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เรียน ทานอาจารย พีๆ่ เพือ่ นๆ
และนองๆ ENT ทุกทานครับ

2 เดือนที่ผานมาหวังวาทุกคนคงจะสบายดี
ปลอดจากโควิด และคิดวาพวกเราทุกคนคงได
รับวัคซีนปองกันโควิดเข็ม 3 แลวนะครับ พวกเรา
ไมวา จะอยูใ นสถาบันฝกอบรมและนอกสถาบัน
ฝกอบรม มีคนที่เกงและดีๆมากมาย ปนี้ทาง
ราชวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแพทยดีเดน ของ
ราชวิทยาลัยฯประจำป 2564 ทั้ง 4 ประเภท
มีผูเสนอคนดีและเกงๆใหเลือกรวม 50 คน
มากกวาทุกป ทำความลำบากใจใหแกคณะ
อนุกรรมการคัดเลือกแพทยดเี ดนเปนอยางมาก
ผลปรากฏวาเราไดแพทยดเี ดนประเภทความ
เปนครูแพทย จำนวน 3 ทาน, ประเภทวิชาการ
และวิจยั จำนวน 3 ทาน, ประเภทบริการทาง
คลินกิ 1 ทาน และประเภทบริหาร/ สรางชือ่
เสียงเปนทีย่ อมรับจำนวน 3 ทาน เปนทีน่ า ยินดี
ที่ในจำนวนแพทยดีเดน 10 ทาน เปนแพทย
ในกระทรวงสาธารณสุขทีท่ ำงานมาอยางยาว
นาน 2 ทาน ผมก็ขอแสดงความชื่นชมและ
ยินดีแกทุกทานเปนอยางยิ่งครับ
ชวงนีก้ ารระบาดของโควิดยังแรง ทำใหการ
ประชุมวิชาการครัง้ ที่ 2 ของเรา ระหวางวันที่
20-22 ตุลาคม ยังคงตองจัดแบบ online 100%
ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีหัวขอทาง
วิชาการที่นาสนใจจำนวนมากแลว การจัด
ครั้งนี้จะเปนครั้งแรกที่จะมีการประชุมใหญ
สามัญประจำปของสมาชิกทุกทานอยาลืม
เขาฟงและแสดงความเห็นดวยนะครับ
ชวง 2 เดือนที่ผานมา มีกิจกรรมหนึ่งที่
นาสนใจคือ คณะอนุกรรมการฝายประสาน
สาธารณสุขและแพทยนอกสถาบันฝกอบรม
ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งในผูบริหาร
วาระนี้เปนครั้งแรก

ประธานแถลง
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

มีการประชุมกัน online เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และนำเสนอสิ่งที่
อยากจะใหทางราชวิทยาลัยฯชวยเหลือในกิจการงานของชาว ENT ทีอ่ ยู
นอกสถาบันฝกอบรม ซึ่งผมคิดวา เปนความคิดที่ดี และเปนจุดเริ่มตน
ของการเชื่อมการทำงานและชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูบริหาร
ราชวิทยาลัยฯกับแพทยที่อยูนอกสถาบันฝกอบรม
เรื่องสุดทายที่อยากจะเรียนใหทุกทานทราบ ปจจุบันเรามีสมาชิก
ประมาณ 1,500 คน ในปจจุบันสวนมากจะเปนแพทย ENT ที่เปน
Generation X (ปจจุบันอายุระหวาง 42-56 ป) และ Generation Y
(ปจจุบันอายุระหวาง 29-41 ป) ที่เปน Generation B (ปจจุบันอายุ
ตัง้ แต 57 ป) มีจำนวนนอยเมือ่ เปรียบเทียบกับ Generation X และ Y
โดยทั่วไปแพทย Generation X และ Y จะเปนแพทยที่มีระเบียบ
แบบแผน ชอบระบบที่มีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได ดังนั้นเพื่อ
เปนการเตรียมความพรอมสำหรับแพทย Generation X และ Y ซึง่ ตอไป
จะมาบริหารราชวิทยาลัยฯในไมชา นี้ ผูบ ริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดปจจุบนั
จึงตองเตรียมใหมรี ะบบทีม่ เี อกสารเชิงประจักษดา นการบริหารเพือ่ การ
บริหารที่มีระบบและมีธรรมาภิบาลสำหรับรุนตอๆไป
พบกันอีกครั้งในเดือนตุลาคมนะครับ และดูแลตัวเองใหดีดวยครับ
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สวัสดีทานอาจารยและเพื่อนๆ สมาชิกราชวิทยาลัยโสตฯ ทุกทาน
ในการประชุมใหญวิชาการประจำปในปนี้ จัดวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2564
ขอเชิญชวนใหสมาชิกทุกทาน เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน โดยจองเวลาวาง
ใหกับตัวเองในการรับฟงขอมูลวิชาการใหมๆ ตลอดระยะเวลา 3 วัน

สาสนจากเลขาธิการ
พ.อ.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา
เลขธิการราชวิทยาลัยฯ

สิง่ ทีส่ ำคัญมากกวานัน้ คือ การรวมกันเชิดชูเกียรติอาจารยแพทย

สวนเรื่องอื่นๆ ที่นายินดีตามมาคือ สถาบันฝกอบรม สามารถ

ทีไ่ ดรบั รางวัลสาขาตางๆ เชน ประเภทครูแพทย ประเภทวิชาการ

ผลิตบัณฑิต วุฒบิ ตั รโสต ศอ นาสิกแพทย ทีม่ คี ณ
ุ วุฒเิ ทียบเทา

และวิจยั ประเภทบริการทางคลินกิ และประเภทบริหาร รวมทัง้

ปริญญาเอกได โดยจะไดรับการอนุมัตหลักสูตรจากกระทรวง

รวมเปนสักขีพยานการรับวุฒิบัตรบัณฑิตจบใหม ทั้งแพทย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม ในอีกไมนานนี้

ประจำบานและแพทยประจำบานตอยอด ซึ่งปนี้เปนปพิเศษ

ซึ่งแตละสถาบันสามารถแสดงความจำนงการผลิตบัณฑิตที่มี

ซึง่ แมเราไมสามารถมาพบกันแบบทุกปได แตการมอบวุฒบิ ตั ร

คุณวุฒิเทียบเทาปริญญาเอกไดตามความสมัครใจ

อนุมตั บิ ตั ร ประกาศนียบัตร และใหรางวัลผูม ผี ลงานวิจยั ดีเดน

ในยามทีส่ ถานการณโรคระบาดยังไมหมดไปนี้ การพบปะ

จะยังคงจัดอยูโดยราชวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนครั้งแรกที่จัดแบบ

