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เมื่อคณะผูบริหารราชวิทยาลัยวาระปจจุบันเริ่มเขามา

บริหารราชวิทยาลัย ไดตระหนักถึงประเด็นปญหา

ขางบน จึงไดจัดตั้งคณะทำงานศึกษาอัตรากำลังใน

กระทรวงสาธารณสุข และมีการประสานขอมูลกับ

อ.พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน  ผูอำนวยการรพ.ลำพูน

ซึ่งเปนแพทย ENT และเปนคณะทำงานคนหนึ่งของ

กระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณากรอบอัตรากำลัง

ใหมของกระทรวง  ทางอนุกรรมการดานศัลยศาสตร

ศีรษะและคอ โดยทานประธาน อ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท

และทีมงาน ก็ไดสงขอมูลปญหาของการใหบริการ

โรคมะเร็งศีรษะและคอในประเทศไทยให  ในขณะ

เดียวกันทางแพทยสภา ก็ไดจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการ

ศึกษาอัตรากำลังแพทยเฉพาะทางในอนาคต” เมื่อกอน

โรคโควิดระบาด  คณะอนุกรรมการชุดนี้ ไดประชุม

กันเมื่อ 18 ตุลาคม 2565  และจะสงขอมูลการดำรง

อยูของแพทย ENT ในทุกกระทรวง รวมทั้งแผนกรอบ

อัตรากำลัง 5 ปของ ENT ของทุกกระทรวงใหราชวิทยาลัยฯ

เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาจำนวนแพทยประจำบาน

ที่เหมาะสมที่ทางราชวิทยาลัยควรจะดำเนินการ คาดวา

ทางราชวิทยาลัยฯจะไดขอมูลประมาณเดือนกุมภาพันธนี้

ในขณะเดียวกันก็มีคณะทำงานที่ประกอบดวย กสพท.

(กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย) รวมกับ

กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา และราชวิทยาลัย

บางสวน จะไดรวมกันพิจารณานำขอมูลการผลิตแพทย

ทั้งปริญญาและแพทยประจำบาน การศึกษาตอเนื่อง

และแผนความตองการของประเทศที่ตอบสนองตอ

ความตองการของแพทยดานตางๆ เพื่อพิจารณาการ

ฝกอบรมแพทยเฉพาะทางในอนาคตดวยครับ

ในการประชุมคณะผูบริหารครั้งที่ 6/2565 ที่ผานมา มีการอนุมัติในหลักการที่

สำคัญหลายเร่ือง เชน เห็นชอบในหลักการใหเปดหลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ

อนุสาขาศัลยศาสตรมะเร็งศีรษะและคอ ซ่ึงจะทำใหเรามีผูท่ีมีความชำนาญการ

รักษาโรคมะเร็งศีรษะและคอมากข้ึน ขณะน้ีไดสงหนังสือเพ่ือขออนุมัติหลักการ

ไปที่แพทยสภาแลว หากตอไปแพทยสภาอนุมัติหลักสูตรนี้ คาดวาจะสามารถ

เปดหลักสูตรไดในป 2567   นอกจากน้ีมีการอนุมัติหลักการใหมีการทำวิจัยเชิง

คุณภาพดานการใหบริการและหลายๆดานของแพทย ENT ในรพ.รัฐบาล เพื่อ

ที่จะไดทราบขอมูลหลายๆมิติเพื่อที่ทางราชวิทยาลัยฯจะไดใหความชวยเหลือ

ไดตรงประเด็น

อีกเรื่องที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม ไดแกทุนวิจัยของราชวิทยาลัยฯสำหรับ

สมาชิกสามัญไมวาจะทำงานในสถาบันฝกอบรมหรือนอกสถาบันฝกอบรม

ในป 2566 จะเปนปที่ทางผูบริหารราชวิทยาลัย จะไดออกไปเยี่ยมสมาชิกตาม

เขตตางๆมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคที่สำคัญคือไปใหกำลังใจ และเพิ่มความ

