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สวัสดีครับ เพื่อนแพทย ENT ทุกทาน

ถึงแมชว งนีส้ ถิตกิ ารติดโรคโควิด-19 ของประเทศก็ยงั สูง แตอตั ราการ
ตายไมไดสูงมาก อยางไรก็ตามในปจจุบันพวกเราก็ไดมีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมประจำวันตามชีวติ วิถใี หม (New Normal) ไปพรอมกันไดเปนอยางดี
สถานการณของโรคโควิด-19 ก็เปนปจจัยที่สำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหคณะ
ผูบริหารราชวิทยาลัยฯ ตองตัดสินใจวาจะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2565
ในวันที่ 4-6 พ.ค. เปนแบบ Online อยางเดียว หรือจัดแบบ Hybrid ในขณะ
เดียวกันทางราชวิทยาลัยฯก็กำลังทำแบบสอบถามถึงการเขารวมประชุมวิชาการ
ของสมาชิก ซึ่งกวาจดหมายขาวฉบับนี้ออก ก็คงจะทราบผลการพิจารณา
แลวครับวาเราจะจัดประชุมวิชาการแบบไหน

ทางคณะผูบ ริหารขอแสดงความยินดีอยางยิง่
กับสมาชิกของเราทีส่ รางชือ่ เสียงใหแกราชวิทยาลัยฯ
ครับ ทานศาสตราจารยเกียรติคณุ สุจติ รา ประสานสุข
ไดรบั รางวัลสตรีดเี ดนในเวที/เครือขายระดับสากล
ประเภทบุคลากรของรัฐ เนื่องในวันสตรีสากล
ประจำป 2565 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
ที่ผานมา ทางราชวิทยาลัย ไมเคยมีการให
ทุนวิจัยแกสมาชิกมากอน มีเรื่องที่นายินดีสำหรับ
สมาชิกชาว ENT ที่อยูนอกสถาบันฝกอบรมครับ
รศ.นพ.คณิต มันตาภรณ ซึง่ เปนอดีตอาจารยประจำ
ทีภ่ าควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร
รพ.รามาธิบดี มีจิตอันเปนกุศลที่จะบริจาคเงิน
ผานทางราชวิทยาลัยฯ เพื่อจัดตั้งกองทุนวิจัย
“คณิต มันตาภรณ” สำหรับสมาชิกชาว ENT
ที่อยูนอกสถาบันฝกอบรม จำนวน 1 ลานบาท
เงินจำนวนนี้จะใหทุนวิจัยที่มีแพทย ENT นอก
สถาบันฝกอบรมเปนหัวหนาโครงการ ซึ่งทางราช
วิทยาลัยฯจะไดจัดตั้งอนุกรรมการพิจารณาทุน
และจะประกาศใหสมาชิกที่สนใจสมัครขอรับทุน
ไดในเร็วๆนี้ครับ การที่ใหทุนเฉพาะสมาชิกที่อยู
นอกสถาบันฝกอบรมเนื่องจากปจจุบันมีทุนการ
วิจัยสำหรับสมาชิกที่อยูในสถาบันฝกอบรมมาก
อยูแลวครับ

