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ราชวิทยาลัยฯจะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2566

ในวันท่ี 2-4 พฤษภาคม 2566  การประชุมคร้ังน้ีทาง

คณะผูบริหารไดพิจารณาอนุมัติใหมีการเปล่ียนสถานท่ี

จัดประชุมจากโรงแรม the Zign ที่เราเคยจัดสม่ำเสมอ

มาหลายป มาเปนโรงแรม Sheraton หัวหิน ตามเสียง

เรียกรองของสมาชิกจำนวนมากท่ีตองการเปล่ียนสถานท่ี

จัดประชุม  การประชุมยังเปนแบบ hybrid เหมือนเดิม

คณะผูบริหารราชวิทยาลัยฯตองขออนุญาตเริ่มเก็บ

คาลงทะเบียนทั้งผูที่ประชุม onsite และ online

ซึ่งรายละเอียดของคาลงทะเบียนจะมีการชี้แจงตอ

สมาชิกในเร็วๆนี้ เทาที่ประเมินจากสมาชิก สวนมาก

จะไดรับการสนับสนุนการเขารวมประชุมจากตนสังกัด

และหนวยงานภายนอกอยูแลว  จะมีการงดเวนการเก็บ

คาลงทะเบียนสำหรับแพทยประจำบาน และสมาชิก

ท่ีมีอายุต้ังแต 65 ปข้ึนไป  ท่ีผานๆมาเม่ือไมมีการเก็บคา

ลงทะเบียนและเปดใหผูสนใจเขารวมฟงประชุมไดโดย

อิสระ ก็มีผูที่ไมใชสมาชิกของราชวิทยาลัยฯเขารวม

ประชุม onsite เปนจำนวนมากพอสมควร เชนแพทย

ทั่วไป หมอเด็ก หมอ GP เภสัชกร อายุรแพทย ทันตแพทย

นอกจากนี้การจัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน

และอาหารในงานเลี้ยง ฝายปฏิคมก็มีความยากลำบาก

ในการจัดเตรียมอาหารใหเหมาะสม ไมเหลือมาก

หรือไมขาด เพราะจะไมทราบจำนวนผูเขารวมประชุม

ที่ชัดเจน ยกตัวอยางเชน ในการประชุมวิชาการครั้งที่

2/2565 ที่อาคารเฉลิมพระบารมีวันแรกของการจัด

ประชุม อาหารวางและอาหารเท่ียง เหลือ 100 กวาท่ี

เทาที่ประเมินรายรับรายจายของการจัดประชุมครั้งน้ี

จะมีเงินเหลือไมมากกวาการจัดประชุมที่ผานๆมา

เพราะคาใชจายตางๆสูงกวาการจัดที่พัทยา เงินเหลือ

จากการประชุม ราชวิทยาลัยก็ไดนำเขาเพ่ือเปนรายจาย

สำหรับกิจกรรมการบริหารของราชวิทยาลัย ซึ่งปจจุบัน

มีระเบียบการเงิน และประกาศของราชวิทยาลัยฯ

เร่ืองกิจกรรมท่ีสามารถเบิก และอัตราการเบิก/คาตอบแทน กำกับอยู  เงินสะสม

ท่ีมีอยูคณะผูบริหาร ไมวาจะเปนชุดปจจุบันหรือชุดตอๆไป ก็จะนำมาใชใหเกิด

ประโยชนตอมวลสมาชิกพวกเราใหมากที่สุด ไมวาจะเปนการ ใหทุนประชุมวิชาการ

ในตางประเทศ ทุนวิจัยคาใชจายในการฝกอบรมและสอบแพทยประจำบาน

แพทยประจำบานตอยอดอนุสาขาตางๆ  และใชเปนทุนสำหรับจัดการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงหวังวาสักวันหน่ึงราชวิทยาลัยอาจจะไดเปนเจาภาพ

