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เกษียณไปกอนหนานี้แลว สามารถลงสมัครรับการ

เลือกตั้งเพื่อเปนคณะผูบริหารราชวิทยาลัยซึ่งกระบวน

การเปดรับสมัครนาจะเปนตนป 2566 อยากจะ

ใหพวกเราที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนางานบริหาร

ในราชวิทยาลัยลงสมัครรับการเลือกตั้งใหมากๆครับ

     คณะผูบริหารราชวิทยาลัยชุดปจจุบัน ไดให

ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการโสต ศอ นาสิก

ในโรงพยาบาลนอกสถาบันฝกอบรม โดยเฉพาะ

ในกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายไปเยี่ยมเยียน

พ่ีนองๆตามเขตสุขภาพตางๆ เพ่ือเปนขวัญกำลังใจ

และรับฟงความเห็นในการพัฒนาวาทางราชวิทยาลัย

จะไดชวยอะไรไดบาง 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 เพ่ือการเรียนรู

พัฒนา และเพิ่มความเขมแข็งในการใหบริการรวมกัน

ของโสต ศอ นาสิกแพทยในรพ.ขอนแกน รพ.มหาสารคาม

รพ.กาฬสินธุ และรพ.รอยเอ็ด พวกเราไดเห็นและ

เรียนรูศักยภาพของรพ. ในเขตนี้รวมกัน

และมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาใหดีย่ิงๆข้ึนอยางตอเน่ืองการประชุมสัมมนาคร้ังน้ี

ประสบความสำเร็จอยางดีดวยการทำงานรวมกันของทานประธานฝายประสาน

สาธารณสุขและแพทยนอกสถาบันฝกอบรม นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล นพ.ชัยรัตน

เสรีรักษ หัวหนากลุมงานโสต 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 ก็ไดตอนรับและสนับสนุนเต็มท่ี สืบเน่ือง จากการ

ไปเย่ียมสมาชิกคร้ังน้ี  ทางราชวิทยาลัยฯจึงมีมติเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2565

ใหจัดตั้งรางวัลสำหรับกลุมงานโสต ศอ นาสิก ในโรงพยาบาลที่อยูนอก สถาบัน

ฝกอบรม ที่มีผลงานบริหารดีเดนทุกป  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 มีมติท่ี

สำคัญของคณะผูบริหารในการสนับสนุนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยในการ

ทำวิจัยและการประชุมวิชาการตางประเทศ  เราจะแบงรายไดของแตละป

หลังจากหักคาใชจายแลว 35% สำหรับงานดานนี้ โดยแยกเปน 15% สำหรับ

การสนับสนุนใหสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยมีโอกาสเขารวมประชุมวิชา

ท่ีตางประเทศ และ 20% สำหรับเปนเงินสนับสนุนทุนวิจัยของราชวิทยาลัย

     วันท่ี 5-7 ตุลาคม 2565 จะมีการประชุมวิชาการประจำปคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเปน

การจัดประชุมแบบ Hybrid  ในชวงเชาจะมีการจัดประชุมใหญสามัญประจำปี

ครั้งที่ 2 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญสของราชวิทยาลัย เขารวมประชุมใหมากๆ

และเสนอความเห็นในการพัฒนางานบริหารราชวิทยาลัยดวยครับ

     ขออวยพรใหสมาชิกราชวิทยาลัยมีสุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยจากโควิดนะครับ

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

ประธานแถลง

         เรียน เพ่ือนโสต ศอ นาสิกแพทยทุกทานครับ
         เผลอแปปเดียวคณะผูบริหารชุดปจจุบันไดบริหารราชวิทยาลัยเลยครึ่ง
เทอมแลว (วาระบริหาร 3 ป) จะครบวาระวันท่ี 31 ธันวาคม 2566  ขณะน้ีทาง
ราชวิทยาลัยไดแตงตั้งอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการราชวิทยาลัย
วาระ พ.ศ.2567-2569 อนุกรรมการฯ มีที่มาจากการตัวแทนของกลุมตางๆ
ตามระเบียบของราชวิทยาลัย และอนุกรรมการฯ ไดเลือกใหผศ.พญ.วิลาภรณ
ภักดีดินแดน จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนประธาน   นพ.อิสเรศ อัศวเมธาพันธ จากรพ.บางละมุง เปน
อนุกรรมการและเลขานุการ อนุกรรมการอีก 3 ทานไดแก รศ.นพ.ทรงกลด
เอ่ียมจตุรภัทร จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.นพ.ไวพจน
จันทรวิเมลือง จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนพ.ชวพล