สังสรรคเชือ่ มความสัมพันธระหวางสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ดวยกัน

Virtual Commencement Ceremony เพือ่ ใหพวกเราไดมา

อาจไมสามารถทำไดเหมือนปกอนๆ แตขอใหสมาชิกทุกทาน

พบกัน แมเปน Virtual แตคาดหวังวาความสัมพันธระหวาง

รับทราบวาราชวิทยาลัยฯ มีความหวงใยสมาชิกทุกทานในทุกๆ

พี่นองสมาชิกยังคงแนบแนนมิเสื่อมคลาย

ดาน หากมีขอ สงสัยหรือเรือ่ งราวใดๆ ตองการแจงใหราชวิทยาลัยฯ

มีเรื่องที่นายินดีที่หัตถการแบบ One Day Surgery

ทราบ อยาลืม สงอีเมลมาที่ Rcotsecretariat@gmail.com

ของราชวิทยาลัยฯ หลายหัตถการไดรบั การอนุมตั เิ บิกคาใชจา ย

รวมทัง้ เขาเปนสมาชิกไลน ตาม QR code ดานลาง เพือ่ Update

จากกระทรวงสาธารณสุขแลว ซึ่งจะทำใหการทำหัตถการนั้น

ขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนกับสมาชิกไดตลอดเวลา

ไมขาดทุน รายละเอียดสามารถเปดดูไดในกระดานขาวของ
เว็บไซตและเฟซบุกของราชวิทยาลัยฯ

Line RCOT Ofﬁcial
พ.อ.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา
เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ
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มติที่ประชุมกรรมการบริหาร
ที่ควรทราบ
นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล

มติทส่ี ำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยครัง้ ที่ 5 วันที่ 29 สิงหาคม2564
1. ระเบียบการประชุมใหญสามัญและวิสามัญประจำปี

8. ผลการดำเนินงานทีผ่ า นมาและแผนของราชวิทยาลัยในสวนตางๆ

สงใหแพทยสภารับรองแลว นำมาใชในการประชุมใหญ

รวมทั้งแผนรายรับ รายจาย จะนำเสนอใหสมาชิกไดรับทราบ

ราชวิทยาลัยเดือนตุลาคม 2564

ในการประชุมใหญสามัญประจำปในเดือน ตุลาคม 2564

2. ขอบคุณอนุกรรมการจมูกในการทำ VDO clip เผยแพร

9. ราชวิทยาลัย ขอเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับแพทย

nasopharyngeal swabในการตรวจผูปวย COVID

ดีเดนทีไ่ ดรบั การคัดเลือกประจำป2564มีทง้ั หมด4ประเภทดังนี้

3. มีการปรับคาเชาพื้นที่ราชวิทยาลัยจากตรมละ 60 บาท

• ประเภทครูแพทย

เปน 65 บาท

1. ผศ.นพ.ประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ

4. ราชวิทยาลัย ไดจัดทำคูมือและเสนอรายการผาตัดให

2. ศ.(คลินิก)พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา

สปสช.ป2565

3. อ.นพ.ภักดี สรรคนิกร

• one day surgery; Endoscopic Laryngeal Surgery,

• ประเภทวิชาการและวิจัย

Injection laryngoplasty, Tympanoplasty, Turbinoplasty

1. ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต

• Minimally invasive surgery; Endoscopic Sinus surgery

2. รศ.นพ.คณิต มันตาภรณ

using microdebrider, Endoscopic sinus surgery

3. รศ.นพ.มล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ

using high quality nasal packs

• ประเภทบริการทางคลีนิค

5. ประชุมวิชาการกาวไกลครั้งที่ 2/2564 และมอบรางวัล

1. นพ.เดชา กลาเชี่ยว

แพทยดีเดน ระหวางวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 จัดแบบ

• ประเภทบริหาร/สรางชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

virtual meeting

1. นพ.ศัลยเวทย เลขะกุล

6. ราชวิทยาลัยกำลังดำเนินการขอให อว. รับรองวุฒิบัตร

2. นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา

ใหเทียบเทาป.เอก

3. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

7. เห็นชอบในการประกาศแนวการรับ/ออกหนังสือ เวียน
หนังสือของราชวิทยาลัย

การแพทยวิถีใหมจากการระบาดของโรคโควิด-19

เพื่อนแพทยชาวหู คอ จมูก ในขณะนี้คงตองมีภาระงานเกี่ยวกับโควิดเพิ่มขึ้น การดูแลคนไขในชวงนี้ รวมทั้งการแพทย
หลังจากชวงการระบาดจะเปลี่ยนไปอยางไร สามารถติดตามได ในงานประชุมทางการแพทยประจำปของทาง รพ.จุฬาลงกรณ
MDCU CONGRESS 2021 ในวันที่ 8-10 กันยายน ภายใตหวั ขอ “REVOLUTIONS IN GLOBAL HEALTH” มีหวั ขอทีน่ า สนใจ
ทางการแพทยหลายสาขา ในทาง ENT ของเรานั้น มีสามหัวขอหลักๆ ดังนี้
• The brain can’t hear: The effect of social distancing and face mask on hearing impairment, the highest
modiﬁable risk factor for dementia โดย ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษพร
• Xerostomia: The physiology and management โดย รศ.นพ.ณปฎล ตัง้ จาตุรนตรศั มี และ อ.นพ.วรวรรธน ระหวางบาน

