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      ราชวิทยาลัยเปนหวงนองๆที่เพิ่งจบ Board ENT
โดยเฉพาะผูท่ีทำงานในกระทรวงสาธารณสุข หากมีปญหา
หรือมีความไมแนใจในการใหการรักษาใดๆ การท่ีมีพ่ีเล้ียง
ท่ีอยูในรพ.เดียวกัน หรืออยูรพ.อ่ืนๆ โดยเฉพาะในเขต
สุขภาพเดียวกันใหคำปรึกษา ก็จะทำใหมีความมั่นใจใน
การทำงานไดเปนอยางดีครับ ราชวิทยาลัย อยากใหหมอ
หูคอจมูกของพวกเราในแตละเขตสุขภาพ มีความเขมแข็ง
ชวยกันดูแลผูปวยหูคอจมูกดวยกันหากมีอะไรท่ีจะใหทาง
ราชวิทยาลัยชวยเหลือ สามารถแจงไดครับ
     การประชุมสามัญประจำปของราชวิทยาลัย เม่ือวันท่ี
5 ตุลาคม 2565 ที่ผานมา ถือเปนการประชุมใหญสามัญ
ประจำปอยางเปนทางการคร้ังแรกของราชวิทยาลัย มีการ
รายงานงบดุลของป 2564 ซึ่งจัดทำโดยผูสอบบัญชีเปน
คร้ังแรก  จำนวนเงินท่ีรับมาจากคณะผูบริหาร วาระท่ีแลว
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 42,720,055.84 บาท
โดยท่ียังมีหน้ีอีกจำนวนหน่ึงท่ีราชวิทยาลัยตองจาย งบดุล
เม่ือส้ินป 2564 มีรายไดมากกวารายจายอยูท่ี 2,731,516.19
บาท  เงินฝากในปจจุบันของราชวิทยาลัยในธนาคาร ณ
วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 มีจำนวน 48,249,635.25 บาท
หากรวมเงินท่ี รศ.นพ.คณิตมันตาภรณบริจาคเพ่ืองานวิจัย
อีก 1 ลานบาท ก็จะมียอดเงินอยูท่ีประมาณ 49,249,635.25
ลานบาท เงินท่ีราชวิทยาลัยมีอยู มีคาใชในงานหลายๆดาน
ที่สำคัญคือ 1. การบริหารราชวิทยาลัย (คาเชาสำนักงาน
เงินเดือนเจาหนาที่คาสาธารณูปโภค คาตอบแทนตางๆ
คาจัดประชุมผูบริหาร ฯลฯ) 2. คาจัดประชุมวิชาการ
3. คาดำเนินการฝกอบรมและสอบ 4. ทุนวิจัย 5. ทุนประชุม
วิชาการตางประเทศ 6. คาธรรมเนียมแพทยสภา 7. เงินสะสม
สำหรับการประชุมใหญสามัญประจำปคร้ังตอไป จะจัดใน
ชวงประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะมีการรายการ
งบดุลป 2565 ที่ผูสอบบัญชีไดดำเนินการเสร็จสิ้น