เขมแข็งในการทำงาน  ครับ

ขาวสารจากราชวิทยาลัยฯฉบับนี้นาจะเปนฉบับสงทายป 2565 หรือฉบับขึ้น

ปใหม 2566 กระผมในนามของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยฯจึงขอถือโอกาสนี้

อวยพรเนื่องในวันขึ้นปใหม ขอใหสมาชิกราชวิทยาลัยทุกทานมีความสุขมากๆ

มีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในชีวิตการงานครับ  

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

ประธานแถลง

         เรียน สมาชิกชาว ENT ครับ
         ชวงนี้มีการพูดกันหนาหูในสมาชิก ENT มากเกี่ยวกับตำแหนงของโสต
ศอ นาสิกแพทยในกระทรวงตางๆโดยเฉพาะในกระทรวงสาธารณสุข และความ
เหมาะสมของจำนวนการฝกอบรมแพทยประจำบาน เชน กรอบตำแหนงของ
ENT ในกระทรวงสาธารณสุขเกินกรอบอัตราที่มีอยู 17%, มีทุนจากกระทรวง
ตางๆสำหรับเรียน resident ENT ลดลง, มีการรับ resident ใหมในแตละปี
มากเกินไปไหม,  เม่ือจบการฝกอบรมแพทยประจำบาน ENT แลว เด๋ียวน้ีหางาน
ยาก ไมมีตำแหนงรองรับงาน ทั้งในระบบราชการ และรพ.เอกชนมากพอ ฯลฯ
เรื่องนี้ทางผูบริหารราชวิทยาลัยชุดปจจุบันไดรับทราบเสียงสะทอนเหลานี้จาก
สมาชิก และตระหนักถึงความสำคัญที่จะตองหาคำตอบใหสมาชิกไดทราบ
ขอใหสมาชิกรอสักระยะนะครับ  กระบวนการในการหาคำตอบตองอาศัยขอมูล
จากหลายๆสวนมาชวยในการพิจารณาฯ ในขณะเดียวกันพวกเราโดยเฉพาะ
แพทย ENT ท่ีทำงานในกระทรวงตางๆของรัฐบาล ก็จะตองชวยกันทำงานของ
ENT ใหสมบูรณดวย เพื่อใหผูบริหารเห็นความสำคัญของงาน ENT มากขึ้น



พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา
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สวัสดีทานอาจารยและเพื่อนสมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย
แหงประเทศไทยทุกทาน

          จากขาวพระประชวรของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทางราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย
ขอเปนตัวแทนสมาชิกราชวิทยาลัยทุกทานนอมถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรแดพระองค
โดยนำตัวแทนราชวิทยาลัยโสตฯ ถวายแจกันดอกไมและลงนามถวายพระพร ที่อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผานมา
ขอพระองคทรงหายพระประชวรในเร็ววัน

        ขณะนี้ราชวิทยาลัยฯ มีการประเมินศักยภาพหนวยบริการ

ผาตัดฝงประสาทหูเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหที่

ยื่นขอรับการประเมินไปเรียบรอย มีขอแกไขเพียงบางประการหาก

โรงพยาบาลใดตองการเปดบริการผาตัดฝงประสาทหูเทียม สามารถ

แสดงความจำนงผาน สปสช. และราชวิทยาลัย จะเขาไปเปนผู

ประเมินใหกับสมาชิก

        World hearing day 2023 ซึ่งจัดเปนประจำในวันที่ 3 มีนาคม

ของทุกป จะจัดในธีม EAR AND HEARING CARE FOR ALL ดูแล

หูและการไดยินถวนหนา ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยรวมกันจัดงาน

ใหความรูกับประชาชน และผลักดันนโยบายการดูแลหู และการ

ไดยินถวนหนา ผานโครงการ Universal new born hearing

screening ซ่ึงขณะน้ี สปสช. อนุมัติงบประมาณใหกับเขตสุขภาพตางๆ

เพื่อดูแลประชาชนคนไทยอยางถวนหนา หากสมาชิกพบปญหา

ขอขัดของใดๆ สามารถสงอีเมล rcotsecretariat@gmail.com

เขามาพูดคุยกับทางราชวิทยาลัย เพื่อประสานกับ สปสช. ตอไป

สวนรายละเอียดประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2565 เร่ือง การคัดกรองการไดยินในทารกแรกเกิด ไดประกาศ

ใชเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สามารถอานเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของ

ราชวิทยาลัย  รวมท้ัง ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ (ฉบับที่ ๓)

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิมดวย

        แพทยสภาเปดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรอัยการ-แพทย

(ปอพ.) เพ่ือทราบขอกฎหมายดานการแพทย เร่ิมเรียนเดือน เมษายน

2566 เดือน ขอมูลรายละเอียดจะตามมาตอไป

        สมาชิกราชวิทยาลัยที่ตองการรับทุนวิจัยจากราชวิทยาลัย

อยาลืมติดตามขาวสารในเว็บไซตราชวิทยาลัยถึงเกณฑและระยะ

เวลาการขอรับทุนจากเว็บไซตราชวิทยาลัยดวย

        ขอสวัสดีปใหมสมาชิกราชวิทยาลัยทุกทาน ขอใหประสบ

แตความสุข สุขภาพแข็งแรงและทำหนาที่สมาชิกราชวิทยาลัยฯ

ในการใหการรักษาพยาบาลและการบริการประชาชนไดอยางดีสืบไป

Line :  RCOT (Line ID: 0838939643)
เพื่อการสื่อสารและสงหลักฐานเอกสารตางๆ

พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน  จารุจินดา
 เลขาธิการราชวิทยาลัยโสตฯ
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สรุปมติและขอมูลที่สมาชิกควรทราบ
จากการประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยเมื่อ 27 พ.ย. 2565

นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล
รองเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

มติที่ประชุมกรรมการบริหาร
ที่ควรทราบ

1. เห็นชอบในการเปดหลักสูตร 2 ปเพ่ือวุฒิบัตรสาขา Head

and neck surgery and oncology

2. Service plan ที่ผลักดันโดยกรมการแพทยมี 3 สวนคือ

    - Ear and hear care; universal newborn hearing

      screening ตั้งแตป 2566

    - Head and Neck cancer; CA oral cavity.

    - Sleep disorder; OSA.

3. กำหนดวันประชุมวิชาการประจำป

    - ครั้งที่ 1.พ.ค. 66 นาจะจัดที่หัวหิน รอกำหนดวันที่แนนอน

    - ครั้งที่ 2 เลื่อนเปนชวง 27-29 พ.ย. 66 ซึ่งะจัดรวมกับ

      Asian society for head and neck oncology

      (the 8th  conference of ASHNO).

4. เพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกับราชวิทยาลัยจะมีการนำ

เงินจากธนาคารพาณิชยอ่ืนๆไปฝากท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห

แทนเนื่องจากไดดอกเบี้ยสูงกวา ไมตองเสียภาษีและคุมครอง

เงินตนเต็มจำนวน

5. มีนโยบายสงเสริมขวัญกำลังใจและสงเสริมความมั่นใจใน

การทำงานของหมอหู คอจมูกนอกโรงเรียนแพทยเชนสงเสริม

ดานวิชาการ และเปดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ  ระบบแพทย

พี่เลี้ยงระดับเขตสุขภาพ การใหรางวัลในกรณีมีผลงานดีเดน        

6. อนุมัติในหลักการใหมีการทำวิจัยทางสังคมโดยนักวิจัยมือ

อาชีพโดยขอมูลรอบดานเกี่ยวกับความผาสุกในการประกอบ

วิชาชีพของหมอหูคอจมูกที่อยูนอกสถาบันฝกอบรมเพื่อเปน

ขอมูลประกอบในการวางแผนพัฒนาการฝกอบรมและหาแนว

ทางในสวนของราชวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมความศักด์ิศรี และความ