ประธานแถลง
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

ผูบริหารราชวิทยาลัยฯชุดปจจุบัน มีวาระ 3 ป (2564-2566) ดังนั้น
ปหนาก็จะตองมีการเลือกตัง้ คณะผูบ ริหารชุดใหม ทางคณะผูบ ริหารจึงได
จัดทำระเบียบราชวิทยาลัยฯ วาดวยวิธีการเลือกตั้งกรรมการผูบริหาร
ราชวิทยาลัย โดยสมาชิกทีไ่ มไดอยูใ นสถาบันฝกอบรม เพือ่ ใหมอี นุกรรมการ
เลือกตั้งมีเวลามากพอในการบริหารจัดการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรรม
และมีเกณฑมาตรฐานในการจัดการเลือกตัง้ ระเบียบนีก้ ไ็ ดผา นมติเห็นชอบ
จากการประชุมผูบ ริหารครัง้ ที่ 2/2565 เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2565 ไปแลว
ตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหง
ประเทศไทยป 2560 ไดระบุใหคณะผูบ ริหารราชวิทยาลัยฯ ประกอบดวย
กรรมการ 2 สวน สวนที่ 1 มาจากตัวแทนของสถาบันฝกอบรมจำนวน 12
แหง (12 คน) สวนที่ 2 มาจากกรรมการโดยการเลือกตั้งจำนวน 8 คน
(ในปจจุบนั มีสมาชิกชาว ENT ทีอ่ ยูใ นสถาบันฝกอบรมประมาณ 200 กวาคน
อยูนอกสถาบันฝกอบรมประมาณ 1300 คน) สมาชิกที่อยูนอกสถาบัน
ฝกอบรมที่ตองการอุทิศตนเพื่อทำงานใหราชวิทยาลัย และมีแนวคิดที่ดีๆ
และใหม ก็สามารถเตรียมตัวลงสมัครในการเลือกตั้งในป 2566 ไดครับ
การเลือกตั้งนาจะเปนชวงประมาณกลางปหนาครับ
ทายนี้ ผมตองขออวยพรใหสมาชิกทุกทานมีความสุข มีสขุ ภาพแข็งแรง
และปลอดจากโควิด ครับ แลวเจอกันอีกครั้งในอีก 2 เดือนครับ
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กราบสวัสดีทานอาจารยและเพื่อนสมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย
แหงประเทศไทยทุกทาน
ในชวงเดือน มี.ค. และเม.ย. ทีจ่ ะถึงนี้ เปนชวงทีก่ า วสูก ารระบาดสูงสุด ของผูต ดิ เชือ้ โควิด-19
ขอใหเพือ่ นสมาชิกระมัดระวัง ในการตรวจผูป ว ยตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยฯอยางเครงครัด
เนือ่ งจากอาชีพโสต ศอ นาสิกแพทยมคี วามเสีย่ งสูงและเปนดานหนา ในการพบผูป ว ยทีม่ อี าการ
เริ่มแรก โดยคำแนะนำขอใหใส N 95 และใสชุดปองกันตนเอง (PPE) ที่เหมาะสมในการตรวจ
ผูป ว ย อยางไรก็ดยี งั มีขา วดีอยูบ า ง คือ กรมสรรพากรจะยกเวนภาษีเงินได และคาตอบแทนเสีย่ ง
ภัยโควิด-19 ใหบุคลากรทางสาธารณสุขคงพอชวยแบงเบาภาระ ใหเพื่อนสมาชิกไดบาง

สารจากเลขาธิการ
พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา
เลขธิการราชวิทยาลัยฯ