ในการจัดประชุมวิชาการทางหูคอจมูกที่ใหญที่สุดในโลก คือการประชุม IFOS

(International Federation of Otorhinolaryngological Society) ซึ่งตองใช

เงินทุนจำนวนมาก หากเราสามารถจัดได จะเกิดผลดีตอการพัฒนาวงการหูคอจมูก

ของบานเราอยางมาก อยางไรก็ตามเสียง feedback ที่จะเกิดขึ้นของการจัดเก็บ

คาลงทะเบียนสำหรับการประชุมคร้ังน้ี ทางผูบริหารราชวิทยาลัยยินดีรับฟง และ

จะนำไปพิจารณาปรับปรุงในการประชุมวิชาการในครั้งตอๆไปครับ

     การประชุม IFOS ที่ Dubai ระหวางวันที่ 17-21 มกราคม 2566 ที่ผานมา

มีสมาชิกของราชวิทยาลัยไดไปสรางช่ือเสียงใหทางราชวิทยาลัยโดยเปน speaker

3 ทาน, นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ oral 1 ทาน และ poster 2 ทาน

ทางราชวิทยาลัยตองขอขอบคุณสมาชิกทั้ง 6 ทาน ซึ่งสมาชิกทั้ง 6 ทานไดรับทุน

เขารวมประชุมวิชาการในครั้งนี้จากราชวิทยาลัยเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

การประชุมคร้ังตอไปท่ีทางราชวิทยาลัยจะใหทุนเขารวมไดแกการประชุม ASEAN ORL

ท่ีกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันท่ี 13-15 ตุลาคม 2566 สมาชิกท่ี

สนใจขอทุน สามารถดูรายละเอียดในการขอทุนท่ี website ของราชวิทยาลัย ครับ

     เมื่อเร็วๆนี้มีขาวทางหนาหนังสือพิมพหลายฉบับเรื่องการจับกุมสถานพยาบาล

ท่ีมีการผลิตและใชซิลิโคนท่ีไมไดมาตรฐาน  ไมผาน อ.ย. จึงขอฝากพวกเราท่ีใหบริการ

เสริมจมูก ใหใชซิลิโคนท่ีผานอ.ย.ดวยครับ หากมีการลงรายละเอียดของเลขท่ีอ.ย.

ชื่อการคาของซิลิโคนที่ใชเสริมจมูกในประวัติคนไข ก็นาจะทำใหสบายใจในกรณี

ที่มีการรองเรียนจากผูปวยถึงมาตรฐานของซิลิโคนที่ใชครับ

พบกันอีกทีในฉบับหนาครับ

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

ประธานแถลง

         เวลาผานไปรวดเร็วมากครับ ผูบริหารชุดปจจุบันเหลือเวลาทำงานไมถึงป
จะสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ครับ 
          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566  ทางคณะผูบริหารราชวิทยาลัยจำนวน
7 ทาน รวมกับที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของราชวิทยาลัย คือ รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ
และผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท และอาจารยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท และรศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ) ไดไปเยี่ยมสมาชิก
ของราชวิทยาลัยในเขตสุขภาพที่ 8 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่รพ.อุดรธานี
ไดเห็นการทุมเทการทำงานของนองๆในเขตนี้ มีการใหบริการผูปวยดวยใจ
สวนมากชวยกันทำงานเปนทีม และมีแผนการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการอยาง
ชัดเจน  ตองขอขอบคุณนองๆทุกคนแทนผูปวยที่มารับการบริการในเขตนี้และ
ขอช่ืนชมนองๆชาว ENT ในเขตน้ีดวยครับ  การไปเย่ียมนองๆในเขตสุขภาพตางๆ
นอกจากจะเปนการใหกำลังใจนองๆ และรับฟงผลงานการใหบริการผูปวย
รับทราบปญหาที่ราชวิทยาลัยจะไดชวยกันแกไขแลว ทางราชวิทยาลัยฯ
ยังไดรับทราบสิ่งที่ทางนองๆตองการใหราชวิทยาลัยชวยเหลือและดำเนินการดวย  
            

         เรียน สมาชิกชาว ENT ครับ
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สวัสดีทานอาจารยและเพื่อนสมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย
แหงประเทศไทยทุกทาน

         ในปนี้ นาจะมีขาวดีที่เพื่อนสมาชิกจะไดมีโอกาสพบปะและสังสรรคกันมากขึ้น หลังจาก

สถานการณโควิดเริ่มคลี่คลายลง โดยราชวิทยาลัยจะจัดประชุมวิชาการประจำปของราชวิทยาลัย

คร้ังท่ี 1/2566 ในวันท่ี 2-4 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบ Hybrid โดยจัดประชุม Onsite ท่ีโรงแรม

Sheraton Hua Hin Resort @ Spa อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขอใหสมาชิกมาประชุมพบปะ

กันมากๆ โดยติดตามขาวจากเว็บไซตราชวิทยาลัย

        มีขอหวงใยสมาชิก โดยทางราชวิทยาลัยไดประชุมรวมกับ

แพทยสภา ตักเตือน  กรณีแพทยแขวนปายและสถานพยาบาลที่

ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งแพทยสภาชวยออกหนวยกับ สคบ.

และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ตรวจสอบคลินิกเวชกรรม

ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย โดยลงตรวจที่หางสรรพสินคาบางแหง

พบวามีคลินิกความงามอยูเปนจำนวนมาก มีทั้งคลินิกที่ถูกตองและ

ไมถูกตอง ซึ่งคลินิคและแพทยจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย จึงขอ

ใหสมาชิกระมัดระวังในสิ่งเหลานี้ดวย

        ขณะนี้หลักสูตรผูชวยแพทยดานโสตประสาท ซึ่งไดรับการ

รับรองจากราชวิทยาลัย และกำลังสงใหแพทยสภาเพื่อใหการรับรอง

ตอไป หลักสูตรนี้รับคุณวุฒิ ม.6 ระยะเวลาการอบรม 6 เดือน

(ภาคปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตนเองได) หลักสูตรนี้

จะชวยใหสมาชิกไดมีผูชวยแพทยที่สามารถตรวจการไดยิน

และ ABR ชนิด Automate รวมทั้งเตรียมผูปวยตรวจ  ABR  ชนิด

Conventional ใหกับแพทยได จะชวยผอนคลายปญหาการขาดแคลน

tผูชวยตรวจการไดยินของสมาชิกได

        เรื่องทุนวิจัยสำหรับสมาชิกที่อยูสถาบันฝกอบรม ทางราช-

วิทยาลัยยินดีใหการสนับสนุนสมาชิกทุกทาน โดยสงโครงรางวิจัย

มาที่สำนักงานราชวิทยาลัย (Email: rcotsecretariat@gmail.com) 

Line :  RCOT (Line ID: 0838939643)
เพื่อการสื่อสารและสงหลักฐานเอกสารตางๆ

พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน  จารุจินดา
 เลขาธิการราชวิทยาลัยโสตฯ
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แวดวงสาธารณสุข
นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล

แวดวงสาธารณสุขราชวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ 1/2566

เขตสุขภาพที่ 8 (อุดรธานี-สกลนคร-หนองคาย-หนองบัวลำพู-นครพนม-บึงกาฬ-เลย) และ

ศูนยมะเร็งอุดร กรมการแพทย วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

หองประชุมชั้น 7 รพ.ศูนยอุดรธานี

          ประชุมเชิงปฎิบัติการ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย แหงประเทศไทย สัญจร ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566
ท่ีหองประชุมช้ัน 7 รพ.ศูนยอุดรธานี กับ โสตศอนาสิกแพทย ในเขตบริการสุขภาพท่ี 8 ประกอบดวย โรงพยาบาลอุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
หนองบัวลำภู หนองคาย เลย และโรงพยาบาลกุมภวาป รวมท้ัง โรงพยาบาลศูนยมะเร็งจังหวัดอุดรธานี   สังกัดกรมการแพทย   โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือนำความรู วิชาการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู รวมคิดรวมทำ ลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนสมาชิกท่ีเปนโสตศอนาสิกแพทย  มีการประสานความรวมมือ
พัฒนาภาคีเครือขายบริการ เชื่อมโยงกับภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อการยกระดับ พัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการ รักษาและผาตัดดานโสตศอนาสิก แกโสตศอนาสิกแพทยใน 7 จังหวัด 