แวดวงสาธารณสุข
อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษพร

• What to know about smell loss โดย รศ.พญ.สุพนิ ดา
ชูสกุล และ ผศ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร
สำหรับผูท ส่ี นใจในนวัตกรรมการแพทยใหมๆ สามารถเขารวม
ฟงไดในการ MedVenture Demo day ซึ่งมีทีมจาก ENT
เขารวมถึงสองจาก30 ทีม หนึ่งในนั้นคือ ทีมนวัตกร ในนาม
ทีม KRx มีจุดมุงหมายในการผลิตนวัตกรรมเพื่อการวินิจฉัย
และดูแลรักษาในผูท ม่ี กี ารสูญเสียการรับกลิน่ หรือสูญเสียการ
รับรส ทีมประกอบดวย รศ. พญ. สุพนิ ดา ชูสกุล, ผศ. นพ. เจษฎา
กาญจนอัมพร จากภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และผศ. ดร. ณัฐธิดา โชติชวง
อาจารยจากคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
ไดทำงานวิจัยเพื่อสำรวจหากลิ่นที่คนไทยคุนเคย และไดทำ
การทดสอบเพิ่มเติมเพื่อหากลิ่นที่สามารถนำมาทดสอบ
การระบุกลิน่ (olfactory identiﬁcation test) เพือ่ แยกผูท ม่ี ี
การสูญเสียการรับกลิน่ กับคนปกติ การทำผลิตภัณฑดงั กลาว
ไดทุนและความชวยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
Chulalongkorn Technology Center (UTC), ชวยออกแบบ
ผลิตภัณฑโดยบริษัท SCG และไดมีการเซ็นสัญญา MOU
เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑระหวางทีม KRx ภายใต
การดูแลของ UTC และ CUEnterprise กับบริษัท THAI
FLAVOUR AND FRAGRANCE (TFF) ผลงานจากการวิจยั ของทีม
ไดทำการขอจดอนุสทิ ธิบตั รในนามจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 และปจจุบันกำลังจะไดรับทุน
สนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมทางการแพทย (CMIC) เพื่อทำ

วิจยั ตอยอดจากผลิตภัณฑตน แบบ นำผลิตภัณฑทดสอบการ
ระบุกลิน่ (odor identiﬁcation test) ขึน้ ทะเบียน อย และ
นำมาจำหนายเพือ่ ใหแพทยสามารถนำไปใชทดสอบผูท ส่ี งสัยวา
มีความสูญเสียการรับกลิน่ จากภาวะตางๆ เชน หลังการเปนหวัด
โรค COVID-19, หลังไดรบั การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ, หลังผาตัด
ไซนัสหรือฐานสมองสวนหนา หรือในกรณีทส่ี งสัยภาวะสมองเสือ่ ม
ทีอ่ าจมีอาการรวมทีน่ ำมากอนเปนอาการสูญเสียการรับกลิน่

อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษพร
MSc. in Audiovestibular Medicine with honor (Program
recognized for specialty training by the UK Royal College
of Physicians/Postgraduate Medical Education Training Board;
and by the British Association of Audiological Physicians)
PhD. in Neuroaudiology and Audiovestibular Medicine,
UCL, United Kingdom หนวยโสตประสาทวิทยา ฝาย โสต ศอ
นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
Honorary Senior Fellow, UCL Ear Institute, United Kingdom
Email: nattawan.u@chula.ac.th
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6
งานวิชาการและการศึกษาตอเนื่องมีความยินดีขอเชิญพี่นอง ENT ทุกทานเขารวมประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 2/2564
ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 ภายใต theme การประชุม “วิชาการกาวไกล 50 ป ราชวิทยาลัยโสต
ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย” แมสถานการณ COVID-19 ในประเทศไทยจะดูเหมือนเริม่ มีแนวโนมลดลง แตกย็ งั ไมสามารถ
ไววางใจได การประชุมวิชาการครัง้ นีจ้ งึ จะจัดในรูปแบบ Virtual meeting online ผานระบบ Zoom แบบ Webinar ซึง่ เนือ้ หา
การประชุมจะมีความทันสมัย ครอบคลุมในสาขาวิชาตาง ๆ อยางครบถวนและเต็มอิ่มเชนเดิม โดยบุคลากรวิชาชีพทาง โสต ศอ
นาสิกสามารถเขารวมกิจกรรมไดทง้ั แพทย พยาบาล นักแกไขความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย และนักวิทยาศาสตรการแพทย
โดยเนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบดวย

แวดวงวิชาการ

จากประธานฝายวิชาการและการศึกษาตอเนือ่ ง
• ปาฐกถาบูรพาจารย
• สิง่ ทีแ่ พทยหู คอ จมูกควรรูใ นการรับมือกับ COVID-19
ไดแก สมุนไพรกับการปองกันและรักษาการติดเชือ้ โคโรนา
ไวรัส, การจัดสิง่ แวดลอมทางกายภาพของหองตรวจเพือ่
ใหปลอดภัยและการเจาะคอ (tracheostomy) ในผูป ว ย
COVID-19
• ประสบการณดี ๆ ใน 50 ปของราชวิทยาลัยฯ จากครู
สูศ ษิ ย พีส่ นู อ ง เพือ่ นสูเ พือ่ น ใน theme “How I do it?”
• จริยธรรมในการตีพมิ พและเสนองานวิจยั หรือ publication
ethics ซึง่ จะครอบคลุมในเรือ่ ง research integrity ทัง้
ในดาน professional integrity และ research misconduct
เชน fabrication, falsiﬁcation, plagiarism เปนตน
นอกจากที่กลาวมาแลว ในวันแรกของงานประชุม
(พุธ 20 ตุลาคม 2564) จะมีอีก 3 กิจกรรมเดน ไดแก
พิธแี สดงความยินดีกบั สมาชิกราชวิทยาลัยฯผูไ ดรบั รางวัลโสต
ศอ นาสิก แพทยดเี ดน, พิธมี อบวุฒบิ ตั รแกบณ
ั ฑิตผูส ำเร็จ
การฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจำบานประจำปการศึกษา
2563 และการประชุมสามัญประจำปของสมาชิกราชวิทยาลัยฯ
โดยกิจกรรมทั้งสามจะจัดขึ้นในรูปแบบ online

รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

คณะกรรมการผูจ ดั งานหวังเปนอยางยิง่ วา การจัดประชุม
วิชาการกาวไกลครัง้ ที่ 2/2564 นี้ ผูเ ขารวมกิจกรรมจะได
รับความรูแ ละประสบการณดี ๆ จากวิทยากรทีม่ ากความรู
และความสามารถ และเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู
ความคิดเห็น ระหวางสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก
แพทย ของพวกเราไดเปนอยางดี
ทายสุดนี้ งานวิชาการและการศึกษาตอเนื่องขอ
ประชาสัมพันธกิจกรรมวิชาการในเดือนกันยายน
“ กิจกรรมวิชาการทันสมัยครั้งที่ 6/2564 ” ในรูปแบบ
online วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 12.00-14.00 น.
โดยเนือ้ หาของการบรรยายในวันดังกลาว เจาะลึกในเรือ่ ง
Efﬁcacy of nano-encapsulated Andrographolide
for COVID-19 treatment และ COVID new variants
and sore throat management
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Work - Life balance,
just buzz or must
นายแพทยรักศักดิ์ อัมไพพันธ
พ.บ.,วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา
รองผูอำนวยการฝายประกันสุขภาพ
และเวชศาสตรสารสนเทศ
โรงพยาบาลบุรีรัมย

ในสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส

Work คือ งานที่เราจำเปนตองทำเพื่อคนอื่น ไมจำเปน

มีความขัดแยงกันมากมาย ความตายเปนสิ่งที่เห็นไดทุกวัน

ตองมีความสุข เปนหนาที่ตอตัวเอง ครอบครัว องคกร หรือ

ถาลองคิดวาเราสามารถรูอ ายุขยั ตัวเองได เรายังจะนัง่ ทำงาน

สังคม ถา work มากเกินไป นำใหจิตใจขุนมัว ออนเพลีย

กันอยูไหมครับ วันนี้ผม นพ.รักศักดิ์ อัมไพพันธ ขอชวน

อาจเกิด I HATE monday syndrome

ทุกทานมา critical thinking กับเรื่องนี้กันสักหนอย

Life คือ กิจกรรมทีเ่ ราทำเพือ่ ตัวเอง ครอบครัว พวกพอง

ผมเองโชคดีทไ่ี ดเรียนตอเฉพาะทางดานโสต ศอ นาสิก

สิง่ ทีอ่ ยากทำ Life มากเกินไป productivity ไมเกิด ไมบรรลุ

จากโรงพยาบาลราชวิถ.ี และมีโอกาสมาทำงานทีโ่ รงพยาบาล

เปาหมาย ไปไมถงึ esteem หรือ self-actualization (การยอมรับ

บุรีรัมย ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนรองผูอำนวยงานดาน

วาตนเองประสบความสำเร็จแลว)

ประกันสุขภาพของโรงพยาบาลงานที่ทำถือวาเหนื่อยมาก

Work-Life balance เปนกรอบแนวคิดที่ทำใหเรา

ขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ บริการ บริหาร วิชาการ อาจารยทเ่ี คารพนับถือ

สามารถสรางสมดุลในชีวติ ใหเรามองเห็นความสุขในชวงเวลา

สั่งสอนไววา

ที่เรามีชีวิตอยู และสราง productivity ใหกับโลกนี้ดวย

“ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีมากมาย
อยางนอยก็ใหเกิดจากมือสองขางของเรา
ไมวางานเราจะยากหรืองาย มากหรือนอย
คนเรามีเวลา 24 ชม.เทากัน ”
ความสุขในการทำงานและ Work life balance จึงเขามา
เปนประเด็นของคนวัยทำงานในยุคนี้

สิ่งสำคัญในการจัดการอยูที่แนวคิดของเราเอง วาเราพอใจที่
จุดไหน นี่แหละ คือ balance ของเรา
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โสต ศอ นาสิกแพทยดีเดน
ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย ประจำป 2564

ประเภทครูแพทย
1. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ
2. อาจารยแพทยภักดี สรรคนิกร
3. ศาสตราจารยคลินิกแพทยหญิงจีระสุข จงกลวัฒนา

ประเภทวิชาการและวิจัย
1. รองศาสตราจารยนายแพทยคณิต มันตาภรณ
2. ศาสตราจารยแพทยหญิงขวัญชนก ยิ้มแต
3. รองศาสตราจารยนายแพทย มล.กรเกียรติ์ สนิทวงศฯ

ประเภทบริการทางคลินิก
1. นายแพทยเดชา กลาเชี่ยว

ประเภทบริหาร/สรางชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
ในระดับราชวิทยาลัยโสตฯ/ระดับประเทศ/นานาชาติ

1. นายแพทยศัลยเวทย เลขะกุล
2. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข
3. นายแพทยธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
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ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ
ประเภทครูแพทย

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศริ ริ าช
พยาบาล, Diplomate American Board of
Otolaryngology. Postdoctoral Fellow in
Otology (Baylor College of Medicine,
Houston, Texas , U.S.A.), หนังสืออนุมัติ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (แพทยสภา),
FAAO-HNS, F.I.C.S., F.A.C.S.

หนาที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ
ผูก อ ตัง้ หลักสูตรการฝกอบรมและสอบความรู
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา (พ.ศ.2514), นายก
สมาคมโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย,
ประธานอนุกรรมการฝกอบรมและสอบวุฒบิ ตั ร
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาของแพทยสภา,
กรรมการผูกอตั้งและกรรมการผูบริหาร
สมาคมโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย
กองบรรณาธิการจดหมายเหตุทางการแพทย,
รองหัวหนาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
(6 มกราคม 2540 - 30 กันยายน 2541)

ผลงานในสาขาวิชาชีพ
ตีพมิ พผลงานทางวิชาการในวารสารตางประเทศ
5 เรือ่ ง ในประเทศ 15 เรือ่ ง, นำการผาตัดแผน
ใหมมาผาตัดเปนครัง้ แรกในโรงพยาบาลศิรริ าช
ในหลายหัตถการ, ไดทำการผาตัด Stapedectomy
มากกวา 500 ราย เปนผูท ท่ี ำการผาตัดชนิดนี้
มากที่สุดในประเทศไทย

ผลงานที่ทานประทับใจ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรม
ราชานุญาตใหเดินทางไปถวายการรักษา His
Majesty King Birendra Bir Bikram Shah Dev.
พระราชาธิบดีของราชอาณาจักรเนปาล ใน
Royal Palace, Kathmandu, Nepal
วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2530
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อาจารยแพทยภักดี สรรคนิกร
ประเภทครูแพทย

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแกน),
แพทยศาสตรบณ
ั ฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแกน),
ป.ชัน้ สูง สาขาโสต ศอ นาสิก (มหาวิทยาลัย
มหิดล), ว.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา (ราชวิถี),
ป.การผาตัดโดยใชเลเซอร (Kagoshima University)

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลขาราชการดีเดน ครุฑทองคำ กระทรวง
สาธารณสุข ป 2558, รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข
ป 2559

