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ในฐานะประธานราชวิทยาลัยฯ ผมขอชื่นชมเปน

อยางยิ่ง กับแมงานของการจัดประชุมวิชาการใน

คร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดวยทานเลขาธิการ (พล.ต.หญิง

รศ.พญ.ปริยนันท จารุจินดา), ประธานวิชาการ

(รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล) และอนุกรรมการฝายวิชาการ

ประธานประธานฝายปฏิคม ทะเบียน ประชาสัมพันธ

และสื่ออิเล็กทรอนิกส (รศ.นพ.พีรพันธ เจริญชาศรี)

และอนุกรรมการฝายฯ, เหรัญญิก (นพ.สาธิต กานทอง)

และคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทุกทาน

     ทางราชวิทยาลัยฯ ตองขอขอบคุณคณะทำงาน

จัดทำหนังสือประวัติศาสตร โสต ศอ นาสิกแพทย

และประวัติศาสตรราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย

ท่ีสำคัญไดแก รศ.นพ.ทรงกลด เอ่ียมจตุรภัทร ใน

ฐานะประธานคณะทำงาน, อ.พญ.ประภิศพันธุ

เจริญลักษณ และอ.นพ.วิศรุต สามัคคีธรรม ท่ีทุมเท

แรงกายและแรงใจ ใหการจัดทำหนังสือนี้ใหสำเร็จ

ลุลวงไปดวยดี ซึ่งหนังสือนี้ไดแจกในงานประชุมที่

พัทยาในรูปแบบ hard copy และสามารถ download

ไดที่ website ของราชวิทยาลัยฯ ครับ

     ถึงแมดูเหมือนการระบาดของโรคโควิด19 จะยังสูง แตความรุนแรง

ไมมาก ทางคณะผูบริหาร ราชวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทำแผนที่จะไปเยี่ยมเยียน

สมาชิกท่ีทำงานในเขตสุขภาพท่ี 7  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนกำลังใจในการ

ทำงานแกนองๆ รับทราบปญหาในการทำงาน เพื่อที่ราชวิทยาลัยฯ จะได

หาทางรวมทำใหการดูแลโรคหูคอจมูกที่ดีๆ ตกถึงผูปวยใหมากที่สุด

     มีขาวดีสำหรับสมาชิกที่สนใจทำงานวิจัยครับ ทางอนุกรรมการวิจัย

ของราชวิทยาลัยฯ จะประกาศใหทุนทำวิจัยสำหรับสมาชิกที่ทำงานนอก

สถาบันฝกอบรมจำนวนเงินทุนท้ังส้ิน 500,000  บาทในเร็วๆ น้ี และท่ีประชุม

ผูบริหารราชวิทยาลัยฯ ไดอนุมัติหลักการใหทุนวิจัยของราชวิทยาลัยฯ

สำหรับสมาชิกทั้งที่ทำงานในสถาบันฝกอบรมและนอกสถาบันฝกอบรม

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2565 นอกจากนี้ทางราชวิทยาลัยฯยังอนุมัติทุนไปประชุม

วิชาการที่ตางประเทศ ในเบื้องตนจะใหทุนประชุมวิชาการสำหรับการประชุม

IFOS ซ่ึงจะจัดข้ึนท่ีประเทศดูไบ( https://www.ifosdubai2023.com/)

ในระหวางวันที่ 17-21 มกราคม 2566 ครับ

     พบกันอีกครั้งในอีก 2 เดือนครับ

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

ประธานแถลง

        สวัสดีครับ เพ่ือสมาชิก โสต ศอ นาสิกแพทย ทุกทานครับ
        ผานไปแลวสำหรับการจัดประชุมวิชาการประจำปคร้ังท่ี 1/2565 ท่ีโรงแรม

The Zign พัทยา เมื่อวันที่ 4-6 พ.ค. 2565 จัดแบบ hybrid (onsite และ

online พรอมๆ กัน) เปนความสำเร็จอีกขั้นของราชวิทยาลัยฯ หลังจากที่เราได

จัดการประชุมวิชาการแบบ onsite ในรูปแบบเดิมครั้งสุดทายเมื่อเดือนตุลาคม

2561 กอนมีการระบาดของโรคโควิด19 มีสมาชิกที่สนใจเขารวมประชุมแบบ

onsite และ online จำนวนมากพอๆ กัน ในงานนอกจากแนนไปดวยความรู

ทางวิชาการแลว ยังมีพิธีมอบรางวัลแดโสต ศอ นาสิกแพทยดีเดนประจำป 2564,

แสดงความยินดีแดทานศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงสุจิตรา ประสานสุข