         การประชุม ไดรับความสนใจ ผูเขารวมประชุม ประกอบดวยผูอำนวยการ ผูบริหาร
โรงพยาบาล  หัวหนากลุมงาน  แพทย  พยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่โสตสัมผัสวิทยา เจาหนาท่ี
สนับสนุน ระบบบริการดานโสตศอนาสิก ในภาคเชา เปนการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงานบริการรักษา-ผาตัด จากหัวหนากลุมงาน  โสตศอนาสิกแพทย  โรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล ศูนยมะเร็ง อุดรธานี   ทุกโรงพยาบาลที่นำเสนอ มีผลงาน
การรักษาผาตัดทางดานหูคอจมูก ทางดาน มะเร็งที่ศีรษะและลำคอ และ การพัฒนา
service  plan ดานการคัดกรองในทารกแรกเกิดทุกคน การคัดกรองมะเร็งชองปาก การฟนฟู
สมรรถภาพทางการไดยินใหพิการทางการไดยิน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ทุกโรงพยาบาล
มีความ โดดเดน โดยเฉพาะ โรงพยาบาลอุดร สกลนคร และโรงพยาบาลศูนยมะเร็งอุดรธานี
ในภาคบาย เปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน การวางแผนยุทธศาสตร วางเปาหมาย วางระบบ
เครือขาย ดานวิชาการ ระบบการศึกษาออนไลน ดานระบบปรึกษาเพ่ือการผาตัด ของรพ.ใน
เขตบริการสุขภาพที่ 8 เชื่อมโยง กับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และ ราชวิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทยแหงประเทศไทย  

ปญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ การขาดแคลนบุคลากร แพทย และพยาบาล บุคลากร ในงานโสต ศอนาสิกไมมีกรอบอัตรา
กำลังบรรจุโสต ศอ นาสิก แพทย  ขาดนโยบายสนับสนุน service plan ดาน โสต ศอ นาสิก มีผลตอขวัญกำลังใจ
คาตอบแทน ความกาวหนาในวิชาชีพ career path 



แวดวงสาธารณสุข
นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล

5

          ป 2566 ราชวิทยาลัย มีแผนการดำเนินการโครงการราชวิทยาลัยสัญจร  เปนการประชุมเชิงวิชาเชิงปฏิบัติการ ใหทั่วถึง ทุกเขต

บริการสุขภาพในประเทศไทย ไดแก ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 7 รพ.อุดรธานี, ครั้งที่ 2 เขตสุขภาพที่ 2 รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก, ครั้งที่ 3

เขตสุขภาพที่ 4 รพ.สระบุรี, ครั้งที่ 4 เขตสุขภาพที่ 6 รพ.ชลบุรี, ครั้งที่ 5 เขตสุขภาพที่ 5 รพ.ราชบุรี และครั้งที่ 6 เขตสุขภาพที่ 12

รพ.สงขลา งบประมาณ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เสริมเพ่ิมพลัง รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหาอุปสรรค

และรวมพัฒนางานดานโสต ศอ นาสิก สรางความสามัคคี-มีน้ำใจ-ทีมเวิรค ของโสตศอนาสิกแพทย ในเขตสุขภาพที่ 8 นโยบายดานโสต

ศอ นาสิก สธ. ดานการคัดกรองในทารกแรกเกิด ผาตัดมะเร็งศีรษะและลำคอ การฟนฟูทางการไดยิน เปนตน การสนับสนุนความรูวิชาการ

รับปรึกษาออนไลน เทคนิคการผาตัดทางการแพทยดานโสต ศอ นาสิกวิทยา เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยในพื้นที่ รวมกับ

ราชวิทยาลัยฯ เชื่อมโยงกับ โสต ศอ นาสิกแพทย ในทุกโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพทุกเขต 
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        การเปดรับลงทะเบียน ตลอดจนกำหนด

การประชุม จะแจงผานทางเว็ปไซตของทาง

ราชวิทยาลัยฯ และผานทางอีเมลของสมาชิกทุกทาน

ท่ีเคยลงทะเบียนในการประชุมคร้ังกอน ๆ นอกจาก

น้ันสมาชิกยังสามารถ update ขาวสารวิชาการ

ตางๆ จากส่ือ online ของราชวิทยาลัยฯ ไดแก

Official Line และ Facebook สมาชิกจำนวน

หน่ึงอาจมีผูสนับสนุนจากภาคเอกชนในเร่ือง

คาลงทะเบียนและที่พัก อยางไรก็ตาม สมาชิก

ที่เปนขาราชการ สามารถเบิกคาลงทะเบียน

คาเดินทาง และคาที่พัก ระหวางการประชุมได

ตามระเบียบของทางราชการ อนุกรรมการวิชาการ

คาดวาจะปดการลงทะเบียนประมาณ 1 สัปดาห

กอนการประชุมจริง เพ่ือจะไดจัดเตรียมหอง

ประชุมอาหาร ไดอยางเหมาะสม

จดหมายขาว จากประธานวิชาการ

        สวัสดีปใหมพุทธศักราช 2566 ครับ วันเวลาผานพนไปอีก 1 ป แตกิจกรรมวิชาการของราชวิทยาลัย เรายังคงเขมขน