ดานบริหาร: หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
กลุม ศูนยการแพทยเฉพาะทางดานโสต ศอ นาสิก,
นายแพทยเชีย่ วชาญ, ประธานราชวิทยาลัยโสต
ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย, President
of ASEAN Federation of Oto Rhino langgology Head and Neck Surgery,
รองประธานมูลนิธิ หู-คอ-จมูก ชนบท, ประธาน
ชมรมแพทยมะเร็งศีรษะและลำคอแหงประเทศไทย
ดานบริการสังคม: ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่,
อาสาสมัครในโครงการเพือ่ คนพิการ (IMPACT),
ออกหนวยคืนเสียงสูโสต, คัดกรองตรวจรักษา
ผาตัดหูและฟนฟูสภาพทางการไดยินเทิด
พระเกียรติ 80 ชันษา สมเด็จพระพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร และออกหนวยบริการอืน่ ๆมากกวา 30 ปี
ดานวิชาการ: อาจารยภาควิชาโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลราชวิถี, อาจารยพิเศษ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
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ศาสตราจารยคลินิกแพทยหญิงจีระสุข จงกลวัฒนา
ประเภทครูแพทย

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราชพยาบาล), ว.ว.
โสต ศอ นาสิกวิทยา, fellowship in laryngology
laser surgery and phonosurgery
(Vanderbiltuniversity)

ประวัติการทำงาน
เริ่มเปนอาจารยที่รพ.ศิริราชในป พ.ศ.2530
โดยรับมอบหมายใหดูแลดานการผาตัดศีรษะ
คอ และกลองเสียงเปนหลัก มีสวนสำคัญใน
การการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหลักสูตร เพือ่ ให
สอดคลองกับนโยบายของคณะและแพทยสภา,
มีสวนในการเรียนการสอนแพทยประจำบาน
อยางตอเนื่อง,

เปนรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาและฝก
อบรม และประธานกรรมการบริหารงานดาน
การศึกษาและฝกอบรมป พ.ศ.2548 – 54 และ
ในชวงทีเ่ ปนหัวหนาภาควิชา พ.ศ.2554 – 59
เปนตนแบบของอาจารยผทู มุ เทแรงกาย แรงใจ
ใหกบั การดูแลรักษาผูป ว ยและการเรียนการสอน
เปนทีป่ รึกษาดูแลผูป ว ยจากแพทยประจำบาน
และอาจารย ไมวา ยามเชาตรู ยามสาย ยามบาย
หรือยามวิกาล อาจารยจะมีคำตอบและยินดี
มาชวยเสมอจนมีผูกลาวไววา
“คิดอะไรไมออก บอกอาจารยกอย”
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รองศาสตราจารยนายแพทยคณิต มันตาภรณ
ประเภทวิชาการและวิจัย

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา
MBBS พศ. 2518 (Guy’s Hospital Medical
School, University of London), FRCS
(Otolaryngology) พศ. 2526 (Royal College
of Surgeons of England), อว. สาขาโสต
ศอ นาสิกวิทยา (FRCOT) 13 สค. พศ. 2530
(แพทยสภา),Resident in surgery at London
University and Resident in otolaryngology
at Royal National Throat Nose & Ear Hospital

ผลงานดีเดนในการเปนผูบุกเบิกใน
เวทีสากล หรือในเวที ASEAN

ผูบ กุ เบิก Endoscopic skull-base tumor surgery,
total lacrimal duct reconstruction และ
Mini-anterior frontal sinusotomy and double
trephination ในเวทีสากล (international),
ผูรวมบุกเบิก Lateral-based pericranial ﬂap
reconstruction ในเวทีสากล (international),
ผูบ กุ เบิก Functional endoscopic sinus surgery
และ Endoscopic dacryocystorhinostomy
ในเวที ASEAN, ผูบุกเบิก Sleep surgery และ
Sleep medicine ในเวที ASEAN

ปจจุบันดำรงตำแหนง อาจารยพิเศษ และที่
ปรึกษาอาวุโส ศูนยโรคการนอนหลับ ภาควิชาโสต
ศอ นาสิก วิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานทางวิชาการ
มีผลงานวิชาการตีพมิ พในวารสารและหนังสือ
การประชุมในทุกแขนงของโสต ศอ นาสิกวิทยา
เปนจำนวนมาก ไดแก audiology and otology
11 เรือ่ ง endoscopic sinus surgery 29 เรือ่ ง
head and neck surgery 15 เรือ่ ง ophthalmology
14 เรือ่ ง pediatric 4 เรือ่ ง rhinology 64 เรือ่ ง
skull-base disease 26 เรือ่ ง sleep medicine
and surgery 35 เรื่อง และอื่นๆอีก 14 เรื่อง
รวมถึงยังไดแตงหนังสือ ตำรา ทั้งหมด 3 เลม
เปนบรรณาธิการหนังสือ 2 เลม รวมถึงแตง
book chapter อีกประมาณ 17 บท
นอกจากนี้ยังไดรับเชิญใหเปน speaker
และ lecturer ในงานระดับนานาชาติมากมาย
ในหลากหลายโอกาส รวมๆแลวเปนจำนวน
มากถึง 14 ครั้ง
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ศาสตราจารยแพทยหญิงขวัญชนก ยิ้มแต
ประเภทวิชาการและวิจัย

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
และว.ว. โสตศอนาสิกวิทยา (ศิรริ าช), Certiﬁcate
of Postdoctoral Research Fellowship
(University of California, San Diego, USA)

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลพระราชทานทุนสงเสริมบัณฑิตสาขา
แพทยศาสตร ประจำป พ.ศ.2545 - 2547
(มูลนิธอิ านันทมหิดล) ผลงานวิจยั ดีเดน ประจำ
ป 2547