ผาสุกในการประกอบวิชาชีพตอไป

7. มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารราชวิทยาลัยในสวนท่ีเปนตัวแทน

สถาบันหลายทานเนื่องจากจากการหมดวาระและการลาออก

จากราชการ

8. เห็นชอบระเบียบวาดวย การใหทุนวิจัยแกสมาชิกราชวิทยาลัย

9. เห็นชอบโครงการราชวิทยาลัยสัญจรเขตสุขภาพท่ี 8 รายละเอียด

จะนำเสนอผูเก่ียวของตอไป   และในปพ.ศ.2566 จะจัดพยายาม

จัดราชวิทยาลัยสัญจรไปใหครบทุกเขตสุขภาพในสวนที่เหลือ

เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคในการทำงาน สงเสริมขวัญกำลังใจ

และเพ่ือเปนการเก็บขอมูลการวิจัยในระดับพ้ืนท่ีควบคูกันไปดวย 

10. รับรองหลักสูตร ผูชวยแพทยดานโสตประสาทวิทยา

11. ความกาวหนาเร่ืองการสมัครเพ่ือฝกอบรมแพทยประจำบาน

ปนี้ไดสอบสัมภาษณรอบแรกไปแลว รายละเอียดติดตาม

ในเว็บไซต
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แวดวงสาธารณสุข
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

        จดหมายขาวฉบับนี้ขอเสนอเนื้อหาสั้นๆของ แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพในคนไทย (ฉบับปรับปรุง

พ.ศ.2565) จัดทำโดยสมาคมแพทยโรคจมูก (ไทย) สมาคมโรคภูมิแพ โรคหืดและวิทยาภูมิคุมกันแหงประเทศไทย และราชวิทยาลัย

โสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย ตีพิมพในวารสาร หู คอ จมูก และใบหนา ปที่ 23 ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน 2565

หนา 53-310 ซึ่งจะขอกลาวถึงสวนสำคัญ 2 สวนคือ แนวทางการวินิจฉัยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ และ แนวทางการประเมินและ

รักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ โดยจะเอา algorithm ในบทความมาแสดงใหดู สวนเนื้อหาฉบับเต็มสามารถหาอานไดจากวารสาร

ที่อางอิงดานบนครับ
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      ในปใหมพุทธศักราช 2566 กิจกรรมวิชาการของทาง

ราชวิทยาลัยฯ ยังคงมีการจัดใหอยางตอเนื่อง รับรองวาทุกทาน

คงไดรับความรูและประสบการณอันอิ่มเอมเต็มปรี่เชนเดิม

แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานที่ รูปแบบการนำเสนอ

และการลงทะเบียน ดังนี้

1) การประชุมวิชาการกาวไกลครั้งที่ 1/2566 จะจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566 ซึ่งสถานที่การจัดการประชุมคาดจะ

ยายจากฝงตะวันออกของอาวไทยไปยังฝงตะวันตก ท่ีอำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงสถานท่ีท่ีชัดเจนตลอดจนกำหนดการ

ประชุม จะรีบแจงใหสมาชิกทุกทานทราบ รอผานมติจากที่ประชุม

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯในเดือนมกราคม 2566 กอน

2) การประชุมวิชาการกาวไกลครั้งที่ 2/2566 จะเปนการจัด

ประชุมนานาชาติ โดยราชวิทยาลัยฯ รวมกับสมาคมศัลยแพทย

มะเร็งศีรษะและคอไทย จัดการประชุม The 8th Asian Society

of Head and Neck Oncology 2023 Joint conference

with AAO-HNS (ASHNO 2023) เปนการประชุมในรูปแบบ

Hybrid ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรม

Marriott Marquis Queens’s Park ซึ่งในวันแรกของการประชุม

ครั้งนี้ทางราชวิทยาลัยฯจัดใหมีพิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ

และประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตที่จบการฝกอบรมในทุกสาขา

