
เพื่อการสื่อสารและสงหลักฐานเอกสารตางๆ
พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสตฯ
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มติที่ประชุมกรรมการบริหาร
ที่ควรทราบ
บรรณาธิการขอสรุปสาระสำคัญของมติทป่ี ระชุมเดือนพฤษภาคม 2565 มาลงในจดหมายขาวฉบับนีน้ ะครับ

สรุปสาระสำคัญและสิง่ ทีส่ มาชิกควรทราบในการประชุมคณะผูบ ริหารราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย 4 พฤษภาคม 2565
1. ปูชนียบุคคลของ ENT 2 ทาน คือ อ.ประพจน คลองสูศ กึ
และอ.บุญชู กุลประดิษฐารมย ไดเขารวมประชุมใหกำลังใจ
ชืน่ ชม แนะนำ และใหโอวาทตอกรรมการคณะผูบ ริหารราชวิทยาลัย
2. เห็นชอบในระเบียบ และไดสรรหาอนุกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการคณะผูบริหารวาระ 2567-2569 ไดออกประกาศ
เปนที่เรียบรอย
3. เห็นชอบในหลักการผูช ว ยแพทยดา นการนอนหลับ แตให
ดำเนินการแกไขในรายละเอียดบางสวน
4. รศ.นพ.คณิต มันตราภรณ ไดบริจาคเงินทุน 1 ลานบาท
เพื่อสนับสนุนการวิจัยในกลุมสมาชิกนอกสถาบันฝกอบรม
5. เห็นชอบใหราชวิทยาลัยจัดสรรเงินรายไดสว นหนึง่ เพือ่
จัดตั้งกองทุนสงเสริมการวิจัยในมวลสมาชิกทุกกลุม
6. ในปนท้ี กุ สถาบันฝกอบรมรับ training ได 59 ตำแหนง
แตมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพียง 53 คน

7. นโยบายกัญชาทางการแพทย ทางกรมการแพทยจะเปน
ผูรับผิดชอบในการอบรม ออกแนวทางการสั่งใช การขอใบ
อนุญาต ในกลุม ENT มีประโยชนในการลด pain และเพิ่ม
คุณภาพชีวิตใน head and neck cancer จะมีการปลดล็อก
ไมถือเปนสารเสพติดในวันที่ 9 มิ.ย 2565
8. One day surgery เปนการเพิม่ ชองทางในการเพิม่ รายได
ใหกบั หนวยบริการ ขอใหหนวยบริการทีส่ นใจจะทำ ใหยน่ื ขอประเมิน
9. ยา antivirus ใน Covid-19 ทั้ง Monopiravir และ
Favipiravir ตอนนี้ยาพรอมใหบริการ ตามแนวทางการสั่งใช
10. เห็นชอบใหจัดราชวิทยาลัยสัญจรครั้งที่ 1/2565 ในเขต
สุขภาพที่ 7 ในเดือนกรกฎาคม 2565
11. เห็นควรใหรพท/รพศ ทุกเขตสุขภาพ รวบรวมขอมูลภาระงาน
ศักยภาพ เพื่อวางแผนเรื่องทรัพยากร อัตรากำลังเพื่อพัฒนาตอไป
12. ราชวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนทุนจำนวน
หนึ่งใหสมาชิกเขารวมประชุมเสนอผลงานในการประชุม IFOS
ENT world congress Dubai. 17-21 January 2023.
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การประชุมสัมมนา*รวมคิดรวมทำพัฒนางาน ENT เขต 7* (รอย-แกน-สาร-สินธุ: รอยเอ็ด สารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ)
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565
หองประชุมสาเกตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ โรงพยาบาลรอยเอ็ด

โดย นพ. เดชาศักดิ์ สุขนวล ประธานคณะอนุกรรมการดานประสานสาธารณสุข ราชวิทยาลัยฯ

นำโดยรศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรตั นานิจ ประธานราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก
แพทยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย
แหงประเทศไทย ประกอบดวยพล.ต.หญิง.รศ.พญ.ปริยนันทนจารุจินดา เลขาธิการ
ราชวิทยาลัยฯ นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล รองเลขาธิการและประธานคณะอนุกรรมการ
ฝายประสานสาธารณสุขฯ พญ.นาตยา มิลส ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมการฝายประสาน
สาธารณสุขฯ นพ.สาธิต กานทอง รองประธานคณะอนุกรรมการฝายประสาน
สาธารณสุขฯ ผูทรงคุณวุฒิจากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวยผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ ประชุมสัมนารวมกันกับโสต ศอ นาสิกแพทย จากรพ.รอยเอ็ด
รพ.มหาสารคาม รพ.กาฬสินธุ รพ.ขอนแกน รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดเขตบริการ สุขภาพที่ 7