ปจจุบนั ดำรงตำแหนง ศาสตราจารย ภาควิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา, ผูอ ำนวยการสถานบริหาร
จัดการงานวิจยั ทางคลินกิ (ACRO) คณะแพทย
-ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, Director at
Khon Kaen Ear, Hearing, and Balance
Center (Hearing International Center),
ผูท รงคุณวุฒดิ า นวิชาการดานหู สำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ, กรรมการรางมาตรฐาน
เครื่องชวยฟง, กรรมการพัฒนาระบบทะเบียน
ผูพิการแหงชาติ, อนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบความรูค วามเชีย่ วชาญสาขาโสต ศอ นาสิก
วิทยา, ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย คณะที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแกน,
กรรมการอำนวยการ โครงการศูนยวิจัยทาง
คลินกิ แหงชาติ, Surveyor ของ SIDCER-PABIN
และ SIDCCER-FERCAP และอดีตเคยเปนที่
ปรึกษาองคการอนามัยโลก ดานจริยธรรมการ
วิจยั ในป พ.ศ. 2554 (WHO-Research Ethics
Committee)
ผลงานวิชาการตีพมิ พในวารสารตางประเทศ
33 เรื่อง ในประเทศ 19 เรื่อง หนังสือ 7 เลม
รวมทัง้ ผลงานดาน ลิขสิทธิ์ 2 ชิน้ รวมถึงอนุสทิ ธิ
บัตร อีก 1 ชิ้น
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รองศาสตราจารยนายแพทย มล.กรเกียรติ์ สนิทวงศฯ
ประเภทวิชาการและวิจัย

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตรบณ
ั ฑิต (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),
ว.ว. โสตศอนาสิกวิทยา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),
Clinical Fellowship in Rhinology and
Skull Base Surgery (Macquarie University),
Ph.D. (Macquarie University)

รางวัลที่ไดรับ
Research award highly commended
(Macquarie University), The Inaugural
PJ Wormald Prize (Australasian Rhinologic
Society), รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารย
ดานการเรียนการสอนระดับดีเดนจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ปจจุบันดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย ภาค
วิชาโสตศอนาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หัวหนาศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทยดา นการผาตัดสองกลอง
โรคจมูกและไซนัส หัวหนาฝายผูปวยนอก
และผูชวยผูอำนวยการดานบริการผูปวยนอก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ, กรรมการบริหาร
สมาคมแพทยโรคจมูก (ไทย) ดานวิเทศสัมพันธ,
อนุกรรมการดานโรคจมูก ราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิกแพทย, กรรมการบริหาร ASEAN Rhinologic
society, กรรมการบริหาร The Asia Paciﬁc
Otorhinolaryngologic Surgical Training
Group และอดีตเลขาธิการมูลนิธิหูคอจมูก
ชนบท นอกจากนี้ยังเปนบรรณาธิการวารสาร
Cochrane ENT บรรณาธิการบริหารวารสาร
International Forum of Allergy & Rhinology
บรรณาธิการบริหารวารสาร Australian Journal
of Otolaryngology และอดีตบรรณาธิการ
วารสารหูคอจมูกและใบหนา
ปจจุบันมี h-Index 25 มีผลงานตีพิมพ
บทความในวารสารวิชาการ 97 เรือ่ ง ไดรบั การ
อางอิงจากงานวิจัยอื่น 2601 เรื่อง บทความ
ในหนังสือภาษาไทย 7 เรือ่ ง บทความในหนังสือ
ภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง
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นายแพทยเดชา กลาเชี่ยว
ประเภทบริการทางคลินิก

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล,
ว.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา (ราชวิถี)

ไดรับรางวัล
รางวัลปดทองหลังพระ ป 2563 จาก รพ.สรรพ
สิทธิประสงค ไดรับเมื่อ 24 กันยายน 2563

ประวัติการทำงาน
ปฏิบตั งิ านทีร่ พ.คำชะอี จ.นครพรม ตอมาแยก
เปน จ.มุกดาหาร, เปนทีป่ รึกษาในระดับจังหวัด

ในการดูแล รพ.ชุมชน ประจำอำเภอตางๆ ใน
จ.มุกดาหาร, เปนกรรมการรวมพัฒนาชาติไทย
นำมาสู การสงบศึกภายในประเทศไทยตาม
นโยบาย 66/2523
ปฏิบตั งิ านที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค ตัง้ แต
ป 2532-2559, ทำงานดูแลรักษาคนไข หู คอ
จมูก และทำงานรวมกับ แพทยศลั ยกรรมตกแตง
ในการรักษาคนไข มะเร็งทางหู คอ จมูก, หัวหนา
กลุม งานโสต ศอ นาสิก, ประธานองคกรแพทย
รพ.สรรพสิทธิประสงค, อาจารยแพทย ประจำ
กลุม งานโสต ศอ นาสิก สังกัด ศูนยแพทยศาสตร
รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี, หลังเกษียณ
ยังทำงานในกลุม งานโสต ศอ นาสิก จนถึงปจจุบนั
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นายแพทยศัลยเวทย เลขะกุล
ประเภทบริหาร/สรางชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับราชวิทยาลัยโสตฯ/ระดับประเทศ/นานาชาติ

ประวัติการทํางาน
2514-2518 อาจารยภาควิชาโสตศอนาสิกโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
2515-2544 เปนผูก อ ตัง้ และรวมงานในตำแหนงเลขา
ธิการ “มูลนิธิหูคอจมูกชนบท”

ประวัติการศึกษา
2507 แพทยศาสตรบัณฑิตรุน14 (จุฬาลงกรณ)
เปนแพทยฝกหัดใชทุน 1 ป ที่ รพ.หญิง(ราชวิถี)
รพ.เด็ก รพ.กลาง และ รพ.คนเสียจริต
2508 Internship 1 ป ที่ Washington Hospital
Center เมือง Washington, DC. USA.
2509 Cardiovascular Research Fellow
1 ป ที่ W.H.C. Surgical Dept. ของ George
Washington University, Washington, DC.
2510 Residency Training Program in
Otolaryngology, 3 ปท่ี W.H.C.ENT ของ George
Washington University, Washington, DC.
2513 ENT Pathology Course 6 เดือน ที่
Armed Forces Institute of Pathology, Walter
Reed Campus, Washington, DC.
2514 Diplomate American Board of
Otolaryngology – Head and Neck Surgery

2531-3532 นายกสมาคม โสตศอนาสิกลาริงซวทิ ยา
2533-2534 ประธาน ราชวิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทย
แหงประเทศไทย
2533-2562 กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยโสตศอ
นาสิกแพทยแหงประเทศไทย (ตอเนือ่ งมาตลอด 30 ป)
2563 ประธานคณะจัดทำ”หนังสือประวัติศาสตร
การแพทยและสาธารณสุขไทย”ของแพทยสภาเฉลิม
พระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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นายแพทยศัลยเวทย เลขะกุล
ประเภทบริหาร/สรางชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับราชวิทยาลัยโสตฯ/ระดับประเทศ/นานาชาติ