      ผมคิดวาสมาชิกทุกทานคงจะทราบแลววาขณะนี้ ทางราชวิทยาลัยมีทุนวิจัย
‘คณิต มันตาภรณ’ สำหรับแพทยที่ทำงานนอกสถาบันฝกอบรม โดยสามารถยื่นขอ
ทุนวิจัยไดแลวนะครับสามารถดูรายละเอียดไดท่ีhttps://www.rcot.org/2021/pdf
/Research-funding-Khanit-Manta-Phon-070665.pdf  สวนสมาชิกสามัญท่ีทำงาน
ในสถาบันฝกอบรม รออีกนิด ทางอนุกรรมการฝายวิจัยของราชวิทยาลัยจะประกาศ
ใหทุนการวิจัยของราชวิทยาลัยเองเร็วๆนี้ครับ
        ในป 2566 จะมีการประชุมในระดับนานาชาติท่ีสำคัญท่ีตางประเทศ 3 การประชุม
ท่ีราชวิทยาลัยของเราเปนสมาชิก 1. การประชุม IFOS (International Federation
of Oto-Rhino-Laryngological Societies) หรือท่ีเรียกอีกช่ือวา “World Congress
of Oto-Rhino-Laryngology” ระหวางวันท่ี 17-21 มกราคม ท่ีเมือง Dubai ประเทศ
UAE ทางราชวิทยาลัย ปดใหทุนฯแลว  2. การประชุม Asia Oceania ที่เมือง Brisbane
ประเทศ Australia ระหวางวันท่ี 8-12 เมษายน ใหรอประกาศทุนเร็วๆน้ี  3. การประชุม
Asean ORL คาดวาจะจัดในเดือนตุลาคม 2566 ท่ีประเทศเวียดนาม  อีก 1 การประชุม
คือ ASHNO (Asian Society of Head & Neck Oncology) จะประชุมเดือนตุลาคม
หรือ พฤศจิกายน 2566 ท่ีกรุงเทพ  ใหรอฟงความคืบหนาทาง website ของราชวิทยาลัย
ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้
      เร็วๆนี้ทางแพทยสภา จะเปดใหมีการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาชุดใหม ซึ่งครั้งนี้
มีกรรมการท่ีสมัครหลายทาน ผมอยากเชิญชวนใหสมาชิกชาว ENT ทุกทานใชสิทธิใน
การเลือกตั้งใหมากที่สุดครับ  การทำงานของแพทยสภา มีความสำคัญมาก จะสงผล
ถึงพวกเราโดยตรง ไมวาจะเปนเร่ืองมาตรฐานการผลิตแพทย มาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ อยาเลือกเพราะคนน้ันเปนอาจารยของเรา เปนเพ่ือน เปนพ่ี เปนนองของเรา
เคยเปนผูบริหารแพทยสภา ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯลฯ มากอนเทานั้น  กอนเลือก
ผมอยากจะใหทุกทานศึกษาประวัติการทำงานที่ผานมาของผูสมัคร วายึดผลประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก ไมใชผลประโยชนของพรรคพวก ตองไมมีการลดมาตรฐาน
การผลิตแพทย มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ พวกเราจะเลือกใครตองรูประวัติการ
ทำงานของคนน้ันๆมากอน หากไมทราบ ใหถามเพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆ หรืออาจารย หรือ
ลองดูขอมูลใน social media แตตองมีการกรองมูลดวยครับ  หากไมแนใจ ไมทราบ
ประวัติการทำงาน ทานก็สามารถใชสิทธิ ไมเลือกก็ได ไมจำเปนตองลงคะแนนใหครบ
ตามจำนวนท่ีแพทยสภากำหนดครับ การเลือกคร้ังน้ี หากเลือกผิดคน อาจจะมีผลทำให
มาตรฐานการผลิตแพทย และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมลดลงดวย
หลังจากการเลือกต้ังแพทยสภาเสร็จ จะมีการเลือกต้ังกรรมการบริหารของราชวิทยาลัย
จำนวน 8 ทาน ขอใหทุกทานที่ทำงานอยูนอกสถาบันฝกอบรม อยาลืมสมัครและใชสิทธ์ิ
การเลือกตั้งในครั้งนี้ใหพรอมเพรียงกันดวยครับ
     ขอใหทุกทานมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงครับ แลวพบกันอีก 2 เดือนขางหนาครับ

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

ประธานแถลง

         สวัสดีครับ เพ่ือนๆสมาชิกชาว ENT ทุกทาน
      ผานไปแลวสำหรับพิธีมอบวุฒิบัตร-หนังสืออนุมัติ และประกาศนียบัตรของ
แพทยสภา และงานประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2565 ตองขอแสดงความยินดีตอ
ความสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตใหมอีกครั้ง และขอชื่นชมเลขาธิการราชวิทยาลัย
ประธานวิชาการ และคณะทำงานท่ีชวยกันบริหารจัดการใหงานทุกอยางสำเร็จ
ลุลวงไปอยางดี  พวกเราท่ีไมไดเขารวมการประชุมไมวาจะ online  หรือ onsite
สามารถรอชม re-run ไดในเร็วๆนี้ครับ  สำหรับการประชุมครั้งที่ 1/2566
รอฟงขาวจากราชวิทยาลัยวาจะประชุมที่พัทยา หรือชะอำ/หัวหิน นะครับ



พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา

เลขธิการราชวิทยาลัยฯ

สารจากเลขาธิการ
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สวัสดีทานอาจารยและเพื่อนสมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย
แหงประเทศไทยทุกทาน

      ในเดือน ต.ค.65 นี้ เราจะไดตอนรับสมาชิกใหม ที่มารับวุฒิบัตรในงานประชุมวิชาการประจำป

โดยในปนี้ มีบัณฑิตไดรับวุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จำนวน 62 คน นอกจากนี้ยังขอตอนรับ

อนุสาขา และผูจบหลักสูตรประกาศนียบัตร โดยมีอนุสาขา 8 คน (Facial plastic 5 คน, Sleep 3 คน)

และหลักสูตรประกาศนียบัตร 73 คน (Head & Neck 20 คน, Otology 14 คน, Rhino 39 คน)