ประจำปการศึกษา 2565 ดวย

      โดยการประชุมวิชาการกาวไกลทั้งสองครั้งขางตน ทาง

ราชวิทยาลัยฯ คาดวาจะมีการเก็บคาลงทะเบียนเขาประชุม

สำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ดวย

3) การประชุมวิชาการความรูทันสมัย Online ซึ่งจะมีการจัด

ตอเนื่องตลอดทั้งป ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาหที่ หนึ่งหรือสองของ

ทุกเดือน ยกเวนเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2566 ซึ่งมี

การจัดการประชุมวิชาการกาวไกลอยูแลว โดยกิจกรรมวิชาการ

ความรูทันสมัย สมาชิกสามารถเขารับชมรับฟงไดโดยไมตอง

เสียคาลงทะเบียน

      หากสมาชิกทานใดมีแนวคิดวาอยากใหทางคณะอนุกรรมการ

วิชาการจัดการประชุมในเรื่องใด ตองการใหทานใดมาเปนวิทยากร

ตลอดจนอยากใหมีการปรับปรุงการนำเสนอ หรือรูปแบบการ

ประชุม เรายินดีรับฟงความเห็นจากทุกทานเพ่ือนำมาปรับปรุง

การจัดประชุมวิชาการใหดีข้ึน และเปนประโยชนสูงสุดสำหรับ

สมาชิกทุกทานครับ.......

จดหมายขาว จากประธานวิชาการ

แวดวงวิชาการ
ประธานฝายวิชาการ
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

จดหมายขาว จากประธานวิชาการ
      สวัสดีเดือนธันวาคมครับ หลังจากการประชุมวิชากาวไกลคร้ังท่ี 2/2565 เสร็จส้ินไปเปนท่ีเรียบรอย สมาชิกราชวิทยาลัยโสต

ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทยทุกทานสามารถเขาชม  Rerun การประชุมวิชาการของเราบนเว็บไซตของราชวิทยาลัยฯ ไดแลว

นะครับ สวนกิจกรรมวิชาการความรูทันสมัยประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2565 ที่ผานมา  ก็ไดดำเนินการไปดวยความ

เรียบรอย มีสมาชิกใหการตอบรับกิจกรรมวิชาการ online เปนอยางดี คณะอนุกรรมการวิชาการพยายามสรรหาวิทยากรเพ่ือ

นำเร่ืองท่ีเปนท่ีนาสนใจในยุคปจจุบันมาถายทอดใหสมาชิกไดรับฟง ลาสุดเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2565 ท่ีผานมา กิจกรรมความรู

ทันสมัยคร้ังท่ี 10/2565 ไดรับเกียรติจากคุณณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง เทรนเนอรและท่ีปรึกษาดานการตลาดออนไลน เจาของ

เพจ Nuttaputch.com มาบรรยาย “เกร็ดนารูสำหรับการทำคอนเทนตท่ีแบรนดดัง ๆ มักทำกัน” เปนแนวทางใหสมาชิกบางทาน

ที่กำลังทำหรือวางแผนจะทำคอนเทนตออนไลน หรือตองการเปน Influenzer จะไดเกิดไอเดียใหเปะใหปง ใหดังเปรี้ยงปราง

อยางไรก็ตาม หากสมาชิกไดพลาดกิจกรรมความรูทันสมัยในเดือนใดก็ตาม ก็ยังสามารถเขารับชมรับฟงในเว็บไซตของราชวิทยาลัยฯ

ไดเชนกัน
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    สวัสดีเพื่อนแพทย ENT ทุกคนครับ  
     จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 6/2565 หรือเปนฉบับที่ 12 ตั้งแตเริ่มมี

จดหมายขาวตั้งแตปที่แลว 

      ขอแจงความคืบหนาเกี่ยวกับการเปดหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