ในฐานะท่ีไดรับรางวัลสตรีดีเดน เน่ืองในวันสตรีสากล และมีพิธีรับมอบเงินบริจาค

เพื่อจัดตั้งกองทุนวิจัย ‘คณิต มันตาภรณ’ สำหรับแพทยที่ทำงานนอกสถาบัน

ฝกอบรมจำนวน 1 ลานบาท



พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา

เลขธิการราชวิทยาลัยฯ

สารจากเลขาธิการ
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สวัสดีสวัสดีทานอาจารยและเพื่อนสมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย
แหงประเทศไทยทุกทาน

      อีกหน่ึงขาวของแพทยสภาคือ ขอเชิญชวนสมาชิกสงบทความทาง

วิชาการ ความยาวไมเกิน 1 หนา A4 พรอมรูปภาพ ผานทางราชวิทยาลัยฯ

(rcotsecretariat@gmail.com) เพ่ือสงตอไปท่ีแพทยสภาลงหนังสือพิมพ

แนวหนาและคอลัมนทันโลกทันเหตุการณกับแพทยสภา รวมทั้ง

สมาชิก สามารถติดตามฟงวิทยากรสาขาตาง ใหความรูกับประชาชน

ผานรายการวิทยุ สวพ.91 รายการ FM91 กาวทันโลกกับแพทยสภา

      มีเรื่องที่นายินดีสำหรับสมาชิกทุกคนที่สนใจงานดานวิจัย

โดยทานอาจารยคณิต มันตาภรณ ไดมอบทุนวิจัยสำหรับสมาชิก

ท่ีอยูนอกสถาบันฝกอบรม สามารถสงโครงรางวิจัยเขามาท่ีราชวิทยาลัยฯ

ได เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกมีกำลังใจและมีทุนในการทำงานวิจัยมากข้ึน

อยางเทาเทียมกันทุกคน รายละเอียดโปรดติดตามในเว็บไซตราชวิทยาลัยฯ

      ในทายท่ีสุดน้ี ขอขอบคุณสมาชิกหลายๆ ทาน ท่ีเดินทางเขามา

ประชุมวิชาการประจำป คร้ังท่ี 1/2565 ท่ีโรงแรมเดอะซายน พัทยา

ไดรวมพบปะกันหลังหางหายกันไปถึงสองปกวา ไดมีบรรยากาศ

อบอุนในชวงอาหารเย็นรวมกันพรอมสมาชิกในครอบครัว ขอให

สมาชิกทุกทานรักษาความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดไป   

      หากสมาชิกมีขอขัดของในเรื่องใดๆ หรือมีขอปรึกษา สามารถ

ติดตอมาไดที่อีเมลของเลขาธิการราชวิทยาลัยโสตฯ

rcotsecretariat@gmail.com ไดตลอดเวลา และอยาลืม Add Line

เพื่อรับขาวสารตางๆ ตาม QR code ดานลาง หรือติดตามขาวสาร

ชองทางอื่นๆ เชน Website และ Facebook ที่จะมีขาวสารอัปเดต

ตางๆตลอดเวลา 

      ดวยความรักและปรารถนาดี

      ดวยความหวงใยจากราชวิทยาลัย ไดรับขาวสารจากฝายจริยธรรมแพทยสภาวา แพทยสภา

ไดรับเร่ืองรองเรียนดานจริยธรรมเพ่ิมข้ึนทุกป จากป 2558 จำนวน 134 เร่ือง, ป 2563 จำนวน

174 เรื่อง, ป 2564 จำนวน 262 เรื่อง ในสวนของดานหู คอ จมูก มักเปนเรื่องดานการเสริมสวย

ที่เกิดผลแทรกซอน ขอใหสมาชิกมีความระมัดระวังในการสื่อสารกับผูปวย และบันทึกเวชระเบียน

