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รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

ประธานแถลง

สวัสดีชาว ENT ทุกทานครับ
      กอนอ่ืนตองขอแสดงความยินดีกับทานนายพล

คนใหมของวงการแพทยหูคอจมูกครับ ทานเลขาธิการ

ของราชวิทยาลัยฯ พลตรีหญิงรองศาสตราจารย

ปริยนันท จารุจินดา ที่ไดรับพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหรับตําแหนงผูอํานวยการ

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564

      ผานไปอีกคร้ังสําหรับการประชุมวิชาการกาวไกล

ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2564

ถึงแมเรา จําเปนตองจัด online เน่ืองจากสถานการณ

ระบาดของโควิด - 19 แตก็มีผูลงทะเบียนมากเกือบ

1 พันคน สมาชิกชาว ENT สามารถดูการประชุม

วิชาการ re-run ไดต้ังแตวันท่ี 9 พฤศจิกายนเปนตน

ไป โดย link ทางWebsite ของราชวิทยาลัยฯ ครับ

การจัดประชุมคร้ังน้ี สําเร็จไดดวยดี ผมตองขอแสดง

ความยินดีตอความสําเร็จและขอขอบคุณ ประธาน

ฝายวิชาการ รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล และ คณะอนุกรรม

การฝายวิชาการทุกทาน รวมท้ังประธานฝายปฏิคม

ทะเบียนประชาสัมพันธและสื่ออิเล็กทรอนิกส คือ

รศ.นพ.พีรพันธ เจริญชาศรี และคณะอนุกรรมการ

ฝายปฏิคมฯ ท่ีชวยหาผูสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ

และชวยสื่อสารประชาสัมพันธการประชุมครั้งนี้ให

แกสมาชิก ENT ไดรูท่ัวกัน ท่ีขาดไมไดคือทานเลขาธิการ

พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันท จารุจินดา ที่ชวยจัดการ

มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรแบบ Virtual ใหแก

บัณฑิตใหม และพิธีมอบโลหใหแกโสต ศอ นาสิก

แพทยดีเดนประจําป 2564 ครับ สําหรับการประชุม

ครั้งตอไปในป 2565 มีความเปนไปไดสูงที่จะจัด

ประชุมแบบ Hybrid ท่ีพัทยา โดยจะตองมีการจํากัด

ผูเขารวมประชุม Onsite หวังวาสมาชิกชาว ENT

จะไดติดตามขาวสารที่ทางราชวิทยาลัยฯ จะแจง

ไปใหทราบตอไป

     เน่ืองจากการแตงต้ังผูบริหารราชวิทยาลัยฯตองทําตามขอบังคับแพทยสภา วาดวย

โสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ.2560 ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ

วันท่ี 1 กันยายน 2560 โดยระบุวาท่ีปรึกษาตองมาจากคณะผูบริหารซ่ึง มาจากสถาบัน

ฝกอบรม 12 คน และจากการเลือกตั้ง 8 คน ดังนั้นตําแหนงของคณะผูบริหารจึงตอง

มีการเปล่ียนแปลงดังน้ี อ. นพ.เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ (ตําแหนงเดิมคือกรรมการกลาง)

และผศ.นพ.ชัย อยูสวัสด์ิ (ตําแหนงเดิมคือ ประธานฝายวารสาร และวิจัย) เปนท่ีปรึกษา

ผศ.นพ.ประยุทธ เปล่ียนจากตําแหนงกรรมการกลาง เปนประธานฝายวารสารและวิจัย

สําหรับท่ีปรึกษาเดิมท่ีประธานราชวิทยาลัยแตงต้ังเม่ือเร่ิมเขามารับตําแหนงคือ รศ.นพ.สุเมธ

พีรวุฒิ และผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท จึงตองเปลี่ยนเปนที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ของคณะ

ผูบริหาร จึงเรียนมาใหสมาชิกทุกทานทราบครับ

     ราชวิทยาลัยฯนอกจากจะมีบทบาทที่พวกเราทราบกันดีคือการจัดการฝกอบรม

และสอบ และ จัดประชุมวิชาการ ประจําปๆ ละ 2 คร้ัง บทบาทหน่ึงก็คือการสงเสริม

งานวิจัย ซึ่งตอไปราชวิทยาลัยฯ จะไดพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรใหแกสมาชิก

เชน การพิจารณาการใหทุนวิจัยและนวัตกรรมในการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยของ

สมาชิกฯ ราชวิทยาลัยฯมีการจัดทําวารสารหูคอจมูกและใบหนา ซึ่งเปนวารสารหนึ่ง

ท่ีอยูใน TCI (Thai Journal Citation Index Centre) มีการตีพิมพในระบบ Online

พรอมที่จะรับพิจารณา และชวยใหผลงานวิจัยของสมาชิกมีโอกาสไดรับการตีพิมพ

เปนวารสารท่ีออกปละ 2 ฉบับ คือฉบับเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ฉบับตอไป

จะตีพิมพในเดือนธันวาคม 2564 และพรอมท่ีจะรับบทความหรือ งานวิจัยจากสมาชิก

ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน ครับ สามารถลงทะเบียนสมาชิกเพ่ือสงบทความวิชาการไดท่ี

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/rcotJ/login หรือ editorthaientjournal

@gmail.com มีผูที่จะชวยใหผลงานของทานไดรับการตีพิมพไดสะดวกขึ้น

     พบกันอีกครั้งในเดือนมกราคม 2564 ครับ  



พ.อ.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา

เลขธิการราชวิทยาลัยฯ

สาสนจากเลขาธิการ

3

      สวัสดีทานอาจารยและเพื่อนๆ สมาชิกราชวิทยาลัยโสตฯ ทุกทาน
      เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม

มีมติเห็นชอบการ รับรองการเทียบเทาคุณวุฒิ หลักสูตรการอบรมแพทยประจําบาน เพื่อ

วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วาเทียบเทาไดกับคุณวุฒิ ปริญญาเอก ท้ังน้ี ทางราชวิทยาลัยโสต

ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย จะรวบรวมรายช่ือผูเขาเกณฑจากแต ละสถาบันฝกอบรม

เพ่ือสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือการรับรองตอไป ท้ังน้ีขอใหสมาชิก

ไดทราบวา การรับรองดังกลาว เปนการรับรองวาเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกเทานั้น

ไมสามารถนํามาเปนคําทายชื่อวาไดรับปริญญาเอก 

      ขณะน้ีแพทยสภามีการต้ังคณะอนุกรรมการฝกอบรมผูชวย

แพทย เพ่ือใหแตละราชวิทยาลัย ไดจัดทํา หลักสูตรผูชวยแพทย

มีจุดประสงคเพื่อผลิตบุคลากรที่ขาดแคลนในการชวยแพทย

ในหองผาตัด สามารถชวย แพทยไดโดยผานการฝกอบรมและ

มีระบบของแพทยสภารองรับ ซึ่งจะเปนหลักสูตรระยะสั้น 2-3

เดือน โดยผูเขารับการอบรมอาจมีคุณวุฒิตั้งแตอนุปริญญา

ผูชวยพยาบาลหรือพยาบาล การอบรมน้ีใชหลักสูตรท่ีราชวิทยาลัย

กําหนด เพื่อใหโรงพยาบาลตางๆ นําไปฝกอบรมเจาหนาที่ใน

โรงพยาบาลไดและมีการตรวจประเมิน จากภายในหรือภายนอก

ซ่ึงเราจะมีโอกาสไดเห็นผูชวยแพทยลักษณะน้ีจากราชวิทยาลัย

ตางๆ ในอนาคต

      ประเด็นหนึ่งซึ่งแพทยสภาและหลายราชวิทยาลัยกําลัง

ผลักดันเพื่อใหเกิดประโยชนตอสมาชิก คือ การผลักดันเรื่อง

การรักษาหรือทําหัตถการฉุกเฉิน หากมีผลการรักษาไมเปน

ตามที่คาดการณไว แพทยไมตองรับผิดคดีทางอาญา ยกเวน

การจงใจหรือการประมาทเลินเลออยางรายแรง ขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการดําเนินการ แต ขอใหสมาชิกทุกทานดำรงตนและ

ดํารงงานดวยความไมประมาท มีความเมตตาและเอื้ออาทร

กับผูปวย มีการส่ือสารท่ีดี เพ่ือผลการรักษาท่ีดี มีความปลอดภัย

กับผูปวยและตัวสมาชิกเอง

      หากสมาชิกมีขอขัดของในเรื่องใดๆ หรือมีขอปรึกษา

สามารถติดตอมาไดที่อีเมลของเลขาธิการราชวิทยาลัยโสตฯ

rcotsecretariat@gmail.com ไดตลอดเวลา และอยาลืม

Add Line เพื่อรับขาวสารตางๆ ตาม QR Code ดานลาง

หรือติดตามขาวสารชองทางอ่ืนๆ เชน Website และ Facebook

ที่จะมีขาวสารอัปเดต ตางๆ ตลอดเวลา

      ดวยความรักและปรารถนาดี  

Line RCOT Official
พ.อ.หญิง รศ. ปริยนันทน  จารุจินดา

เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ
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มติที่ประชุมกรรมการบริหาร
ที่ควรทราบ