อิทธิพานิชพงศ จากรพ.สวรรคประชารักษ ทางอนุกรรมการฯ ขอเรียนเชิญโสต

ศอ นาสิกแพทยที่ทำงานนอกสถาบันฝกอบรม หรือแพทยที่ทำงานอยูใน

สถาบันฝกอบรมและจะเกษียณอายุราชการตั้งแต 1 ตุลาคม 2566 หรือ



พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา

เลขธิการราชวิทยาลัยฯ
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สวัสดีทานอาจารยและเพื่อนสมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย

แหงประเทศไทยทุกทาน
          จากโครงการราชวิทยาลัยสัญจร เพ่ือใหกรรมการบริหารราชวิทยาลัยไดมีโอกาสพบกับสมาชิก

ราชวิทยาลัยท่ีจบการศึกษาแลวไปประจำตามภูมิภาคตางๆ เพ่ือแลกเปล่ียนขอคิดเห็น รวมท้ังเสนอขอ

ขัดของในการทำงานตางๆ ในวันที่ 10 -12 กรกฎาคม ที่ผานมา ทางราชวิทยาลัยไดสัญจรไปที่จังหวัด

รอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ไดเห็นศักยภาพของเพื่อนสมาชิกในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งมีความมุงมั่น

ในการทำงานและพัฒนาหนวยงานไดอยางนาชมเชยยิ่ง ทางราชวิทยาลัยไดนำปญหาขอขัดของตางๆ

ที่อยูในวิสัยและภารกิจของราชวิทยาลัย ในการประสานงานกับแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเปนสวนหนึ่งในการแกปญหาใหกับสมาชิก เพื่อการดูแลผูปวยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลด

ขอขัดของในการทำงานของพวกเราชาวสมาชิกราชวิทยาลัยใหดีที่สุด

        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

ซ่ึงท่ีผานมา มีสมาชิกจำนวนหน่ึงไมชำระคาสมาชิกราชวิทยาลัย

จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานชวยราชวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมตางๆ

ใหสมาชิก รวมท้ังการเปนสมาชิกราชวิทยาลัยจะมีสิทธิประโยชน

ตางๆ มากมาย เชน การขอรับทุนวิจัยจากราชวิทยาลัย การขอ

สนับสนุนคาใชจายบางสวน เพ่ือประชุมวิชาการตางประเทศ (เชน

การประชุม IFOS วันที่ 17-21 มกราคม 2566 ที่เมืองดูไบรายละเอียด

ดูใน website) การลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปโดยไมเสีย

คาใชจาย การเลือกต้ังกรรมการบริหาร เปนตน ซ่ึงในอนาคตจะใช

ระบบทะเบียนสมาชิกดังกลาว ในการพิจารณาการใหทุนและสิทธิตางๆ

ขอใหบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวทั้งอดีตจนถึงปจจุบันที่ยังไมชำระ

คาสมาชิก จำนวน 1,000 บาท ไปที่บัญชี ราชวิทยาลัยโสต ศอ

นาสิกแพทยแหงประเทศไทย หมายเลขบัญชี 166-238829-8

ธนาคารไทยพาณิชย(ออมทรัพย)  เม่ือชำระแลวกรุณาสงหลักฐาน

การชำระเงิน พรอมชื่อและปที่จบการศึกษา มาที่อีเมล

rcotsecretariat@gmail.com  หรือ Line ID:  0838939643

เม่ือสมาชิกบันทึกหมายเลขโทรศัพท Line ID น้ี 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 ท้ังน้ี ต้ังแตป 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

สรุปสาระสำคัญและส่ิงท่ีสมาชิกควรทราบในการประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย  4 พฤษภาคม 2565 

บรรณาธิการขอสรุปสาระสำคัญของมติท่ีประชุมเดือนพฤษภาคม 2565 มาลงในจดหมายขาวฉบับน้ีนะครับ