มีขาวอีกหนึ่งเรื่องสำหรับผูที่ถือ MDCARD สำหรับแพทย ที่
มีใบประกอบอาชีพเวชกรรมทุกทาน ขณะนีผ่ ทู ถ่ี อื บัตร สามารถใช
MDCARD ในการประกันตัว ในกรณีที่ตกเปนผูตองหาสามารถใช
แทนหลักประกันได โดยสามารถนำหลักฐานอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปน ตามขอ
กำหนดมายืน่ ภายหลัง นอกจากนีย้ งั เปน เอกสารสำคัญในการเปด
คลินิก การซื้อยาที่ อย. และใชแสดงตน เพื่อชวยเหลือฉุกเฉินบน
เครือ่ งบิน รวมทัง้ ใชแทนบัตรประชาชน ทีใ่ ชโดยสารเครือ่ งบินภายใน
ประเทศไดเปนตน หากเพื่อนสมาชิกทานใดยังไมไดทำ MDCARD
สามารถทำไดตนเองที่ https://www.tmc.or.th/mdcard.php
โดยสามารถเขาถึง Link นี้ใน website แพทยสภา
นอกจากนี้แพทยสภายังมีทุนวิจัย (กองทุนพลตำรวจเอก
นายแพทย จงเจตน อาวเจนพงษ ) สำหรับสมาชิกแพทยสภาทุกคน
ในทุกราชวิทยาลัย ที่เปนสมาชิกมาแลวอยางนอย 1 ป โดยมีงบ
ประมาณของกองทุนสำหรับป พ.ศ.2565 จำนวน 3,000,000 บาท
สมาชิกราชวิทยาลัยโสตฯ ทานใด สนใจขอรับทุนวิจัยสามารถเขา
ไปศึกษารายละเอียดไดที่ Website ของแพทยสภา เพื่อดูราย
ละเอียดตางๆ ได แพทยสภาจะเปดรับสมัครขอรับทุนตั้งแตวันนี้
ถึง 31 พ.ค.2565 เวลา 16.30 น. ขอใหเพื่อนสมาชิกเตรียมโครง
รางวิจัยไวแตเนิ่นๆ เพราะหลักเกณฑการรับทุนตองทำงานวิจัย
จบภายใน 1 ป
ในฐานะทีเ่ ลขาธิการราชวิทยาลัย ทำหนาทีค่ ณะกรรมการของ
ราชวิทยาลัย อีกตำแหนงหนึง่ ไดรบั เรือ่ งเพือ่ การพิจารณาจริยธรรม
จากแพทยสภาอยูบ อ ยครัง้ ซึง่ สวนใหญเปนเรือ่ งคลินกิ เสริมความงาม

ซึง่ เกิดจากการสือ่ สารทีไ่ มเขาใจกัน ระหวางแพทยเจาหนาทีค่ ลินกิ
และผูป ว ย รวมทัง้ ขอถกเถียงถึงผลลัพธทไ่ี มพงึ ประสงค ขอใหเพือ่ น
สมาชิกที่ทำคลินิกเสริมความงามระมัดระวังเรื่องการสื่อสาร รวม
ทัง้ ชีแ้ จงผลลัพธทไ่ี มพงึ ประสงคทอ่ี าจเกิดขึน้ ใหผปู ว ยเปนลายลักษณ
อักษรและการเขียน Operative Note ขอใหเขียนอยางละเอียด
เพราะเปนขอมูลสำคัญหากเกิดกรณีรองเรียน
ขณะนีร้ าชวิทยาลัยฯ ไดทำการปรับปรุง Website ซึง่ มีขอ มูล
ทีเ่ ปนประโยชนในหลายอยางรวมทัง้ มีคอลัมน ขาวปลอม ถาเพือ่ น
สมาชิกทานใดพบเห็นขาวที่ลอลวง โฆษณาเกินจริง ผลิตภัณฑ
การแพทยหรือยาดานหู คอ จมูก สามารถสงขอมูล มาที่ rcot
secretariat@gmail.com เพือ่ ทางกรรมการบริหาร ไดสง ใหผเู ชีย่ ว
ชาญพิจารณาและลงขอมูลแจงเตือนประชาชนตอไป
ขอใหเพื่อนสมาชิกทุกทานอยูรอดปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19
ทำงานอยางมีความสุข เราจะผานวิกฤตตางๆ ในชวงระบาดสูงสุด
ไปดวยกัน
พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย
17 มี.ค. 65
Line RCOT Ofﬁcial
พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา
เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ
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วันการไดยินโลก World hearing day 3 มีนาคม 2565
ในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปจะเปนวันการไดยินโลก ซึ่งในปนี้จะเนนย้ำเรื่องปญหาการไดยินที่ปองกันไดและการฟงอยาง
ปลอดภัย Safe listening
โดยปญหาการไดยินนั้นโดยเฉพาะในเด็กกวา 60% เปนสิ่งที่ปองกันได วัน World Hearing Day วันการไดยินโลกของปนี้
ทางองคกรอนามัยโลกเนนย้ำ อยากจะใหทุกคนรวมกันสื่อใหประชาชนทุกคนเขาใจวาการฟงอยางปลอดภัยเปนอยางไร
การฟงอยางปลอดภัย โดยทางองคกรอนามัยโลกแนะนำ 4 ขอหลัก คือ
1. ลดระดับเสียง
2. ลดเวลาการฟง
3. หลีกเลี่ยงความดัง
4. ตรวจพลังการไดยิน
ผูที่สนใจรับฟงรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาชมไดทางลิ้ง Youtube นี้ https://youtu.be/NryGbOqxtXA
สวนเพือ่ นแพทยหคู อจมูกทานใด มีความสนใจเปนพิเศษเกีย่ วกับดานปญหาการไดยนิ โดยเฉพาะในผูส งู อายุ สามารถสมัคร
เขาเรียนหลักสูตรความรวมมือระหวางศูนยการไดยินของทางจุฬาลงกรณและ John Hopkins ไดตามรายละเอียดดานลางนี้