มติและเร่ืองท่ีสมาชิกควรทราบ การประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 31 ต.ค. 64

  •  ในโอกาสครบรอบ50ปราชวิทยาลัยไดเรียนเชิญอดีต

ประธานราชวิทยาลัย มาพบปะคณะผูบริหารและให

ขอคิดและโอวาทตางๆ ซ่ึงอดีตประธานราชวิทยาลัยให

ขอคิดตางๆ เชนเนนความสามัคคีของหมูสมาชิกและ

ผดุงเกียรติศักดิ์ศรี รวมทั้งการคุกคามตอวิชาชีพหมอหู

คอจมูก อาจมีสหวิชาชีพสาขาอื่นๆ เขามาทําทดแทน

มากข้ึนไมวาเปน maxillofacial กุมารเวชกรรม อายุรกรรม

ศัลยกรรม ขอใหพวกเราชวยกัน อาจตองทํางานหนักมาก

ขึ้นเพื่อสราง ผลงานใหเปนที่ยอมรับ ในระดับประเทศ

  •  มีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหาร เพื่อใหเปนไปตาม

ขอบังคับ

     - ท่ีปรึกษา 2 ทานคือ อ.ชัย อยูสวัสด์ิ และอ.เอ้ือชาติ

       กาญจนาพิทักษ

     - อ.ประยุทธ ตันสุริยวงศ ดูแลงานดานวารสารและวิจัย

     - เปลี่ยนตัวแทนจากรพ.ภูมิพลเปน อ.จงรักษ

     - อ.สาธิต กานทอง เปนเหรัญญิก

  •  มีการเปลี่ยนแปลงคาบริหารจัดการโดยมูลนิธิวชิรเวช

ท่ีอาคารเฉลิมพระบารมีเปน70บาท/ตรม/เดือน (ราชวิทยาลัย

เรามี 190 ตรม.)

  •  สถาบันรวมฝกอบรมใหราชวิทยาลัยทําแผนงบประมาณ

การฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อเสนอของบประมาณ

จากรัฐบาลใหเปนแนวทางเดียวกันกับการผลิตแพทย

  •  สํานักงานอัยการสูงสุดมีการอบรมอัยการเพ่ือใหมีความ

เขาใจในคดีเก่ียวของกับแพทย อาจมีการเชิญตัวแทนแตละ

ราชวิทยาลัยไปบรรยายเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

  •  แพทยสภากําลังผลักดันการทําหัตถการฉุกเฉินใหไดรับ

ความคุมครองไมเปนคดีอาญายกเวนประมาทหรือเลินเลอ

อยางรายแรง



      ทางองคการอนามัยโลกไดจัดงานแถลงขาวเมื่อเดือน

ตุลาคม 2564 เพื่อเนนย้ำถึงความสําคัญในจุดนี้ ซึ่งเปนครั้ง

แรกท่ีมีการแนะนําใหตรวจระดับการไดยินในกลุมประชากร

ทั้งหมดถึง 3 กลุมดวยกัน โดยนอกจากในเด็กแรกคลอดทุก

รายแลว ในเด็กกอนเขาโรงเรียนทุกรายเรายังควรตรวจหา

ปญหาของหูและตรวจคัดกรองระดับการ ไดยิน ท้ังน้ีเพ่ือให

เด็กๆไดมีการเรียนรูและพัฒนาการทางดานภาษาและสติปญญา

อยางเต็มความสามารถ นอกจากน้ีเรายังควรใหความรูกับเด็กๆ

และพอแมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหูโดยรวมมือกับทาง

โรงเรียนในพื้นที่อีกดวย

      ปญหาดานหูในเด็กวัยนี้ที่ทาง WHO แนะนําใหมองหา

เปนพิเศษ รวมไปถึงปญหาการติดเช้ือ หูน้ำหนวก ปญหาข้ีหู

อุดตัน ปญหาสิ่งแปลกปลอมในชองหู และความผิดปกติ

ผิดรูปอ่ืนๆ ของชองหู การติดเช้ือเร้ือรังในชองหู น้ันเปนปจจัย

ท่ีสามารถรักษาใหหายขาดได เพ่ือปองกันปญหาดานการไดยิน

ที่อาจเกิดอยางถาวรไดจากการติดเชื้อ

      นอกจากน้ีในแนวทางจากองคการอนามัยโลกยังมีการ

แนะนําถึงการใช Telemedicine ในการรวมดูแลเด็กวัยเรียน

เชนการใชกลองถายภาพในชองหูที่โรงเรียนแลวสงใหแพทย

หูคอจมูกผูเชี่ยวชาญรวมประเมินภาวะความผิดปรกติ หรือ

การใชเทคโนโลยีแอปพลิเคช่ันทางมือถือในการคัดกรองการ

ไดยินระดับโรงเรียน ทานผูท่ีสนใจสามารถศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมไดตามลิ้งดานลาง