1.    ปูชนียบุคคลของ ENT 2 ทาน คือ อ.ประพจน คลองสูศึก

และอ.บุญชู กุลประดิษฐารมย ไดเขารวมประชุมใหกำลังใจ

ช่ืนชม แนะนำ และใหโอวาทตอกรรมการคณะผูบริหารราชวิทยาลัย

2.    เห็นชอบในระเบียบ และไดสรรหาอนุกรรมการการเลือกตั้ง

กรรมการคณะผูบริหารวาระ 2567-2569 ไดออกประกาศ

เปนที่เรียบรอย             

3.    เห็นชอบในหลักการผูชวยแพทยดานการนอนหลับ แตให

ดำเนินการแกไขในรายละเอียดบางสวน

4.    รศ.นพ.คณิต มันตราภรณ ไดบริจาคเงินทุน 1 ลานบาท

เพื่อสนับสนุนการวิจัยในกลุมสมาชิกนอกสถาบันฝกอบรม

5.    เห็นชอบใหราชวิทยาลัยจัดสรรเงินรายไดสวนหน่ึงเพ่ือ

จัดตั้งกองทุนสงเสริมการวิจัยในมวลสมาชิกทุกกลุม            

6.    ในปน้ีทุกสถาบันฝกอบรมรับ 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 เปนการเพ่ิมชองทางในการเพ่ิมรายได

ใหกับหนวยบริการ ขอใหหนวยบริการท่ีสนใจจะทำ ใหย่ืนขอประเมิน                        

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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11.  เห็นควรใหรพท/รพศ ทุกเขตสุขภาพ รวบรวมขอมูลภาระงาน
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      นำโดยรศ.นพ.สงวนศักด์ิ ธนาวิรัตนานิจ ประธานราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก
แพทยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย
แหงประเทศไทย ประกอบดวยพล.ต.หญิง.รศ.พญ.ปริยนันทนจารุจินดา เลขาธิการ
ราชวิทยาลัยฯ นพ.เดชาศักด์ิ สุขนวล รองเลขาธิการและประธานคณะอนุกรรมการ
ฝายประสานสาธารณสุขฯ พญ.นาตยา มิลส ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการฝายประสาน
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 รองเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ
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การประชุมสัมมนา*รวมคิดรวมทำพัฒนางาน ENT เขต 7* (รอย-แกน-สาร-สินธุ: รอยเอ็ด สารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ)

โดย นพ. เดชาศักดิ์ สุขนวล  ประธานคณะอนุกรรมการดานประสานสาธารณสุข ราชวิทยาลัยฯ

      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.กาฬสินธุโดยหน.กลุมงานโสต 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

      กระบวนการการรับฟงและแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางและประสบการณ
การทำงาน ขอเสนอแนะ เพื่อรวมกันพัฒนาระบบบริการดูแลผูปวยดานหู
คอ จมูกรวมกัน มีการศึกษาแบบอยางจากผลงานเดนของโรงพยาบาล
ที่ประสบความสำเร็จในเขต 7 รพ.ขอนแกน และรพ.มหาสารคาม เพื่อให
นำไปใชเปนแบบอยาง เพื่อพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ การ
เขาถึงระบบริการของผูปวย 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 เพ่ือทำใหเกิดการพัฒนาทุกๆดานท่ีเก่ียวกับระบบ
บริการโสต ศอนาสิก ที่สอดคลองกับโยบาย และยุทธศาสตรความเปนเลิศ
ดานมะเร็ง หัวใจ ทารกแรกเกิดของรพ.รอยเอ็ด เขตบริการสุขภาพทึ่ 7
กระทรวงสาธารณสุข
      เพื่อใหประชาชนที่มีปญหาสุขภาพและการเจ็บปวยดวยโรค หู คอ
จมูก และมะเร็งท่ีศีรษะและลำคอ ไดรับการรักษาผาตัด การปองกัน
การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสมรรถภาพใหมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
หายเปนปกติ
      ในอนาคตระบบบริการดานโสต ศอ นาสิก ในเขตบริการสุขภาพที่ 7
จะไดรับการยกระดับการรักษาผาตัดดานหู คอ จมูก และมะเร็งท่ีศีรษะ
และลำคอใหครอบคลุมทุกดาน มีการสนับสนุนดานความรู ดานวิชาการ
ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดานการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
และบุคลากรดานสนับสนุนระบบริการจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก
แพทยแหงประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565
หองประชุมสาเกตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ  โรงพยาบาลรอยเอ็ด
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จดหมายขาว จากประธานวิชาการ

       นอกจากนั้นในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 จะมีการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกอนงานประชุม (Precongress