ขอใหนองๆ ทุกทานประสบความสำเร็จในการทำงาน และใชวิชาความรูท่ีเลาเรียนมากอใหเกิดประโยชน

ตอสังคมและประเทศชาติสืบไป

        สมาชิกราชวิทยาลัยโสตฯ ทุกทานสามารถ Add Line

Official ของราชวิทยาลัย เพื่อติดตอสื่อสารกันไดสองทางตาม

QR code ดานลาง นอกจากนี้ ยังมี Line RCOT member

ที่จะเปนการสื่อสารทางเดียวจากราชวิทยาลัย เพื่อแจงขอมูล

ขาวสารสำคัญตางๆ อาจจะเปนประโยชนกับสมาชิก สำหรับ

ผูที่จบการศึกษาจากแพทยประจำบานแลว หากยังไมเคยชำระ

คาสมาชิกราชวิทยาลัยจำนวน 1,000 บาทมากอน กรุณาโอนเงิน

เขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย หมายเลขบัญชี 166-238829-8

ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย

เพื่อชวยเหลือราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งผูเปนสมาชิก

จะไดรับสิทธิประโยชนหลายประการ เชน การขอทุนวิจัย

การขอการสนับสนุนงานประชุมวิชาการตามขอกำหนดของ

ราชวิทยาลัย เปนตน โดยทางราชวิทยาลัยจะมีการตอบกลับ

พรอมแนบใบเสร็จรับเงินและหมายเลขสมาชิกกลับทางอีเมล

ที่ไดแจงทางราชวิทยาลัยไว และหากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง

อีเมล กรุณาแจงมาที่ Line RCOT ตาม QR code ดานลาง

หรือที่อีเมล rcotsecretariat@gmail.com  โดยสมัครสมาชิก

ครั้งเดียวเปนสมาชิกตลอดชีพ

        ในวันที่ 1 ต.ค.65 ไดมีการประกาศโรคโควิด 19 เปน

โรคติดตอเฝาระวัง ซึ่งจะมีการลดบทบาทของ ATK ในการตรวจ

กอนทำหัตถการตางๆ ที่ OPD รวมทั้งการสองกลองตางๆ

ทาง ENT และลดการตรวจ ATK กอนการ Admit เปนผูปวยใน

จะเหลือการตรวจ ATK เฉพาะผูปวยมีอาการระบบทางเดิน

หายใจเทานั้น ( ยกเวน หัตถการที่กอใหเกิดละอองฝอยใน

ผูปวยฉุกเฉิน) อยางไรก็ตาม ขอใหสมาชิกราชวิทยาลัย ยังคง

ใชความระมัดระวังในการตรวจหรือทำหัตถการผูปวย โดยหลัก

Universal precaution เชนเดิม และขอใหสมาชิกทุกทาน

ผานพนชวงรอยตอของโรคระบาดโควิด 19 ไปสูสถานการณ

ที่ดีขึ้นในอนาคต

Line :  RCOT (Line ID: 0838939643)
เพื่อการสื่อสารและสงหลักฐานเอกสารตางๆ

พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน  จารุจินดา
 เลขาธิการราชวิทยาลัยโสตฯ
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มติท่ีประชุมและสาระสำคัญท่ีสมาชิกควรทราบ
ในการประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัย…18 ก.ย. 65

นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล
รองเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

มติที่ประชุมกรรมการบริหาร
ที่ควรทราบ

1.   เห็นชอบใหการแกไขขอบังคับในหลายประเด็น อาทิเชน

กรรมการที่มาจากตัวแทนสถาบันถามีการพนสภาพไมวา

กรณีใดๆ ใหสงตัวแทนสถาบันนั้นๆมาทดแทน สวนกรรมการ

ท่ีมาจากการเลือกต้ังใหเล่ือนคนท่ีมีคะแนนถัดไปข้ึนมาทดแทน

ประธานอฝส. ที่ไดรับเลือกมาจากคณะกรรมการอฝส.จะได

เปนคณะผูบริหารราชวิทยาลัยดวย  ในสวนของรายละเอียด

ขอบังคับที่แกไขนี้จะสงรายละเอียดใหสมาชิกทราบอีกครั้ง                      

2.    ปรับปรุงระเบียบคาใชจาย การเบิกคาเดินทางและ

คาตอบแทนตางๆใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ในปจจุบัน

3.    การรับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร จะจัดในชวงประชุม