      ประชากรในกลุมสุดทาย นอกเหนือจากเด็กแรกคลอด

และเด็กกอนเขาเรียน ที่ทางองคกรอนามัยโลก แนะนําให

ตรวจคัดกรองนั้น คือกลุมผูสูงอายุ โดยจะมีการแถลงขาว

เกี่ยวกับรายละเอียดในจุดนี้ในภายหลัง ซึ่งจะนํามาเลาสูกัน

ฟงในขาวสารฉบับหนาตอไป

อางอิง

https://www.who.int/publications/i/item/world-

report-on-hearing

https://www.who.int/publications/i/item/9789240
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แวดวงสาธารณสุข

องคการอนามัยโลกแนะถึงความสําคัญ
ของการตรวจคัดกรองการไดยินในเด็กทุกคนกอนเขาเรียน
        หลักการขององคการอนามัยโลกเก่ียวกับการไดยิน World Report on Hearing คือ Hearing care for ALL! (Screen,

Rehabilitate, Communicate) ปจจุบันประชากร 1 ใน 5 ของโลกมีปญหาดานการไดยินและมี แนวโนมที่สูงขึ้นเปน 1 ใน 4

พวกเราทุกคนสามารถชวยกันปองกันปญหาการไดยินไดโดยเฉพาะในเด็กที่ปญหามักปองกันไดกวา 60% เชน การรักษาภาวะ

ติดเชื้อในหู ปองกันการรับเสียงดังเกินควร การไดรับยาบางชนิดที่เปนพิษ ตอหู เปนตน 
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     กิจกรรมงานประชุมวิชาการกาวไกล 50 ปราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 ระหวางวันที่

20-22 ตุลาคม 2564 ผานไปดวยความเรียบรอย ถึงแมการจัดประชุมในครั้งนี้เปนชวงวันหยุดยาวของสมาชิกบางทาน โดย

เฉพาะ ทานท่ีปฏิบัติงานในเขตภาคกลาง 17 จังหวัด ก็ยังไดรับการตอบรับอยางเปนอยางดีจากสมาธิราชวิทยาลัยฯ ลงทะเบียน

เขาฟงประชุมวิชาการคร้ังน้ีในรูปแบบ virtual meeting ผานระบบ zoom อยางคับค่ัง ทางอนุกรรมการวิชาการและการศึกษา

ตอเน่ือง หวังเปนอยางย่ิงวาเน้ือหาท้ังหมดจากการประชุมสามวัน จะทําใหสมาชิกไดรับความรูในแงมุมตาง ๆ จากการถายทอด

ความรูและประสบการณอันทรงคุณคาของวิทยากรเปนอยางดี อยางไรก็ตาม หากสมาชิกทานใดที่พลาดจากการเขาฟงการ

ประชุม สามารถเขาชม rerun ไดจากเวปไซตของราชวิทยาลัยฯ ตั้งแตวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2564 เปนเวลา 2 สัปดาหเต็ม

     พวกเราหวังเปนอยางยิ่งวา สถานการณการระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้นเรื่อย ๆ และเราสามารถ

จัดงานประชุมวิชาการคร้ังตอไปในรูปแบบ hybrid อยาง

ที่ตั้งใจไว สมาชิกจะไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกันใหหาย

คิดถึง ลูกศิษยจะได กราบคุณครู พี่นองเพื่อนฝูงจะได

เห็นหนาเห็นตากัน สมาชิกทานใดท่ี ติดภารกิจก็ยังสามารถ

รับฟงการประชุมจากระบบ online ท่ีงานวิชาการจะไดจัด

รองรับไวให โดยคาดวาการประชุมวิชาการคร้ังท่ี 1/2565

นาจะมีขึ้นในราวตนเดือนพฤษภาคม 2565 โดยกอนจะ

ถึงวันน้ัน สมาชิกทุกทานก็ยังสามารถติดตามรับฟงความรู

ทางวิชาการ ในรูปแบบของ “ความรูทันสมัย online”