แวดวงสาธารณสุข
นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล

วัตถุประสงค เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค เสริมพลัง หาแนว
ทางพัฒนาศักยภาพ ใหมีการศึกษาตอเนื่องของโสต ศอ นาสิกแพทย
ที่ปฏิบัติงานในรพ.ศูนย/รพ.ทั่วไป ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 และ
รพ.สุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนการเชื่อมโยง การทำงาน
กับราชวิทยาลัยฯ ผานโครงการ “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย
แหงประเทศไทย สัญจร” ที่ดำเนินการตอเนื่องมาเปนเวลา 3 ป
การประชุมสัมมนาดังกลาวเปนการนำเสนอผลงานบริการดาน โสต
ศอ นาสิก ของรพ.ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 รพ.ขอนแกน นำเสนอโดย
พญ.กนกกาญจน มหาวีรวัฒน รพ.กาฬสินธุโ ดยหน.กลุม งานโสต ศอ นาสิก
รพ.มหาสารคาม โดยพญ.ญาณพันธุ ถายา รพ.รอยเอ็ดโดยนพ.ชัยรัตน
เสรีรัตน รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอโดยตัวแทนจากภาควิชาโสต ศอ นาสิก ภาควิชาโสต ศอ นาสิก
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน นำเสนอโดยรศ.นพ.พรเทพ
เกษมศิริ โดยมีกระบวนกร "facilitators" คือ ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

กระบวนการการรับฟงและแลกเปลีย่ นเรียนรูแ นวทางและประสบการณ
การทำงาน ขอเสนอแนะ เพื่อรวมกันพัฒนาระบบบริการดูแลผูปวยดานหู
คอ จมูกรวมกัน มีการศึกษาแบบอยางจากผลงานเดนของโรงพยาบาล
ที่ประสบความสำเร็จในเขต 7 รพ.ขอนแกน และรพ.มหาสารคาม เพื่อให
นำไปใชเปนแบบอยาง เพื่อพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ การ
เขาถึงระบบริการของผูป ว ย หู คอ จมูก ในรพ.ตนเอง การเสริมสรางภาคี
เครือขายที่เขมแข็ง และระบบสารสนเทศทางการแพทย มีแนวทางและ
การสนับสนุนดานวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีการผาตัดที่ทันสมัย
การอบรมฝกการผาตัด สนับสนุนวิทยากร จากภาควิชาโสต ศอ นาสิก
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนใหแกโสต ศอ นาสิกแพทย
ในรพ.ศูนย/รพ.ทั่วไป ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 รวมทั้งรพ.ชัยภูมิ และ
รพ.สุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การสัมมนามีการสนับสนุนจากนพ.ชาญชัย จันทรวรชัยกุล ผูอำนวย
การโรงพยาบาลรอยเอ็ด นพ.ธนากร จิรชวรา รองผูอำนวยการฝายการ
แพทย กรรมการบริหาร หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน หัวหนาฝายของ
โรงพยาบาลรอยเอ็ด และนพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม เพือ่ ทำใหเกิดการพัฒนาทุกๆดานทีเ่ กีย่ วกับระบบ
บริการโสต ศอนาสิก ที่สอดคลองกับโยบาย และยุทธศาสตรความเปนเลิศ
ดานมะเร็ง หัวใจ ทารกแรกเกิดของรพ.รอยเอ็ด เขตบริการสุขภาพทึ่ 7
กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใหประชาชนที่มีปญหาสุขภาพและการเจ็บปวยดวยโรค หู คอ
จมูก และมะเร็งทีศ่ รี ษะและลำคอ ไดรบั การรักษาผาตัด การปองกัน
การสงเสริมสุขภาพ และการฟน ฟูสมรรถภาพใหมสี ขุ ภาพสมบูรณ แข็งแรง
หายเปนปกติ
ในอนาคตระบบบริการดานโสต ศอ นาสิก ในเขตบริการสุขภาพที่ 7
จะไดรบั การยกระดับการรักษาผาตัดดานหู คอ จมูก และมะเร็งทีศ่ รี ษะ
และลำคอใหครอบคลุมทุกดาน มีการสนับสนุนดานความรู ดานวิชาการ
ดานเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ดานการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
และบุคลากรดานสนับสนุนระบบริการจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก
แพทยแหงประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป
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การประชุมวิชาการกาวไกลครงตอไป จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid โดยจัดประชุม onsite
ทีอ่ าคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ พรรษา ซอยศูนยวจิ ยั กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมวิชาการในครัง้ นีจ้ ะเปนการบรรยายในรูปแบบ
สหสาขาสัมพันธ (multidisplanary correlative discussion) ที่แพทยหู คอ จมูก ควรทราบ เปนการระดมผูเชี่ยวชาญจากหลาก
หลายสาขาวิชา นำเสนอและอภิปรายขอมูลหลากหลายทางวิชาการที่เกี่ยวกับหัวขอหลัก 3 เรื่องใหญ ไดแก
1. Canabis in ENT aspect
2. Toward Ageing Society
3. What to face with long COVID