งานสรางเกียรติประวัติ

2515 กอตัง้ และนำคณะแพทยหคู อจมูก ชวยมูลนิธิ
หูคอจมูกชนบท ออกรักษาผาตัดโรคหูนำ้ หนวกเรือ้ รัง
ในรพ.ในชนบททั่วประเทศเรื่อยมา
2525 Citation Award for The Rural ENT
Project จาก WHO และไดนำเรื่องของการทำงาน
หูคอจมูกชนบทลงในวารสารของ WHO ดวย
2526 องคการสหประชาชาติ UNDP เชิญแพทย
หูคอจมูกไทย 2 คน (ศัลยเวทย-สุนทร)สาธิตการ
ผาหูในชนบทรัฐ Gujarat ตะวันตกสุดอินเดีย
2527 องคการสหประชาชาติ UNDP เชิญเขารวม
งานสัมมนา งานปองกันหูหนวกหูตึง สำหรับทวีป
Africa ที่ Nairobi ประเทศ Kenya
2528 เปนผูกอตั้งมูลนิธิรวมรณรงคปองกันความ
พิการ Impact Thailand Foundation เพื่อชวย
UNDP เผยแพรการทำงานไปประเทศตางๆ
2529 สหประชาชาติเชิญ คณะแพทยENT ไทย 4 คน
(สุกิจ-เอื้อชาติ-สุนทร-ศัลยเวทย)ไดขนกลองผาหู
จากไทย ไปผาตัดหู361รายในรพ.เล็กๆถึง18เมือง
ใน Kenya Africaทีวชี อ ง7โดย สมเกียรติ ออนวิมล
สงทีมไปรวมถายทำขาว 3สัปดาหใหคนไทยรับรู
และไดภูมิใจแพทยหูคอจมูกไทย หนังสือพิมพ
Washington Post อเมริกา ลงขาวนี้ในหนา 1
พรอมๆกับ หนังสือพิมพในยุโรป International
Herald Tribune ใหทั่วโลกรู
2534 สหประชาชาติ UNDP มาถายทำ ภาพยนต
สารคดียาว15นาที “Dr.Lekagul’s Long Road”
แปลเปน 5ภาษา ออกเผยแพรไปใน 70ประเทศ

2536 รวมพัฒนาผลิต Digital Screening Audiometer
ไดมาตรฐาน 600เครือ่ ง รวมกรมอนามัย ออกตรวจ
เด็กวัยเรียน ใน600อำเภอทั่วประเทศ
2544 Reader’s Digest Magazine ที่พิมพสงไป
ทั่วโลก May 2001 ไดลงเรื่อง “Dr.Sal’s Gift”
การออกหนวยทำงานผาหูชนบทหมอ ENT ไทย
2550 ศัลยเวทย-สมศักดิ์ จันทรศรีพบผป.หูดบั สนิท
จึงรวมกันกับ อ.นิรมล มช.และ กสธ. ถายทำสารคดี
“ลาบลูหมูดิบหูดับ”เตือน อยากินหมูดิบ
2515-2564 ตลอดระยะเวลา 50ป คณะแพทยหู
คอจมูก ไดออกหนวยหูคอจมูกชนบทรักษาผาตัด
โรคหูน้ำหนวกเปนประจำทุกเดือนตลอดมาในไทย
และในตางประเทศ พมา บังกลาประเทศ อินเดีย
เนปาล ภูฏาน จีนตอนใต เวียดนาม กัมพูชา ลาว
รวมกับกรมวิเทศสหการ ก.ตางประเทศ
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นายแพทยศัลยเวทย เลขะกุล
ประเภทบริหาร/สรางชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับราชวิทยาลัยโสตฯ/ระดับประเทศ/นานาชาติ

รางวัลตางๆ

2522 “ศัลยแพทยดีเดน”ชอง International
College of Surgeons ในการประชุมใหญนานา
-ชาติที่กรุงเทพ
2524 “Humanitarian Award” ของ Lions
International ในการประชุม Asian Congress
ที่กรุงเทพ
2539 “Distinguished Award for Humanitarian
Efforts”ที่กรุงวอชิงตัน ครบรอบ100ปAmerican
Academy Otolaryngology(สุนทร+ศัลย)
2545 “Presidential Citation Award” ประชุม
ใหญแพทยหคู อจมูกอเมริกาAmerican Academy
Otolaryngology ที่ San Diago, California
2551 “Mahidol University B.Braun Prize”
for Medicine and Public Health of Thailand.
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน
2559 “The 48 Most Venerable Physicians”
ในงาน 48ปแพทยสภา 48ปูชนียแพทยในโอกาส
ครบรอบ 48 ปแพทยสภา 11 สิงหาคม 2559

รับพระราชทาน แพทยศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
2551 “ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติ
มศักดิจ์ ฬุ าลงกรณ” จาก สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมาร

รางวัลพระราชทาน

2532 “คนไทยตัวอยาง” ของมูลนิธธิ ารนํา้ ใจ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2535 “หนวยงานดีเดนเพือ่ การพัฒนาสาธารณสุข
ในชนบท” จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
2540 “แพทยจฬุ าดีเดน” สาขาการแพทยชมุ ชน
จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
-ราชกุมาร
2544 “สนับสนุนงานแพทยอาสา มูลนิธิพอ.สว.”
จาก สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร “คนไทยตัวอยาง”
ของมูลนิธิธารนํ้าใจ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราช
-สุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2535 “หนวยงานดีเดนเพือ่ การพัฒนาสาธารณสุข
ในชนบท” จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
2540 “แพทยจฬุ าดีเดน” สาขาการแพทยชมุ ชน จาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2544 “สนับสนุนงานแพทยอาสา มูลนิธิพอ.สว.”
จาก สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
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นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข
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ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาแพทยศาสตรบณ
ั ฑิต Southwestern
University Philippines, อนุมตั บิ ตั รผูเ ชีย่ วชาญ
สาขาโสต นาสิก ลาริงซวิทยาแพทยสภา,
Fellow of The International College
of Surgeons (F.I.C.S), อนุมตั บิ ตั รผูเ ชีย่ วชาญ
สาขาเวชศาสตรครอบครัว อนุมตั บิ ตั รผูเ ชีย่ วชาญ
สาขาเวชศาสตรปอ งกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