ไมเปลี่ยนแปลง จากที่ไดแจงในจดหมายขาวฉบับที่แลววา คงมีการเปลี่ยนแปลงบางอยางในกิจกรรมวิชาการ ซึ่งหลังจากการ

ประชุมกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ที่ผานมา มีมติใหจัดการประชุมวิชาการกาวไกล

คร้ังท่ี 1/2566 ในรูปแบบ Hybrid โดยจัดประชุม onsite ท่ีโรงแรม Sheraton หัวหิน ซ่ึงต้ังอยูในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ระหวางวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 และ ในการประชุมครั้งนี้จะมีการเก็บคาลงทะเบียนการเขาประชุม โดยอัตราคาลงทะเบียน

เปนตามตาราง

     สวนการประชุมวิชาการกาวไกลครั้งที่ 2/2566 จะเปนการจัดประชุมนานาชาติ 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 ซึ่งในวันแรกของการประชุมครั้งนี้ทางราชวิทยาลัยฯจัดใหมีพิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ และ

ประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตที่จบการฝกอบรมในทุกสาขา ประจำปการศึกษา 2565 ดวย อยางไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้

จะมีการประชุมของสาชาวิชาอื่น ๆ ที่เปนหองประชุมภาษาไทยดวย ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ จะทยอยแจง update ใหสมาชิก

ทราบตอ ๆ ไป

แวดวงวิชาการ
ประธานฝายวิชาการ
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

1. สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ

ท่ีมีอายุต่ำกวา 65 ป (เกิดหลังป พ.ศ. 2501)

2. นักแกไขการไดยิน, นักอรรถบำบัด

และนักโสตสัมผัสวิทยา

3. แพทยและทันตแพทยที่ไมใชสมาชิก

ราชวิทยาลัยฯ และไมใชเปนแพทย

ประจำบาน  ENT

4. บุคลากรทางการแพทยดานอื่น ๆ ไดแก

พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด

นักวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน

5. แพทยประจำบาน  ENT, สมาชิกราชวิทยาลัยฯ

ที่มีอายุตั้งแต 65 ปเปนตนไป  (เกิดในปี

พ.ศ. 2501 และกอนหนานั้น), กรรมการ

บริหาราชวิทยาลัยฯ และอนุกรรมการวิชาการ

3,000 1,500

3,000 1,500

4,000 2,000

2,000 1,000

ไมเสีย

คาลงทะเบียน

ไมเสีย

คาลงทะเบียน

ประเภทของ
Attendee

คาลงทะเบียน
Onsite

คาลงทะเบียน
Online 



        สวัสดีปใหมอาจารยและเพื่อนสมาชิก ENT ทุกทานครับ ในชวงปที่ผานมา ผม นพ. กิตติชัย

มงคลกุล นายแพทยชำนาญการ กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี

ไดรับทุนจากกรมการแพทยเพื่อไปศึกษาดูงานในตางประเทศ ผมไดมีโอกาสไปศึกษาที่ The Ohio

State University (OSU) และใชชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเวลา 1 ป ผมจึงอยากใชโอกาสนี้

เลาถึงประสบการณที่ไดสัมผัสการเรียนการสอน การใชชีวิต ของแพทยประจำบาน ENT ที่ OSU ครับ

        การจะเขามาเปนแพทยประจำบานใน

สหรัฐอเมริกาหากเทียบกับประเทศไทยแลว

อาจจะเริ่มตนในชวงชีวิตที่ชากวาเนื่องจากการ

จะเขาเรียนแพทยในสหรัฐอเมริกานั้นผูสมัคร

จะตองเรียนจบในระดับวิทยาลัย (College)