แวดวงวิ
ช
าการ
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
ประธานฝ
ายวิชาาการ
จดหมายข
ว จากประธานวิชาการ

นอกจากนั้นในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 จะมีการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกอนงานประชุม (Precongress
Workshop) ในหัวขอ Pediatric Airway Workshop ใน
รูปแบบ Hybrid เชนกัน จัดโดยกลุมอนุกรรมการดานหู คอ
จมูกเด็ก โดยใชสถานทีใ่ นการทำ Hand-on ทีศ่ นู ยปฏิบตั กิ าร
ฝกทักษะจำลอง (Siriraj Medical Simulation Center for
Education and Training: SIMSET) คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล ซึ่งจะประชาสัมพันธใน website และรับ
สมัครผูส นใจเขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีใ้ นเร็วๆ นี้
โดยในเบือ้ งตน คาดการวาจะสามารถรับผูเ ขาอบรม Hand-on
ทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารจำลองได 16 ทาน และรับผูเ ขาชมทาง online
ไมจำกัดจำนวน ทัง้ นีก้ จิ กรรมวิชาการทัง้ หมดของราชวิทยาลัยฯ
จะมีการจัดเก็บ CME ใหกับสมาชิกที่ลงทะเบียนเขาประชุมดวย
กอนการจัดประชุมวิชาการกาวไกลในเดือนตุลาคม จะมี
กิจกรรมความรูท นั สมัยอีก 2 ครัง้ โดยในเดือนสิงหาคม จะเปน
กิจกรรมความรูทันสมัย ครั้งที่ 7/2565 จะมีขึ้นในวันพุธที่
10 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดในรูปแบบ online เชนเคย โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยเด็กในดาน Pediatric OSA
และ Chronic rhinitis สวนกิจกรรมความรูทันสมัยในเดือน
กันยายน ทางงานวิชาการจะรีบประชาสัมพันธ หากได agenda
ที่ชัดเจน

หากสมาชิกตองการใหงานวิชาการนำเสนอเนื้อหาที่นา
สนใจในเรือ่ งหรือดานใด ไมวา จะเปนแงมมุ ทาง ENT หรือเรือ่ ง
นอกวงการทีน่ า สนใจ ทานสามารถแจงมาทีท่ มี งานได ทีค่ ณุ งามรัตน
ตรีรัสสพานิช ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการของราชวิทยาลัยฯ
หมายเลขโทรศัพท 02-419-8047
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เชียงราย ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ
ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) นายแพทยชวน ชีพเจริญรัตน
นายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะกรรมการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาโสต ศอ นาสิก
เขตสุขภาพที่ 1
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