ศัลยศาสตรมะเร็งศีรษะและคอ ทางอฝส.กลางของแพทยสภาไดอนุมัติในหลักการของ concept paper แลวเม่ือการประชุมเม่ือ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ขั้นตอไปก็จะเปนการแตงตั้งกรรมการรางหลักสูตร และนาจะเปดการฝกอบรมไดในปการฝกอบรม 2567

ในหลักสูตรน้ีจะมีชองทางใหผูท่ีไมไดรับการฝกอบรม แตปฏิบัติดาน head and neck ไดรับวุฒิดวย วุฒิท่ีไดจะเปนหนังสืออนุมัติ

ที่มีคุณวุฒิเทียบเทาวุฒิบัตร

     พวกเราทานใดมีขอเสนอแนะอยางไร หรือตองการส่ือสาร หรือตองการสงบทความ หรือตองการประชาสัมพันธ หรือตองการสอบ

ถามเรื่องราวใดๆ ขอใหติดตอมาที่ e-mail: rcotnewsletter@gmail.com เลยนะครับ

     ในปน้ีมีผูสมัครเขาฝกอบรมโสต ศอนาสิกวิทยาท่ีมีคุณสมบัติครบ 62 คน (มีตนสังกัด 37 คน และอิสระ 25 คน) มีตำแหนง

ที่เปดรับทั้งหมด 58 ตำแหนงในสถาบันฝกอบรมทั้งหมด 12 สถาบัน ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกสถาบันที่ตัวเองจะไปสอบคัดเลือกได

5 สถาบัน การสอบคัดเลือกกำหนดใหมีการสอบคัดเลือกพรอมกันทุกสถาบัน ผูท่ีไมไดรับการคัดเลือกในการสอบคร้ังแรก จะไป

สอบคัดเลือกคร้ังตอไปในสถาบันท่ียังมีตำแหนงวางจากการสอบคร้ังแรก และผูสมัครไดลงเลือกสถาบันน้ันไวในการเลือก 5 สถาบัน

ตอนแรก ผลการสอบคัดเลือกมีดังนี้ 

      1.  รับเขารับการฝกอบรม 53 ตำแหนง มีตนสังกัด 30 คน และอิสระ 23 คน

      2.  สถาบันที่ยังมีตำแหนงวางมี 3 สถาบัน 5 ตำแหนง

      3.  มีผูสมัครเหลือ 9 คน 

          3.1.  มีตนสังกัด 7 คน

          3.2.  ผูสมัครอิสระ 2 คนสละสิทธิ์ไมสอบคัดเลือกจนจบกระบวนการ

     ในสถาบันที่ยังมีตำแหนงวาง 3 สถาบัน 5 ตำแหนง วางแผนจะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 ตอไป กระบวนการ

จะอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2566 และมีสถาบันฝกอบรมอีก 3 สถาบันที่รับผูสมัครในรอบแรกเต็มแลว ไดขออนุมัติ

ในการรับผูสมัครเพิ่มในรอบที่ 2 รวมกันอีก 4 ตำแหนง ทำใหมีตำแหนงที่จะรับผูสมัครในรอบที่ 2 ทั้งหมด 9 ตำแหนง

     ในสวนของจำนวนแพทย ENT ท่ีราชวิทยาลัยผลิตออกมา มีจำนวนมากเกินไปแลวยัง เพราะมีปญหาท่ีพูดคุยกันในวงตางๆเร่ือง

การวางงานกัน หรือยังมีจำนวนไมเพียงพอ แตกระจุกตัวกันอยูเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล หรือที่วางงานกัน เพราะจบมา

แลวไมไดทำงานใหเต็มขอบเขตงานของ ENT รับงานเบาๆ จนทำใหโรงพยาบาลตางๆมีความตองการนอย เหลานี้เปนประเด็นที่

ผูบริหารของราชวิทยาลัยจะตองคิด และหาแนวทางกันตอไป รวมถึงประเด็นสัดสวนเรื่องการรับผูสมัครที่มีตนสังกัด และอิสระ

วาควรมีการกำหนดหรือไม และอยางไร

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

บทบรรณาธิการทายเลม