Workshop) ในหัวขอ Pediatric Airway Workshop ใน

รูปแบบ Hybrid เชนกัน จัดโดยกลุมอนุกรรมการดานหู คอ

จมูกเด็ก โดยใชสถานท่ีในการทำ Hand-on ท่ีศูนยปฏิบัติการ

ฝกทักษะจำลอง (Siriraj Medical Simulation Center for

Education and Training: SIMSET) คณะแพทยศาสตร

ศิริราชพยาบาล ซึ่งจะประชาสัมพันธใน website และรับ

สมัครผูสนใจเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีในเร็วๆ น้ี

โดยในเบ้ืองตน คาดการวาจะสามารถรับผูเขาอบรม Hand-on

ท่ีหองปฏิบัติการจำลองได 16 ทาน และรับผูเขาชมทาง online

ไมจำกัดจำนวน ท้ังน้ีกิจกรรมวิชาการท้ังหมดของราชวิทยาลัยฯ

จะมีการจัดเก็บ  CME ใหกับสมาชิกที่ลงทะเบียนเขาประชุมดวย

       กอนการจัดประชุมวิชาการกาวไกลในเดือนตุลาคม จะมี

กิจกรรมความรูทันสมัยอีก 2 คร้ัง 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

สนใจในเร่ืองหรือดานใด ไมวาจะเปนแงมุมทาง ENT หรือเร่ือง

นอกวงการท่ีนาสนใจ ทานสามารถแจงมาท่ีทีมงานได ท่ีคุณงามรัตน

ตรีรัสสพานิช ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการของราชวิทยาลัยฯ

หมายเลขโทรศัพท 02-419-8047 

          การประชุมวิชาการกาวไกลครงตอไป จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid โดยจัดประชุม onsite

ท่ีอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ พรรษา ซอยศูนยวิจัย กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีจะเปนการบรรยายในรูปแบบ

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

แวดวงวิชาการ
ประธานฝายวิชาการ
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล



        ปพ.ศ. 2547 หลังจากผมเรียนจบแพทยดาน โสต ศอ นาสิกวิทยาจากคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผมไดมาทำงานที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ขณะนั้นจังหวัดเชียงรายมีโสต ศอ นาสิกแพทย จำนวน 4 คน
ในการทำงาน 10 กวาป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหมีโสต ศอ นาสิกแพทยยายเขา-ออกระหวาง  2 คน ถึง 6 คน ในปจจุบัน
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

ผูปวย laryngeal injury ให โสต ศอ นาสิกแพทยทำการรักษาผาตัด

พวกเราไดตอจิ๊กซอว larynx กันเปนระยะ  เมื่อ 20 ปกอนภาระ

งานของผมตอนจบมารับราชการท่ีโรงพยาบาลเชียงรายฯ ขณะน้ัน

หมอ ENT ทำหนาท่ีดูแล รักษาผาตัดผูปวย case maxillo-facial

injury เพราะไมมีแพทยผูช่ียวชาญดานการผาตัดการบาดเจ็บท่ีศรีษะ

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

อยูในจมูกและติดอยูใน tracheal  เปนระยะ ประสบการณของผม

เคยรักษาเด็กผูหญิงมีปลิงติดอยูในจมูกขางละ 1 ตัว อยูในtrachea

อีก 1 ตัว รวมมีปลิง 3 ตัวในคนคนเดียว ตอนกลับบานแมของเด็ก

ของนำปลิงทั้ง 3 ตัวไปปลอยในลำธารบานเกิด  5555

        ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณฝงเชียงรายของประเทศเมียนมาร