กอน ซ่ึงในประเทศไทยน้ันเราสามารถเขาเรียน

ในคณะแพทยไดตั้งแตจบมัธยมศึกษา ในสวนน้ี

จึงทำใหเห็นวานักเรียนแพทยที่นั่นสวนใหญจึง

มักจะมีความมุงมั่นอยางมากที่จะเปนแพทย

เนื่องจากเรียนจบ College แลวยังตั้งใจที่จะ

สอบเขามาเรียน Medical school หลังจาก

เรียนจบจาก Medical school แพทยสวนหนึ่ง

อาจเลือกทำงานเปน Family doctor ซึ่งทำงาน

ในลักษณะเดียวกับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปใน

ประเทศไทย อีกสวนหนึ่งอาจจะตัดสินใจสมัคร

เปนแพทยประจำบานเพื่อที่จะไดไปปฏิบัติงาน

เปนแพทยเฉพาะทางหลังจบการศึกษา ระหวาง

ชวงเวลาที่ศึกษาดูงานผมไดมีโอกาสเห็นระบบ

การคัดเลือกแพทยประจำบานโดยใชระบบการ

จับคู (Matching) ระหวางผูสมัครและสถาบัน

ฝกอบรม โดยผูสมัครสามารถสง email สมัคร

สถาบันฝกอบรมที่สนใจทั่วประเทศไดโดยไม

จำกัดวาจะสมัครกี่สถาบัน สวนฝงสถาบันก็

จะพิจารณาจากใบสมัครทั้งหมดแลวคัดเลือก

ตามเกณฑของแตละสถาบัน ของ OSU รับแพทย

ประจำบานชั้นปละ 5 คน ในปที่ผมไปเรียนนั้น

มีใบสมัครแพทยประจำบานจากทั่วประเทศ

ทั้งหมด 400 ใบสมัคร การทำงานของแพทย

ประจำบาน ENT ของ OSU จะมีการแบงเปนทีม

แตละทีมจะมีแพทยประจำบาน ทุกช้ันปและมี

แพทยประจำบานชั้นปสุดทาย (Chief reident)

เปนหัวหนา มีหนาที่รับผิดชอบสูงสุด คอยกำกับ

ดูแล ติดตามการทำงาน และแบงงานใหกับ

สมาชิกในทีม  กิจกรรมในแตละวันหากเปน

กลุมท่ีเขาชวยผาตัดจะเร่ิมผาตัดต้ังแต 07.00 น.

ดังนั้นแพทยประจำบานมักจะตองมาเตรียม

คนไขตั้งแตประมาณ 06.30 น. แตหากเปน

กลุมที่ออกตรวจผูปวยนอกก็จะเริ่ม 08.00 น.

ในทุกการตรวจ การทำหัตถการ หรือ การผาตัด

จะอยูภายใตการดูแลจาก Staff 100% แมวา

การตรวจหรือการทำหัตถการเหลานั้นจะเปน

ระดับพ้ืนฐานแคไหนก็ตาม ในสวนของการสอน

lecture และ academic activity อื่นๆจะถูก

จัดไวในชวงเย็นของวันโดยจะเปนชวงเวลา

17.00 น.–19.00 น. อีกหนึ่งทักษะที่แพทย

ประจำบานที่นั่นทุกคนมีอยางดีเยี่ยมคือทักษะ

การพิมพสัมผัส เนื่องจากในทุกการติดตอสื่อสาร

ท้ังในแผนก ระหวางแผนก จะทำโดยการใชอีเมล

และทุกขอมูลของคนไข จะถูกพิมพเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรของโรงพยาบาล จากการสื่อสาร

และจัดเก็บขอมูลในลักษณะดังกลาวจึงไมเกิด

ปญหาการส่ือสารท่ีผิดพลาดจากการเขียนดวย

ลายมือที่ไมชัดเจน และเมื่อตองการนำขอมูล

มาใชยังสามารถทำไดงายเนื่องจากมีการจัดเก็บ

ขอมูลอยางเปนระบบ ในดานวิจัยและบทความ

ตางๆ จะเห็นท้ังนักศึกษาแพทย แพทยประจำ

บาน และแพทยประจำบานตอยอด ใหความ

สนใจเปนอยางมาก รวมถึงพยายามหาโอกาส

ที่จะมีสวนรวมในงานเสมอ เนื่องจากงานวิชาการ

ในสวนนี้มักเปนสวนสำคัญตลอดชีวิตการเปน

แพทยที่สหรัฐอเมริกา

        ระบบการเรียนการสอนแพทยประจำ

บานของ OSU หากเทียบกับในประเทศไทยแลว

อาจจะมีบางสวนที่คลาย บางสวนที่แตกตาง

ระบบการเรียนการสอนแตละแบบยอมมีขอดี

ขอเสียที่แตกตางกันไป การไดไปเห็นการเรียน

การสอน การใชชีวิตของแพทยประจำบานใน

ตางแดน ยอมเปนโอกาสในการนำมาพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนของแพทยประจำบาน

ใหดียิ่งขึ้นไดครับ

นพ. กิตติชัย มงคลกุล

ชีวิตแพทยประจำบานในตางแดน
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      จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 1/2566 หรือเปนฉบับที่ 13 ตั้งแตเริ่มมีจดหมาย

ขาวฉบับแรกเมื่อเดือนมกราคม 2564 

      หลังจากผานยุคโควิดก็มาถึงยุคฝุนพิษ ท้ังสองโรคลวนแตเก่ียวของกับหมอหู คอ จมูกท้ังน้ัน ปจจุบันเรามีหมอหู คอ จมูกท้ังประเทศ

รวม 1,500 คน ในภาพรวมของประเทศจำนวนหมอหู คอ จมูกยังไมไดมีจำนวนที่มากเกิน โดยเฉพาะถาเราทำงานเต็มที่ตามขอบเขตงาน

ของเรา จำนวนอาจจะเกินในบางจังหวัดหรือในบางโรงพยาบาล แตในโรงพยาบาลอีกหลายโรงพยาบาลผูปวยยังตองรอคิวการรักษานาน

มากอยู และโรคทางหูคอจมูกบางสวนยังใหหมอเฉพาะทางดานอื่นเขามาดูแลรักษาเปนตัวหลัก 

      ชวงนี้ไดขาวหมอหู คอ จมูก หลายคนที่จบออกไปทำงานในตางจังหวัดสามารถทำหัตถการหลายอยางไดมากกวาสิ่งเคยทำในชวงที่

ฝกอบรม และทำไดมากกวาอาจารยในสถาบันฝกอบรม เปนสิ่งที่นายินดีและนาชื่นชม ในระหวางการฝกอบรมนั้นเปนชวงการปูพื้นฐาน

สรางแนวคิด มีตัวอยางผูปวยใหดู ใหชวย และใหลองทำเองในระดับหน่ึง การสรางแนวคิดและการเห็นในระหวางการฝกอบรมเปนส่ิง

ที่สำคัญมากๆ ในกระบวนการฝกอบรม หลังจากที่จบการฝกอบรมแลวจะเปนชวงเวลาที่ไดทำสิ่งตางๆดวยตัวเอง ซึ่งจะทำไดมากขึ้นตามลำดับ

รวมกับมีการหาความรูตอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะ ในระหวางการฝกอบรมจะไมสามารถทำใหเราทำทุกอยางที่มีในโลกได เราจะตองมีการ

ฝกฝนและพัฒนาตอไปผานการมีแนวคิดและพ้ืนฐานท่ีดี จึงมีหลายส่ิงหลายอยางท่ีไดรับการริเร่ิมข้ึนมาใหมโดยคนใหมๆ  เกิดมีหัตถการ

ที่ทำเปนครั้งแรกในโรงพยาบาล ทำครั้งแรกในประเทศ หรือทำครั้งแรกในโลกขึ้นมา

      ในปน้ีทางราชวิทยาลัยจะมีการเปดรับสมัครและคัดเลือก พจบ. ปการฝกอบรม 2566 รอบท่ี 2 ท้ังหมด 9 ตำแหนง มีสงขลานครินทร 2,

ศรีนครินทรวิโรฒ 2, ธรรมศาสตร 1, ราชวิถี 2, รามาธิบดี 1 และศิริราช 1 กำหนดรับสมัคร 16-31 มีนาคม 2566 (ติดตามรายละเอียดท่ี

web site ของราชวิทยาลัย) และกำหนดสัมภาษณพรอมกันวันที่ 10 เมย 2566

      พวกเราทานใดมีขอเสนอแนะอยางไร หรือตองการส่ือสาร หรือตองการสงบทความ หรือตองการประชาสัมพันธ หรือตองการสอบถาม

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

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

บทบรรณาธิการทายเลม

    สวัสดีเพื่อนแพทย ENT ทุกคนครับ