สวัสดีอาจารย พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ ENT ทุกคนครับ
ปพ.ศ. 2547 หลังจากผมเรียนจบแพทยดา น โสต ศอ นาสิกวิทยาจากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผมไดมาทำงานที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ขณะนั้นจังหวัดเชียงรายมีโสต ศอ นาสิกแพทย จำนวน 4 คน
ในการทำงาน 10 กวาป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหมโี สต ศอ นาสิกแพทยยา ยเขา-ออกระหวาง 2 คน ถึง 6 คน ในปจจุบนั
จังหวัดเชียงรายมี โสต ศอ นาสิกแพทยจำนวน 12 คน ทำงานในโรงพยาบาลเอกชน 3 แหง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1 แหง และ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ในโรงพยาบาลชุมชนยังไมมีโสตศอนาสิกแพทย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหที่ผมปฏิบัติงาน เปน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลศูนย
ขนาด 756 เตียง มีหมอ ENT 5 คน ตรวจคนไข OPD ประมาณ
35,000 ครั้งตอป ตึกผูปวย แผนก ENT อยูรวมกับแผนกจักษุ
คนไขในของแผนก ENT มีประมาณ 1,000 คนตอป
จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาว โดยเฉพาะบนยอดดอย
ในเทศกาลปใหมมีนักทองเที่ยวจากทุกภาคของประเทศไทยมา
เที่ยวที่จังหวัดเชียงราย ปญหาดานอุบัติเหตุในเทศกาลที่สำคัญ
*7 วันอันตราย* จังหวัดเชียงรายติดอันดับของประเทศไทยทุกๆป
ปญหาดาน ENT ที่สัมพันธกับอุบัติเหตุทางจราจรในเทศกาลคือมี
ผูป ว ย laryngeal injury ให โสต ศอ นาสิกแพทยทำการรักษาผาตัด
พวกเราไดตอจิ๊กซอว larynx กันเปนระยะ เมื่อ 20 ปกอนภาระ
งานของผมตอนจบมารับราชการทีโ่ รงพยาบาลเชียงรายฯ ขณะนัน้
หมอ ENT ทำหนาทีด่ แู ล รักษาผาตัดผูป ว ย case maxillo-facial
injury เพราะไมมแี พทยผชู ย่ี วชาญดานการผาตัดการบาดเจ็บทีศ่ รีษะ
และใบหนา ชวงฤดูหนาวคือ high season ของผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ
ที่ศรีษะและใบหนาเลยครับ เราตองรับผิดชอบ เสียสละ พัฒนาระบบ
การดูแลผูปวย maxillo-facial injury ในปจจุบันเรามีทีมงานหมอ
maxillo-facial จำนวน 4 คน หมอศัลยกรรมตกแตง 2 คน ชวยลด
และแบงเบาภาระงานของโสต ศอ นาสิกแพทย
หมอ ENT ที่เชียงรายตองรับผิดชอบปญหาสุขภาพ ดูแลผูปวย
ชาวลาวและชาวเมียนมารที่เดินทางมารักษาในประเทศไทย ทำใหมี
ผูปวย case cholesteatoma with intracranial complication
จากประเทศเพื่อนบานใหผาตัดปละประมาณ 1-2 ราย
ประเทศลาวอยูฝงตรงขามจังหวัดเชียงราย ประชาชนยัง
บริโภคน้ำจากลำธารและลำหวยธรมมชาติ หมอ ENT เชียงรายมี

ประสบการณการผาตัด remove foreign body ที่เปนปลิงที่ติด
อยูใ นจมูกและติดอยูใ น tracheal เปนระยะ ประสบการณของผม
เคยรักษาเด็กผูห ญิงมีปลิงติดอยูใ นจมูกขางละ 1 ตัว อยูใ นtrachea
อีก 1 ตัว รวมมีปลิง 3 ตัวในคนคนเดียว ตอนกลับบานแมของเด็ก
ของนำปลิงทั้ง 3 ตัวไปปลอยในลำธารบานเกิด 5555
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณฝงเชียงรายของประเทศเมียนมาร
มีฐานะทีด่ ี มีสนามบินทีส่ ามารถเดินทางไปกรุงยางกุง บริเวณชายแดน
จะมีการจับกุมพอคายาเสพติด ผมเคยไดรับคนไขมาจากชายแดน
ไทยพมา มีประสบการณที่ไดดูแลคนไขที่มีประวัติไมมีใครไดพบเจอ
และดูแลรักษา คือประวัติผูปวยเอาไมแขวนเสื้อที่เปนลวดมายืดออก
เปนลวดตรง แลวนำมาแขงกับเพื่อนวาใครสามารถกลืนไมแขวนเสื้อ
ไดลึกกวากัน ปรากฏวาคนไขที่ชนะ กลืนไมแขวนเสื้อที่ดัดตรงไดลึก
ทีส่ ดุ แตไมสามารถดึงไมแขวนเสือ้ ออกมาได จึงเปนหนาทีข่ องโสต
ศอ นาสิกแพทย คือผม ไดทำ esophagoscopy ตรวจพบถุงยาง
อนามัยภายในบรรจุเม็ดยา และพบไมแขวนเสื้อแทงทะลุ cervical
esophagus ตองทำการ repair esophagus หลังผาตัดไมพบญาติ
พบตำรวจที่มาสอบปากคำคนไขในคืนนั้นเลยครับ แพทยไมมีสวน
เกี่ยวของกับยาในถุงยางที่ติดในหลอดอาหาร 55555
ตอนเชามาดูคนไข ผมบอกคนไขวาหมอไมรูเรื่อง ที่หองผาตัด
หมอชวยนำเอาหอพลาสติกอะไรไมรอู อกมาจากหลอดอาหารของ
คนไข และไดชวยรักษาผาตัดเย็บซอมหลอดอาหารใหคนไข ผาตัด
เสร็จก็เจอตำรวจเลยครับ คาดวาคนไขคงเขาใจ และรับรูถึงความ
ตั้งใจที่หมอเปนคนชวยชีวิตคนไข หมอ ENT อยางผมจึงสามารถ
ใชชีวิตอยางปกติไดครับ
“ประสบการณการทำงานในจังหวัดเชียงราย ดินแดงที่มีเพื่อนบาน
ตางชาติ เปนแหลงเรียนรูและพัฒนาตัวเอง”
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สวัสดีเพื่อนแพทย ENT ทุกคนครับ