มีฐานะท่ีดี มีสนามบินท่ีสามารถเดินทางไปกรุงยางกุง บริเวณชายแดน

จะมีการจับกุมพอคายาเสพติด ผมเคยไดรับคนไขมาจากชายแดน

ไทยพมา มีประสบการณที่ไดดูแลคนไขที่มีประวัติไมมีใครไดพบเจอ

และดูแลรักษา คือประวัติผูปวยเอาไมแขวนเสื้อที่เปนลวดมายืดออก

เปนลวดตรง แลวนำมาแขงกับเพื่อนวาใครสามารถกลืนไมแขวนเสื้อ

ไดลึกกวากัน ปรากฏวาคนไขที่ชนะ กลืนไมแขวนเสื้อที่ดัดตรงไดลึก

ท่ีสุด แตไมสามารถดึงไมแขวนเส้ือออกมาได จึงเปนหนาท่ีของโสต

ศอ นาสิกแพทย คือผม ไดทำ esophagoscopy ตรวจพบถุงยาง

อนามัยภายในบรรจุเม็ดยา และพบไมแขวนเสื้อแทงทะลุ cervical

esophagus ตองทำการ repair esophagus หลังผาตัดไมพบญาติ

พบตำรวจที่มาสอบปากคำคนไขในคืนนั้นเลยครับ แพทยไมมีสวน

เกี่ยวของกับยาในถุงยางที่ติดในหลอดอาหาร 55555

        ตอนเชามาดูคนไข ผมบอกคนไขวาหมอไมรูเรื่อง ที่หองผาตัด

หมอชวยนำเอาหอพลาสติกอะไรไมรูออกมาจากหลอดอาหารของ

คนไข และไดชวยรักษาผาตัดเย็บซอมหลอดอาหารใหคนไข ผาตัด

เสร็จก็เจอตำรวจเลยครับ  คาดวาคนไขคงเขาใจ และรับรูถึงความ

ตั้งใจที่หมอเปนคนชวยชีวิตคนไข หมอ ENT อยางผมจึงสามารถ

ใชชีวิตอยางปกติไดครับ

“ประสบการณการทำงานในจังหวัดเชียงราย ดินแดงที่มีเพื่อนบาน

ตางชาติ เปนแหลงเรียนรูและพัฒนาตัวเอง”

7

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
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    สวัสดีเพื่อนแพทย ENT ทุกคนครับ  
     จดหมายขาวฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 4/2565 หรือเปนฉบับท่ี 10 แลวต้ังแตเร่ิมมี

จดหมายขาวตั้งแตปที่แลว ถึงตอนนี้ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยชุดปจจุบัน

ไดทำงานมาคร่ึงวาระพอดี มีการปรับเปล่ียนระบบงาน เปดกวางใหมีการปรับเปล่ียนใหมีการพัฒนาอยูเสมอ เราไดบทเรียนจาก

Nokia ราชาโทรศัพทมือถือเมื่อ 20 ปกอน ซึ่งปจจุบันเหลือเพียงแตตำนานใหผูคนกลาวถึงกับวลีอมตะที่วา “Nokia ไมไดทำ

อะไรผิดเลย.. แตสุดทาย เราก็กลายเปนผูแพ” 

ขอนำขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระพ.ศ. 2566-2568 มาแจงพวกเราทุกคนครับ

สุดทายนี้ถาพวกเราตองการสื่อสาร หรือตองการสงบทความ หรือตองการประชาสัมพันธ หรือตองการสอบถามเรื่องราวใดๆ

ขอใหติดตอมาที่ e-mail: rcotnewsletter@gmail.com เลยนะครับ

     ขอตอนรับและแสดงความยินดีกับสมาชิกนองใหมทุกคน ทั้ง

62 คนที่ผานการประเมินมาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผานมา ผูที่

ไมผานการประเมินท้ัง 4 คน ก็ขอใหพยายามใหมในปหนา ประชาชน

ในตางจังหวัดยังมีปญหาโรคทาง ENT ท่ียังมีความเหล่ือมล้ำกับใน

กรุงเทพฯ อีกมาก แตกระทรวงสาธารณสุขก็ไมมีตำแหนงใหบรรจุ

เพราะตามขอมูลของกระทรวงฯ จำนวนหมอ ENT ที่มีอยูก็มีจำนวน

มากกวาปริมาณงานที่ทำออกมามากแลว ทางผูบริหารราชวิทยาลัย

วาระปจจุบันไดตระหนักและพยายามแกปญหานี้อยูมาตลอด

ไดมีแนวคิดท่ีจะเปดหลักสูตร sub board ทาง head and neck

(หลักสูตร 2 ป) เพ่ือแยกอัตรากำลังออกจาก general ENT เหมือน

ของทาง medicine ท่ีมี sub board สาขาตางๆ มากมาย ไดพยายาม

ที่จะปรับเพิ่มน้ำหนักของงานตางๆ และไดพยายามสนับสนุนใหมี

การเพิ่มตำแหนงใหกับโรงพยาบาลที่ทำงานมีภาระงานจริงที่จับตอง

ไดโดยเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย ซึ่งคาดหวังวาจะไดมีการดำเนิน

การผลักดันในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง

     ชวงตนเดือนกรกฎาคมนี้ทางราชวิทยาลัยฯ โดยกำลังหลักคืออ.เดชาศักดิ์ สุขนวล อ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ และอ.ปริยนันทน

จารุจินดา ไดจัดงานราชวิทยาลัยสัญจร “รวมคิดรวมทำพัฒนางาน ENT เขต 7 (รอย-แกน-สาร-สินธุ: รอยเอ็ด สารคาม ขอนแกน

กาฬสินธุ)” ไดพบเห็นจุดเดน และจุดพัฒนามากมาย ที่จะเอามาชวยสนับสนุนการทำงานของพวกเราทุกคนในตางจังหวัด

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

บทบรรณาธิการทายเลม