ใหสมบูรณ

Line RCOT Official
พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน  จารุจินดา

เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย

17 พ.ค. 65
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จดหมายขาว จากประธานวิชาการ

เก็บไปเปนที่ระลึก ฯลฯ สมาชิกที่ลงทะเบียนเขาประชุมทั้งสองรูปแบบ

จะไดรับประกาศนียบัตรพรอม CME ทาง E-mail ที่ไดลงทะเบียนไว

นอกจากนั้นยังไดจัดใหสมาชิกไดชม rerun งานประชุมครั้งนี้ผานทาง

website ของราชวิทยาลัยฯ ไดต้ังแตวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป

      การประชุมวิชาการกาวไกลครงตอไป คาดวาจะมีขึ้นระหวางวันที่

5-7 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบ hybrid โดยจัดประชุม onsite ที่อาคาร

เฉลิมพระบารมี ๕๐ พรรษา ซึ่งถามีความคืบหนา ทางอนุกรรมการ

วิชาการจะแจงขาว update ใหสมาชิกทราบ อยางไรก็ตาม ยังมีการ

จัดประชุมวิชาการความรูทันสมัย ในรูปแบบ online ตอเนื่องทุกเดือน

เชนเคย โดยในเดือนมิถุนายน 2565 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 มิถุนายน

2565 เวลา 12.00-13.30 น. โดยในรอบนี้ จะนำเสนอเรื่อง

“Managing the rise of AR symptoms in the rainy season”

และไมอยากใหสมาชิกไดพลาด topic highlight ที่เปนเรื่องยอดนิยม

ของผูรักสุขภาพในปจจุบัน จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิดาน anti-aging

ในเรื่อง “Probiotics 101 and the use in ENT setting”

     ในที่สุดการประชุมวิชาการกาวไกล ครั้งที่ 1/2565 ระหวางวันที่

4-6 พฤษภาคม 2565 ก็จบลงดวยความเรียบรอย เปนการจัดประชุม

วิชาการประจำป ในรูปแบบ hybrid ท่ีจัดข้ึนเปนคร้ังแรก มีผูลงทะเบียน

เขาประชุม 1,260 ทาน โดยเดินทางมาประชุม onsite ท่ีโรงแรม The Zign

บางละมุง ชลบุรี ประมาณ 500 ทาน ประกอบดวยสมาชิกราชวิทยาลัยโสตฯ

แพทยประจำบาน นักเวชศาสตรส่ือความหมาย ทันตแพทย นักกายภาพ

บำบัด พยาบาล ตลอดจนนักวิทยาศาสตรการแพทย และท่ีเหลือก็ลง

ทะเบียนเขารับชมทางระบบ online ผาน application ZOOM

คณะอนุกรรมการวิชาการ หวังเปนอยางย่ิงวาการจัดงานประชุมวิชาการ

รอบน้ี จะทำใหสมาชิกไดอ่ิมเอมไปกับเน้ือหาทางวิชาการ ทานท่ีเดินทาง

มาประชุม onsite ก็ยังไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกัน ไดมีโอกาสรวม

งานเลี้ยงอาหารเย็นที่ราชวิทยาลัยฯไดจัดใน เย็นวันที่ 4 พฤษภาคม

2565 อีกทั้งไดมี โอกาสเยี่ยมชมบูท ชมผลิตภัณฑของผูสนับสนุนการ

ประชุมอยางอิ่มตา อิ่มใจ ไดลองลิ้มชิมรสอาหาร ขนม เครื่องดื่มท่ี

เอร็ดอรอย ไดถายภาพ

แวดวงวิชาการ
ประธานฝายวิชาการ
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
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สวัสดีเพื่อนแพทย ENT ทุกคนครับ  
     จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 3/2565 หรือเปนฉบับที่ 9 แลวตั้งแตเริ่มมีจดหมายขาวตั้งแตปที่แลว ในรอบเดือนที่

ผานมา ทางราชวิทยาลัยเรามีการจัดงานประชุมวิชาการประจำปคร้ังท่ี 1/2565 กัน เปนการจัดประชุมท่ีมีการประชุมแบบ

onsite เปนคร้ังแรกในรอบ 3 - 4 ปท่ีผานมา เน้ือหาการประชุมยังอัดแนนเขมขนเหมือนเดิม ผสมกับบรรยากาศท่ีผอนคลาย