แวดวงสาธารณสุข
อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษพร

อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษพร
หนวยโสตประสาทวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ปริญญาเอก สาขาการไดยนิ ระดับสมอง การไดยนิ และการทรงตัว
Neuroaudiology and Audiovestibular medicine จากสถาบัน
UCL Ear Institute มหาวิทยาลัยแหงกรุงลอนดอน
อาจารยพิเศษระดับนักวิจัยอาวุโส Senior fellow แหงสถาบัน
UCL Ear Institute มหาวิทยาลัยแหงกรุงลอนดอน
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คณะอนุกรรมการวิชาการ ไดกำหนดการการจัดประชุมวิชาการกาวไกล ครั้งที่ 1/2565 ระหวางวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 โดย
การประชุมครัง้ นีจ้ ะดำเนินการจัดในรูปแบบ Hybrid โดยสถานทีท่ จ่ี ะจัดการประชุม Onsite ใชสถานทีท่ พ่ี วกเราคุน เคยเปนอยางดี คือที่
โรงแรม The ZIGN บางละมุง จังหวัดชลบุรี คณะผูด ำเนินการจัดการประชุมพิจารณาวา การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ
Omicron ยังมีอยางตอเนื่อง ทำใหสมาชิกจำนวนหนึ่งซึ่งแตแรกมีความประสงคมารวมงาน Onsite อาจตองเปลี่ยนความตั้งใจ ทั้งเนื่อง
จากภารกิจทีต่ อ งชวยหนวยงานรับผิดชอบดูแลผูป ว ยทัง้ ผูป ว ย COVID-19 และทีไ่ มใช อีกทัง้ บางครอบครัวไมสามารถจะพาคุณลูก คุณหลาน
คุณพอ คุณแม มารวมกิจกรรมทีม่ คี นหมูม ากได จึงวางแผนจัดประชุมในรูปแบบ Online เปนคูข นาน เพือ่ ใหความรูแ ละเนือ้ หาสาระจาก
การประชุมไดไปถึงสมาชิกอยางทั่วถึงไมวาทานจะอยูที่ใดก็ตาม หรือแมแตบางทานที่แมจะพักที่จัดประชุมแลวอาจไมสะดวกเขาฟงใน
หองประชุม ก็ยงั สามารถรับฟงรับชมการถายทอดทีห่ อ งพัก สระน้ำ Lobby หรือแมแตสนามกอลฟ เนือ้ หา
ของการประชุมวิชาการกาวไกลครั้งนี้ มีความครอบคลุมทุกสาขาวิชาของ ENT เชนเดิม ไดแแก

แวดวงวิ
ช
าการ
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
ประธานฝายวิชาการ