อดีต : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, อธิบดีกรม
ควบคุมโรค, อธิบดีกรมสุขภาพจิต, อธิบดีกรม
อนามัย, ผูต รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข,
ผูอ ำนวยการโรงพยาบาลราชวิถ,ี ผูอ ำนวยการ
สถาบันพยาธิวิทยา
ปจจุบัน : คณะทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวง
สาธารณสุข เกีย่ วกับภาวะฉุกเฉินดาน การแพทย
และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชือ้
ไวรัสโคโรนา-สายพันธุใหม 2019 กระทรวง
สาธารณสุข, ประธานคณะกรรมการบริหารองค
การเภสัชกรรม, กรรมการองคการเภสัชกรรม,
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ, คณะกรรมการการแพทย
กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม,
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
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นายแพทยธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
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ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตรบณ
ั ฑิต (Lyceum North Western
University ประเทศฟลปิ ปนส ), และว.ว. โสต
ศอ นาสิกวิทยา (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา)

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน, รางวัลชัยนาท
นเรนทร ระดับเขตสุขภาพที่ 2, รางวัลศิษยเกา
ดีเดน เวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล,
รางวัลแพทยดเี ดน โครงการพันธมิตรกำลังคน
ดานสุขภาพภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก (The Asia
Paciﬁc Action Alliance on Human Resources
for Health, AAAH)

ปจจุบนั ดำรงตำแหนงผูอ ำนวยการโรงพยาบาล
แมสอด จังหวัดตาก, คณะกรรมการทีป่ รึกษาคดี
ทางแพทย กระทรวงสาธารณสุข, คณะทำงาน
ขับเคลื่อนนโยบาย และพัฒนาศูนยประสานงาน
เครือขายประชาคมอาเซียนดานสาธารณสุข,
เลขานุการคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขา 5 สาขาหลัก ป2559, ประธานคณะ
กรรมการ PA TB ของเขตบริการสุขภาพที่ 2,
ที่ปรึกษาแมสอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล
ทำงานเชือ่ มโยงนโยบายสาธารณสุขชายแดน
กับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแมสอด
อยางเปนรูปธรรม จัดการระบบการเฝาระวัง
สุขภาพประชาชนบริเวณชายแดนไทย เมียนมา
ตามวิสัยทัศน “โรงพยาบาลแมสอดเปนศูนย
การแพทยและการสาธารณสุขชายแดนชั้นนำ
ในเขตสุขภาพพิเศษ” เพือ่ เปนปราการดานหนา
ในการเฝาระวัง ควบคุมโรคติดตอที่ปองกันได
ดวยวัคซีน และบริหารจัดการใหเปนศูนยเชีย่ ว
ชาญดานการแพทยแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล
แมสอดและเครือขายโรงพยาบาลในจังหวัดตาก
ฝงตะวันตก
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บทบรรณาธิการทายเลม
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

สวัสดีอาจารย พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ ENT ทุกคนครับ
จดหมายขาวฉบับที่ 5 นี้ไดลงประวัติของพวกเราที่ไดรับการคัดเลือกเปนโสต ศอ นาสิกแพทยดีเดนของราชวิทยาลัยฯ
ประจำป 2564 แบบสั้นๆ ใหพวกเราไดอานและเชิดชูเกียรติกันครับ และขอเอาอำนาจหนาที่ของราชวิทยาลัยฯ ที่ทาง
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ทุกคนมีความตั้งใจในการเขามาทำงานเพื่อพวกเราไดอานกันครับ
1. ดําเนินการ ในเรื่องการฝกอบรมและสอบเพื่อเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิก
วิทยา อนุสาขาศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสรางใบหนาและอนุสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากแพทยสภา
2. ดําเนินการในเรือ่ งการฝกอบรมและสอบ และออกหนังสือแสดง
วุฒิในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางโสต ศอ นาสิก วิทยา
ศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสรางใบหนา และโสต ศอ นาสิก
วิทยาการนอนหลับ ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝก อบรมต่ำ
กวา 1 ป
3. กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของโสต ศอ นาสิกแพทย ศัลยแพทยตกแตงและ
เสริมสรางใบหนา และแพทยโสต ศอ นาสิกวิทยา การนอนหลับ
ในประเทศไทย รวมทั้งสอดสองดูแลและสงเสริมความประพฤติ
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก
4. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการทางโสต
ศอ นาสิกวิทยา ศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสรางใบหนา และโสต
ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
5. จัดการประชุมวิชาการ การศึกษาตอเนื่องและกิจการตาง ๆ
สําหรับสมาชิก
6. เปนศูนยกลางการติดตอและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ
และอื่น ๆ กับสมาคม หรือชมรมตาง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
7. สงเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก

8. สงเสริมและสรางความเขาใจอันดีและความสามัคคีในหมู
สมาชิก และระหวางสมาชิกกับแพทยสาขาวิชาอืน่ ทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ
9. จัดหาทุนและผลประโยชนอื่น ๆ เพื่อใชในกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงคของราชวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการวิจัยทาง
โสต ศอ นาสิกวิทยา ศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง ใบหนา
และโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ และศาสตรที่เกี่ยวของ
10. เผยแพรความรูท างโสต ศอ นาสิกวิทยา ศัลยศาสตรตกแตง
และเสริมสรางใบหนา และโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
อันจะเปนประโยชนแกประชาชนและแกวิชาชีพเวชกรรม
11. ออกระเบียบหรือประกาศตาง ๆ ของราชวิทยาลัย ทัง้ นี้ โดย
ไมขดั กับพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม หรือขอบังคับของแพทยสภา
12. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่แพทยสภามอบหมาย ภายใตกรอบ
วัตถุประสงคของราชวิทยาลัย
13. รายงานกิจกรรมตาง ๆ ตอแพทยสภาเปนประจำ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
สุดทายนีถ้ า พวกเราตองการสือ่ สาร หรือตองการสงบทความ
หรือตองการประชาสัมพันธ หรือตองการสอบถามเรื่องราวใดๆ
ขอใหตดิ ตอมาที่ e-mail: rcotnewsletter@gmail.com เลยนะครับ