วิชาการประจำป ซึ่งครั้งตอไปจัด 5-7 ตุลาคม 2565

ณ.อาคารเฉลิมพระบารมี  กทม. เปนแบบไฮบริด

4.    ราชวิทยาลัยสนับสนุนการประชุมวิชาการ the 15th

Asia-Oceania ORL-HNS ระหวางวันที่18-21 มีนาคม 2566

ณ.เมืองบริสเบน ออสเตรเลีย และเห็นชอบใหราชวิทยาลัย

มีสวนรวมในการประชุมนานาชาติตางๆ

5.    หลักสูตรผูชวยแพทยดานโสตวิทยาไดผานการรับรอง

ในข้ันตนแลว รอแกไขในรายละเอียดของหลักสูตรบางสวน

6.   การพิจารณาทุนวิจัย “คณิต มันตราภรณ” คณะกรรมการ

จะพิจารณาทุก 3 เดือน ครั้งตอไปจะรายงานผลในเดือน

พฤศจิกายน 2565

7.   คาใชจายเครื่องชวยฟงของกรมบัญชีกลางที่เสนอมาใหม

ใหราคาต่ำกวาเดิม  คณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวจึงเสนอให

ทบทวน ระหวางรอพิจารณานี้ใหใชระเบียบเดิมไปกอน

8.   การรับสมัครแพทยประจำบานสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา

จะเปดรับสมัครชวง 1-31ตุลาคม2565 กำหนดสอบสัมภาษณ

ครั้งแรก 14 พฤศจิกายน 2565  ครั้งที่สอง 21พ.ย 65 ใช

คุณสมบัติเหมือนปกอน                                   

9.   มีการโจมตีฐานขอมูลและเวบไซตของหลายราชวิทยาลัย โดย

Ransomware   แตราชวิทยาลัยของเรายังไมโดน ตองเฝาระวัง

10.   เนื่องจากการขาดแคลนแพทยทางดาน head and neck

ราชวิทยาลัยสามารถรับคนที่ใชทุนยังไมครบกำหนดได โดย

โรงพยาบาลที่ประสงคขอใหเสนอเรื่องดังกลาวไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนรายๆไป

11.   การมัดจำเสื้อครุยปนี้ยังคงอยูที่ 7000 บาทตอชุด
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       การประชุมคร้ังน้ีไดรับการตอบรับจากสมาชิกราชวิทยาลัยฯ

เปนอยางดี มีผูเขารวมประชุมท้ัง onsite และ online เปน

จำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน session สุดทาย “กฎหมาย

แพงและพาณิชย กฎหมายคุมครองผูบริโภคตอเวชปฏิบัติ เม่ือคดี

ข้ึนสูการพิจารณาคดีช้ันศาล” บรรยายโดยทานอาจารยนพพร

โพธิรังสิยากร ยังมีสมาชิกอยูรวมฟงจนเวลาลวงเลยถึง 18:30น.

จัดเปนการประชุมท่ีเลิกชาท่ีสุดต้ังแตมีการจัดประชุมวิชาการมา

สำหรับสมาชิกผูพลาดการประชุมวิชาการครั้งนี้หรือไมสามารถ

รวมกิจกรรมไดตลอด สามารถเขารับชมผานทาง re-run บนเว็ปไซต

ของราชวิทยาลัยฯไดตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เปนตนไป

และสมาชิกผูรวมเขาประชุมกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้จะไดรับ

CME ผานทางอีเมลของทาน

       นอกจากน้ันในวันอังคารท่ี 4 ตุลาคม 2565 มีการจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการกอนงานประชุม (Precongress Workshop)

ในหัวขอ Pediatric Airway Workshop ในรูปแบบ Hybrid

ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุมอนุกรรมการดานหู คอ จมูกเด็ก โดยใชสถานท่ี

ในการทำ Hand-on ท่ีศูนยปฏิบัติการฝกทักษะจำลอง (Siriraj

Medical Simulation Center for Education and Training:

SIMSET) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล งาน Precongress

ในครั้งนี้ก็ไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยางดียิ่งเชนกัน

       ทางอนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย

แหงประเทศไทย ตองขอขอบพระคุณสมาชิกราชวิทยาลัยฯ

ทุกทานที่เขารวมกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ หากมีสิ่งใดที่ขาด

ตกบกพรอง ตลอดจนหากทานมีขอแนะนำในการจัดประชุม

หรือหากมีเร่ืองใดท่ีทานอยากใหอนุกรรมการฯ จัดหาวิทยากร

มาบรรยายในการประชุมครั้งตอไป ขอความกรุณาใหสมาชิก

ไดกรุณาชวยประเมินและใหคำแนะนำกับเราดวย

       การประชุมวิชาการกาวไกลคร้ังท่ี 1/2566 คาดวาจะมีข้ึน

ในราวตนเดือนพฤษภาคม 2566 โดยในครั้งหนานี้อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเปนที่อื่นบาง อยางไรก็ตาม