Neurotology: Update in Vestibular Assessment
Head and Neck & Laryngology: N0 Management in
Head and Neck cancer
Allergy: The Journey to be Center of Excellence (COE)
of World Allergy Organization (WAO) and How to set
Allergic Clinic in Thai Practice
Rhinology: แนวทางเวชปฏิบตั สิ ำหรับโรคจมูกอักเสบภูมแิ พใน
คนไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
Pediatric ENT: Pediatric Cleft Palate: Treatment and
Guidelines
Swallowing Session: Application of TNE and FEES
Sleep Otolaryngology: Common Pitfalls in OSA Diagnosis
and Management
Facial Plastic: Facial Reanimation
นอกจากนัน้ ยังมีการจัดกิจกรรมในหองประชุมเล็กซึง่ มีความ
นาสนใจไมแพกัน ไดแก การจัดการประกวดงานวิจัยของแพทย
ประจำบาน กิจกรรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อีก 3
เรื่อง คือ Ultrasonography in thyroid nodule, Ear pinna
deformity และ How to write a good manuscript โดยเรือ่ ง
สุดทายเหมาะสำหรับผูท ก่ี ำลังเขียนบทความเพือ่ ลงตีพมิ พเปนอยางยิง่

คณะอนุกรรมการวิชาการ หวังเปนอยางยิง่ วาสถานการณของ
COVID-19 จะไมแพรขยายเปนวงกวางขึน้ จนไมสามารถจะจัดงาน
Onsite ได (ถาไมสามารถจัดงานประชุม Onsite ได ตองกลับมา
ถายทอดในระบบ Virtual online เต็มรูปแบบ) และสมาชิก
ราชวิทยาลัยฯ มีโอกาสเดินทางมารวมงานประชุม ไดมาพบปะ
กันใหคลายความคิดถึง สมาชิกทานใดที่ติดภารกิจไมสามารถ
เดินทางมารวมงานได ก็ยังสามารถรับฟงรับชมทาง Online ได
ตลอดทั้งสามวัน
นอกจากนัน้ กอนถึงงานประชุมวิชาการกาวไกล จะมีกจิ กรรม
วิชาการ “ความรูทันสมัย ครั้งที่ 4/2565” ในรูปแบบ Online
ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 12:00-13:30 น. โดยเนือ้ หา
สาระของการประชุม ประกอบดวย
1. Next normal after COVID-19 Pandemic โดย ศ.นพ.
ธีรพงษ ตันฑวิเชียร
2. Pharmacology of Nicergoline โดย รศ.ดร.ภญ. จุฑามณี
สุทธิสีสังข
3. Nicergoline clinical beneﬁt in TDD (Tinnitus, Dizziness,
Dysphagia) โดย รศ.นพ.จันทรชัย เจรียงประเสริฐ
ขอเรียนเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยฯ เขารวมรับชมรับฟง
คราบบบบบบ......
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พญ.ศิริวรรณ ทองวิเศษ