จดหมายขาวฉบับนีเ้ ปนฉบับที่ 4/2565 หรือเปนฉบับที่ 10 แลวตัง้ แตเริม่ มี
จดหมายขาวตั้งแตปที่แลว ถึงตอนนี้ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยชุดปจจุบัน
ไดทำงานมาครึง่ วาระพอดี มีการปรับเปลีย่ นระบบงาน เปดกวางใหมกี ารปรับเปลีย่ นใหมกี ารพัฒนาอยูเ สมอ เราไดบทเรียนจาก
Nokia ราชาโทรศัพทมือถือเมื่อ 20 ปกอน ซึ่งปจจุบันเหลือเพียงแตตำนานใหผูคนกลาวถึงกับวลีอมตะที่วา “Nokia ไมไดทำ
อะไรผิดเลย.. แตสุดทาย เราก็กลายเปนผูแพ”
ขอตอนรับและแสดงความยินดีกับสมาชิกนองใหมทุกคน ทั้ง
62 คนที่ผานการประเมินมาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผานมา ผูที่
ไมผา นการประเมินทัง้ 4 คน ก็ขอใหพยายามใหมในปหนา ประชาชน
ในตางจังหวัดยังมีปญ
 หาโรคทาง ENT ทีย่ งั มีความเหลือ่ มล้ำกับใน
กรุงเทพฯ อีกมาก แตกระทรวงสาธารณสุขก็ไมมตี ำแหนงใหบรรจุ
เพราะตามขอมูลของกระทรวงฯ จำนวนหมอ ENT ที่มีอยูก็มีจำนวน
มากกวาปริมาณงานที่ทำออกมามากแลว ทางผูบริหารราชวิทยาลัย
วาระปจจุบันไดตระหนักและพยายามแกปญหานี้อยูมาตลอด

ไดมแี นวคิดทีจ่ ะเปดหลักสูตร sub board ทาง head and neck
(หลักสูตร 2 ป) เพือ่ แยกอัตรากำลังออกจาก general ENT เหมือน
ของทาง medicine ทีม่ ี sub board สาขาตางๆ มากมาย ไดพยายาม
ที่จะปรับเพิ่มน้ำหนักของงานตางๆ และไดพยายามสนับสนุนใหมี
การเพิ่มตำแหนงใหกับโรงพยาบาลที่ทำงานมีภาระงานจริงที่จับตอง
ไดโดยเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย ซึ่งคาดหวังวาจะไดมีการดำเนิน
การผลักดันในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง

ชวงตนเดือนกรกฎาคมนี้ทางราชวิทยาลัยฯ โดยกำลังหลักคืออ.เดชาศักดิ์ สุขนวล อ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ และอ.ปริยนันทน
จารุจนิ ดา ไดจดั งานราชวิทยาลัยสัญจร “รวมคิดรวมทำพัฒนางาน ENT เขต 7 (รอย-แกน-สาร-สินธุ: รอยเอ็ด สารคาม ขอนแกน
กาฬสินธุ)” ไดพบเห็นจุดเดน และจุดพัฒนามากมาย ที่จะเอามาชวยสนับสนุนการทำงานของพวกเราทุกคนในตางจังหวัด
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