ยังมีกิจกรรมความรูทันสมัยในรูปแบบ online ท่ีทางอนุกรรมการ

วิชาการจะข้ึนเพ่ือสมาชิก RCOT ทุกทาน ในทุก ๆ เดือนเชนเคย

      การประชุมวิชาการกาวไกลครงที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid โดยจัดประชุม onsite
ท่ีอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ พรรษา ซอยศูนยวิจัย กรุงเทพมหานคร ไดผานไปดวยความเรียบรอย โดยการประชุมวิชาการในคร้ังน้ี
เปนการบรรยายในรูปแบบสหสาขาสัมพันธ (multidisplanary correlative discussion) เปนการระดมผูเช่ียวชาญจากท้ังภายใน
และภายนอกราชวิทยาลัยฯ มารวมเปนวิทยากร โดยมีหัวขอหลัก 4 เรื่องใหญ ไดแก
1.   Canabis in ENT aspect
2.   Toward Ageing Society
3.   What to face with long COVID
4.   เสวนาผลกระทบทางการแพทยและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนในการกาวสู
      Aesthetic Medical Hub

แวดวงวิชาการ
ประธานฝายวิชาการ
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
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    สวัสดีเพื่อนแพทย ENT ทุกคนครับ  
      จดหมายขาวฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 5/2565 หรือเปนฉบับท่ี 11 ต้ังแตเร่ิม

มีจดหมายขาวตั้งแตปที่แลว การทำงานของราชวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยน

ใหมีการพัฒนาอยูเสมอ ตามบริบทของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ในการประชุมของกรรมการบริหารราช

วิทยาลัยครั้งที่ผานมาไดรับรองเบื้องตนใหมีการเปดหลักสูตรผูชวยแพทยดานโสตวิทยาที่รับรองโดยแพทยสภา เพื่อแก

ปญหาการขาดแคลนผูตรวจการตรวจการไดยินในตางจังหวัด โดยปญหาน้ีเปนปญหาท่ีเร้ือรังมานาน ปญหาเร่ืองการตรวจ

การไดยินในโรงพยาบาลของรัฐในตางจังหวัดเกิดจากไมมีคนตรวจ ไมไดเกิดจากไมมีเครื่องตรวจ ผูที่ไดรับอนุญาตในการ

ตรวจการไดยินในปจจุบันตองเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตในการตรวจการไดยินหรือเปนหมอ ENT เทาน้ัน จึงมีความขาดแคลน

การตรวจการไดยินในโรงพยาบาลของรัฐในตางจังหวัดเปนอยางมาก  

      ไดมีแนวคิดท่ีจะเปดหลักสูตร sub board ทาง head and neck (หลักสูตร 2 ป) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหมอ ENT

ทางดานนี้โดยเฉพาะในตางจังหวัด ใหมีความพรอมในการดูแลผูปวยไดเอง และเพื่อแยกอัตรากำลังออกจาก general ENT

เหมือนของทาง medicine ท่ีมี sub board สาขาตางๆ มากมาย เร่ืองน้ีทางทีมอนุกรรมการ head and neck ไดอยูใน

ข้ันตอนการเขียน concept paper ซ่ึงตองมีการทำประชาพิจารณกับผูท่ีเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสียอยู โดยปกติแลว

การพัฒนาเสริมเติมแตงความรูทางวิชาชีพไมวาจะเปนในเรื่องใดๆ ก็ตาม ก็ถือวาเปนสิ่งที่ทุกคนรูวาเปนสิ่งที่ดีมีประโยชน

โรคและการผาตัดมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ การผาตัดในปจจุบันมีการพัฒนาเพิ่มเติมกวาเมื่อยุคสมัย 20-30 ปกอนมาก

ดังน้ันในเวลา 3 ปของการฝกอบรมหู คอ จมูก จะไมเพียงพอกับเน้ือหาวิชาและบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน

จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการประชาพิจารณจะผานไปไดดวยดี และหลักสูตรนี้จะผานการเห็นชอบจากมติของกรรมการบริหาร

ราชวิทยาลัยเพื่อสงไปแพทยสภาตามลำดับ

สุดทายนี้ถาพวกเราตองการสื่อสาร หรือตองการสงบทความ หรือตองการประชาสัมพันธ หรือตองการสอบถามเรื่องราวใดๆ

ขอใหติดตอมาที่ e-mail: rcotnewsletter@gmail.com เลยนะครับ

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

บทบรรณาธิการทายเลม