โสต ศอ นาสิกแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

One small steps กาวเล็กๆสูเปาหมาย
ปพ.ศ. 2554 เมื่อจบ ENT จากขอนแกนก็
กลับไปทำงานตามทุนที่ไดรับที่มุกดาหาร ที่นี่
ดวยความเปนนองทีม่ หี วั หนาคนแรกเปนผูบ ริหาร
ตอดวยหัวหนาทีเ่ ปนนักบริหารจัดการ เครือ่ งมือ
ENT จึงมีมากพอสมควร บางอยางทีต่ อ งการเพิม่
ก็จดั หาให ทัง้ จัดซือ้ และยืม การทำงานคอนขาง
สะดวกกายและสบายใจ 6 ปแรกในการทำงาน
จึงเปนเหมือนการไดเรียนรูท ง้ั ในสวนงานของหูคอ
จมูก และงานอืน่ ๆภายในโรงพยาบาลทีไ่ ดรบั
โอกาสใหเขาไปเรียนรูแ ละทำงานกับพีๆ่ เชน HA,
ตรวจสอบเวชระเบียน, การดูแลแพทยเพิม่ พูนทักษะ,
การเขาไปอยูในทีมระบบตางๆ ในชวง6 ปมีเพียง
งานเดียวที่ปฏิเสธคือเปนหัวหนางานจิตเวช
จนปพ.ศ. 2560 ที่ตองกาวออกจาก comfort
zone มุกดาหาร ดวยการยายกลับบานทีโ่ รงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี รพ.
ทีเ่ ปนรพท.มาไดไมถงึ 2 ปในเวลานัน้ ทามกลาง
อาจารย พี่ๆ นองๆ ที่บอกวายายทั้งทีทำไมไม
ไปรพ.จังหวัด อยูรพ.เล็กจะทำอะไรได แตจาก
คำพูดของอาจารยทป่ี รึกษาทีบ่ อกวา "ผมเชือ่ วา
ตอมอยูที่ไหนก็ทำประโยชนได" และผอ.ในตอน
นัน้ บอกตอนทีม่ าขอพบวา "กลับมาชวยกันพัฒนา
บานนะ" จึงไมลังเลที่จะเลือกยายมาที่นี่ ซึ่งมี
ENT อยูแลว 1 คนและไดมีการเริ่มงาน ENT
ไปบางแลว ในปนี้ก็ไดมีจักษุแพทยจบมาอีก1 คน
จึงเริ่มมีการจัดตั้ง PCT จักษุ โสต ศอ นาสิก
จากเดิมที่อยูรวมกับศัลยกรรม เริ่มมีทีมในการ
ดูแลผูปวยในจักษุ โสต ศอ นาสิก
ในสวนการผาตัดเมื่อยายมาก็ไดรับโอกาส
ใหเขาประชุมเครื่องมือเพื่อจัดซื้อเครื่องมือที่
ตองการ หลังจากสำรวจแลวคิดวาที่ตองมีเปน
พื้นฐานคือ เครื่องมือผาตัดทำ endoscopic
sinus surgery, Direct laryngoscopy,
Esophagoscopy, Bronchoscopy, Tympanoplasty
ในสวน OPD ตองมี audiometry, tympanometry,
OAE ตอนนัน้ จึงมีราคา, สเปคเครือ่ งมือเหลานี้
พรอมประชุมและเสนอขอเครือ่ งมือตลอด ดวยงบ

ที่จำกัดทำใหในแตละชุดเครื่องมือตองเลือกที่
จำเปนตองมีจริงๆ บางชุดเสนอราคาสูงกวางบที่
ไดรบั ตองตัดออกเกินครึง่ จากเครือ่ งมือทีไ่ ดทำ
ใหลดการสงตอชวยใหคนไขไมตอ งเดินทางไกล
จากเครื่องมือก็มีพยาบาลชวยผาตัดที่ถูกสงไป
เรียนเพิม่ ที่ OPD เดิมมีเจาหนาทีบ่ ริษทั มาตรวจ
การไดยินเดือนละ 2 ครั้งไดครั้งละ 15-20 ราย
ซึ่งไมเพียงพอในการดูแลคนไขทั้งในอำเภอและ
อำเภอลูกโซนที่มีประชากรรวมเกือบ 4 แสนคน
จึงคิดวาควรจะตองตรวจไดดว ยจนท.ของรพ.เอง
เนื่องจากภาวะขาดแคลน audiologist จึงขอ
พยาบาลมาฝกตรวจ โดยในชวงแรกๆจะมีจนท.
ภายนอกเปนพี่เลี้ยง
สำหรับ newborn hearing screening
ชวงปพ.ศ. 2560-61 มีการพูดถึงในการประชุม
ราชวิทยาลัยในหลายๆครัง้ ไดฟง แนวคิด, ประสบการณ
จากหลายๆแหงที่ไดดำเนินการมากอน เปนสิ่งที่
อยากทำเพราะจะไดลดการสงตอ ซึ่งเด็กทารก
และผูปกครองไมตองเดินทางไกลไปรพ.จังหวัด
ลดความแออัดในรพ.จังหวัด
นอกจากนีข้ อ มูลจากกุมารแพทยคอื สวนใหญก็
ไมสามารถไปตรวจได ปญหาคือดวยภาระงาน
แตละจุดจึงไมมีคนตรวจ ดังนั้นจึงเริ่มในทีมของ
ENT เองโดยใหพยาบาลนองใหมไฟแรงทีต่ รวจ
การไดยินที่ OPD มาฝกตรวจ เปาหมาย คือ
universal screening เมื่อหาขอมูลทารกแรกเกิด
ทัง้ หมด, ทารกปวย การมีคนตรวจ 1 คนเริม่ ตรวจ
ไดชวงบายหลังคนไข OPD หมด และชวงเริ่มตน
ใชเวลาตรวจนาน จึงเริม่ ขัน้ แรกตรวจทารกปวย
ใน NICU และทารกทีก่ มุ ารแพทยประเมินเปน
high risk กอน จากนั้นเริ่มสอนและขอความ
รวมมือพยาบาล NICU ชวยตรวจ เริ่มตรวจมา
ไดเกือบป มีโครงการตรวจหูใหรูวาหนูไดยินขึ้น
ซึง่ เนนตรวจ high risk เปนโอกาสทีไ่ ดเสนอใน
รพ.วาเรามีการตรวจ high risk อยูแลวควรจะทำ
ขั้นตอไปคือ universal screening โดยตองไดรับ
ความรวมมือตรวจจากจุดตางๆ ที่มีทารกแรกเกิด