ในแบบพี่ๆ นองๆ กัน ตามสไตล ENT เราครับ จดหมายขาวฉบับนี้จึงขอเอารูปการประชุมมาลงแทนคอลัมนบางคอลัมน

ใหพวกเราชมเปนที่ระลึกนะครับ และรูปทั้งหมดของงานสามารถเขาไปดูใน link นี้ไดครับ https://drive.google.com

/drive/folders/1qliM11IAxihXwAzzSI_JdiJvf81vBNGm?usp=sharing

     สำหรับหนังสือประวัติศาสตรโสต ศอ นาสิกแพทย และประวัติราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิกแพทย แหงประเทศไทย ท่ีทางราชวิทยาลัยฯ ไดจัดทำเสร็จเรียบรอยแลวน้ัน สามารถ
download ไดทาง https://drive.google.com/file/d/1wlWKaJ9ZrY6G-ONCqxw5
QR0e0-5Y5Ti-/view?usp=drivesdk

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

บทบรรณาธิการทายเลม



     ปนี้เรามีสมาชิกหู คอ จมูกเพิ่มมาอีก 62 คน ดวยระบบการฝกอบรมในปจจุบันของราชวิทยาลัยฯ เราจะมีสมาชิก

เพิ่มขึ้นปละประมาณ 60-70 คน สิ่งที่เปนโจทยใหญในตอนนี้ไมใชอยูที่กำลังการผลิตแพทยหู คอ จมูก เพราะสถาบันฝก

อบรมที่มีอยู มีศักยภาพในการผลิตที่มากพอ แตโจทยอยูที่ตำแหนงที่จะบรรจุของกระทรวงสาธารณสุข เพราะในสายตา

ของกระทรวงสาธารณสุขเขามองวาหมอหู คอ จมูกมีจำนวนมากเกินกวางานท่ีทำออกมา ทางกระทรวงเขาจึงไมเพ่ิมหรือ

ไมเปดตำแหนงใหบรรจุ แตในความเปนจริงแลว ประชาชนในตางจังหวัดยังไดรับการดูแลทางหู คอ จมูกท่ีแตกตางกับ

ประชาชนที่อยูในกรุงเทพและปริมณฑลอยู ทางผูบริหารในระดับโรงพยาบาลและระดับเขตแกปญหาเบื้องตนสวนหนึ่งโดย

การเกล่ียตำแหนงกับตำแหนงอ่ืน ซ่ึงคงไมใชเปนการแกปญหาในระยะยาว การแกปญหาในระยะยาวคงตองหาทางกันตอไป

     สุดทายนี้ถาพวกเราตองการสื่อสาร หรือตองการสงบทความ หรือตองการ

ประชาสัมพันธ หรือตองการสอบถามเรื่องราวใดๆ ขอใหติดตอมาที่ e-mail:

rcotnewsletter@gmail.com เลยนะครับ

     ชวงนี้มีเรื่องที่เกี่ยวของกับพวกเรา

อีกอยางหนึ่งคือการเลือกตั้งกรรมการ

แพทยสภา ในมาตรา 21 ของพระราช

บัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525

ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของกรรมการ

แพทยสภาไวคอนขางกวาง กรรมการ

แพทยสภาจึงมีผลกระทบตอพวกเรา

ทุกคนทั้งทางตรงและทางออมมาก

การเลือกตั้งวาระที่ผานมามีแพทย

ใชสิทธิ์เลือกตั้งแค 24% จึงขอใหพวก

เราใหความสำคัญกับการเลือกตั้งการ

เลือกตั้งกรรมการแพทยสภามากๆ

ดวยครับ การเลือกต้ังมีข้ันตอนท่ีสำคัญ

อยู 3 ขั้นตอนคือ

1. การสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการ

แพทยสภา 1 กรกฎาคม 2565 – 1

สิงหาคม 2565 

2. การแสดงความจำนงลงคะแนน

เลือกตั้งแบบ online 15 มิถุนายน

– 15 สิงหาคม 2565

3. การลงคะแนนเลือกทั้งแบบ online

และแบบบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย

1 พฤศจิกายน 2565 – 12 มกราคม 2566 
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