ชวยในการตรวจ และมีแนวทางการสงพบโสต ศอ
นาสิกแพทยอา งอิงตามแนวทางของราชวิทยาลัย
เนือ่ งจากเปน 2-3 รพ.ในจังหวัดทีม่ กี ารตรวจจึงได
มีโอกาสเสนอแนวทางผานผูบริหารไปยังสสจ.
โดยเสนอใหมีการสนับสนุนเครื่องตรวจในแตละ
โซน 2-3 รพ. ตอ1 เครือ่ ง และสงจนท.มาฝกตรวจ
ถาตรวจแลวผิดปกติก็มีการสงตอตามแนวทาง
ในฐานะรพ.แมขายก็ดูแลรับสงตอ สวนที่เกิน
ศักยภาพก็มพี ใ่ี หญ รพศ.สรรพสิทธิประสงครบั
ดูแลตอ รวมทัง้ ดูแลระบบในจังหวัด ในปทผ่ี า นมา
ในรพ.ตรวจ newborn hearing screening
2,000 กวาราย มีประมาณ 30 รายทีส่ ง ตอไปที่
รพ.จังหวัด รพช.ในโซนสามารถตรวจเองได
จุดตางๆในรพ.ที่ดูแลทารกหลังคลอดสามารถ
ตรวจได ทารกทีค่ ลอดในรพ.ทุกรายไดรบั การตรวจ
จากจุดเล็กๆ เรามีทีมที่ใหญขึ้นและดูแลทารกได
ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะการมีนองโสต ศอ
นาสิกแพทยมาเพิ่มมาชวยดูแลทั้งดานการตรวจ
และการเก็บขอมูล
ในชวงที่ยายกลับมาที่บาน นอกจากงานใน
โรงพยาบาล มีอกี ความตัง้ ใจคือการอยากมีสขุ ภาพ
ที่ดี จากคนที่ไมออกกำลังกายก็เริ่มดวยการวิ่ง
เพราะคิดวาลงทุนดานอุปกรณนอ ย มีการวางแผน
และซอมในแตละระยะจากมินิมาราธอน ไปสู
ฮาฟมาราธอน และมาราธอนในชวงเวลา 2 ปี
ในแตละเปาหมายที่วิ่งก็เหมือนกับการทำงาน
ที่คอยๆกาวไป พบวาชวงที่ไดวิ่งจะสงผลตอทั้ง
สุขภาพทีด่ แี ละทำใหประสิทธิภาพการทำงานดีขน้ึ
การออกกำลังกายยังตองมีการพัฒนา การทำงาน
ในฐานะโสต ศอ นาสิกแพทยก็ตองมีการพัฒนา
คิดวาครบ 10 ปในการทำงานแลวก็คงตองมีการ
re-skill และ อัพเดทความรูตอไป
ทัง้ หมดเปนสวนหนึง่ ทีอ่ ยากจะมาแชรในฐานะ
ENT ในรพ.เล็กๆ ขอเปนกำลังใจในการเริ่มตน
กับหลายๆคน โดยเริ่มจากกาวเล็กๆที่คอยๆเดิน
ขึ้นไปถึงเปาหมายทีละ step
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บทบรรณาธิการทายเลม
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

สวัสดีเพื่อนแพทย ENT ทุกคนครับ
จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 2/2565 หรือเปนฉบับที่ 8 แลว ตั้งแตเริ่มมีจดหมายขาวตั้งแตปที่แลว ในรอบสอง
เดือนที่ผานมาสถานการณโควิด ก็มีจำนวนผูปวยที่มากขึ้นตามการคาดการณ แพทยเรามีการติดเชื้อกันมาก ถึงแมจะมี
อาการไมรนุ แรง ก็ขอใหพวกเราทุกคนใชชวี ติ กันอยางระมัดระวัง เพราะเมือ่ เราติดเชือ้ ก็จะมีผลตอผูป ว ยทีเ่ รารักษา และ
เพื่อนรวมงานที่ตองทำงานหนักขึ้น
ชวงนีเ้ ปนชวงทีอ่ ยูใ นกระบวนการการคัดเลือกแพทย
เขาเรียนในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับราชวิทยาลัยฯ
ในหลักสูตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาเปนการคัดเลือกใน
รอบที่ 2 ในรอบแรกทีไ่ ดมกี ารสอบสัมภาษณคดั เลือกไปแลว
ในรอบแรกเราเปดรับ 59 คนใน 12 สถาบัน มีผสู มัคร 53
คน และ ไดผานการคัดเลือกไป 50 คน ในรอบที่ 2 นี้มี
การเปดรับ อีก 9 คน เมื่อเราดูจากตัวเลขแลวในปนี้มีผู
สนใจสมัครเรียน ENT กันนอยลง เขาใจวาสาเหตุสว นหนึง่
เกิดจากการทีก่ ระทรวงสาธารณสุขใหทนุ มาเรียนนอยมาก
เพราะจากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขจำนวนแพทย
ENT ในสังกัดเขามีจำนวนเกินกรอบของเขาไปประมาณ
17% แลว สวนสาเหตุอน่ื ๆ ก็ชว ยๆ กันวิเคราะหกนั อยูค รับ
ในขณะทีแ่ พทยทจ่ี บ ENT แลว สนใจมาเรียนเฉพาะ
ทาง และเฉพาะดานตางๆ กันมากขึน้ ทัง้ หลักสูตรอนุสาขา
facial plastic and reconstructive surgery, หลักสูตร
sleep otolaryngology ของแตละสถาบันฝกอบรม

และหลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมดาน
head and neck, ดาน rhinology และดาน otology
neurotology ที่รับรองโดยแพทยสภา ซึ่งกระบวนการ
คัดเลือกจะเสร็จในชวงนี้เหมือนกัน
ตั้งแตเดือนมกราคมที่ผานมามีขาวดีที่ราชวิทยาลัยฯ
ไดจดั ใหมเี จาหนาทีท่ ำงานเต็มเวลา 2 คน อยูป ระจำราช
วิทยาลัย ซึง่ ผูบ ริหารทุกคนไดตง้ั ใจอยางเต็มทีท่ จ่ี ะปรับปรุง
ใหงานสวนกลางของราชวิทยาลัย หรือสำนักเลขาธิการ
ใหเปนที่รวบรวมขอมูล และเปนศูนยกลางของพวกเรา
ทุกคนที่ตองการติดตอหรือขอขอมูลใดๆ ของราชวิทยาลัย
ซึ่งพวกเราสามารถติดตอไดเลยนะครับ
สุดทายนี้ถาพวกเราตองการสื่อสาร หรือตองการสง
บทความ หรือตองการประชาสัมพันธ ขอใหติดตอมาที่
e-mail: rcotnewsletter@gmail.com เลยนะครับ
และถาตองการติดตอเจาหนาที่ของราชวิทยาลัยฯ
เพื่อสอบถามขอมูล ใหติดตอ083-8939643
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