ซึ่งงานวิชาการและการศึกษาตอเนื่องจัดใหอยางเต็มอิ่ม

ทุกเดือน โดยคร้ังตอไปจะเปนเร่ือง “ภาวะปากแหงหรือ

xerostonia” และเรื่องที่นาสนใจในเวลานี้อีกเรื่องคือ

“Social Media and Healthcare Professional”

จากประสบการณของคนดัง “หมอหมึกตุย” ซ่ึงจะจัดใน

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00-14.00 น. อยา

พลาดกันนะครับ
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แวดวงวิชาการ
จากประธานฝายวิชาการและการศึกษาตอเน่ือง

รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

Moderator:
Assoc.Prof. Phawing Keskool, MD.
Department of Oto-Rhino-Laryngology, 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

December 8, 2021 12.00 - 13.30

VIRTUAL MEETING

RCOT

The Royal College of Otolaryngologists-Head 
and Neck Surgeons of Thailand.

AGENDA

12.00 - 12.30
Xerostomia, not only dry mouth but 
also poor quality of life
Asst. Prof. Kitti Jantharapattana, MD.
Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

12.30 - 13.00
The role of pilocarpine HCl in 
improvement xerostomia related QOLs
Worawat Rawangban, MD. 
Department of Otolaryngology, 
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

13.00 - 13.30
Social Media and healthcare 
Professional: Experience sharing 
Piyathida Toperngpong, MD.

Facebook page Admin

ความรู้ทันสมัยความรู้ทันสมัย



      เปนคติเตือนใจที่ตองการพิสูจนผลงานของแผนก ENT

โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา ซ่ึงเปนโรงพยาบาลศูนยระดับ

A ในการเสนอผลงานและภาระงานของแตละแผนกประจําป

แกคณะผูบริหาร เพื่อพิจารณากรอบอัตรากําลัง จนทาน

ผูอํานวยการไดกลาววา ทานเคยคิดวาแผนก ENT เปนกลุม

งานเล็กๆ รักษาไดแคโรคภูมิแพ หูน้ำหนวก ผาตัดก็ไดแค

ปะแกวหู, Tonsilectomy หรือ Thyroidectomy อยางเกงก็

Laryngectomy ไมคิดวาแผนก ENT โรงพยาบาลหาดใหญ

มีขีดความสามารถในการผาตัดโรคที่ยุงยากซับซอนไดมาก

ขนาดน้ี ไมวาจะเปน Transnasal Pituitary Tumor Resection,

Composite operation, Flaps Reconstruction, Gastric

Pull UP, Laser surgery, Endoscopic Sinus Surgery

ผมถือวาความคิดเหลานี้ของผูบริหารเปนกับดัก ขัดขวางการ

เจริญเติบโตของ ENT ภูธรมาโดยตลอด
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      ยอนหลังกลับไปในป 2531 ผมจบ ENT จากโรงพยาบาล

ศิริราช กลับมาทํางานที่โรงพยาบาลหาดใหญ มีแพทย ENT

เพียง 2 ทาน ทุกวันจะมีเคสถูก Refer มาจํานวนมาก ลวนเปน

เคสยากๆ จําพวก FB เชน เข็มหมุด, เม็ดนอยหนา, เม็ดสะตอ

หรือผาตัด Composite Operation ซ่ึงตองทําคนเดียว ก็จะโทรฯ

หาอาจารย รศ.นพ.สุเมธ พรวุฒิ ใหทานรับทราบกอน วาทาน

อยาไปไหนนะครับ ทานเปนปรมาจารยคนแรกที่ผมเคารพ

ผมพยายามผาตัดเคสยากๆ แทบทุกราย จาก 8 ช่ัวโมง ท่ีเหลือ

6 ชั่วโมง แมแตมะเร็งของตอมไทรอยด ผมบอกนองๆ ENT

และแผนกศัลยกรรม หาม Refer เพราะ ENT เรารับผาตัด

ทั้งหมด หรือ CA thyroid ที่ลง Mediastinum ก็จะผาตัด

รวมกับ CVT สุดทายโรค Neck Mass ท่ีเปนของ ENT ท้ังหมด

และแพทย Resident ศัลยกรรม ตองมา Elective ENT 1 เดือน

      ในป 2556 ผมไดรับเลือกใหเปนหัวหนาแผนก ENT รับ

Staff ในแผนก 10 คน ผมสงนองๆ ไปอบรมและศึกษาตอยอด

ใหครบทุกอนุสาขา ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาขีดความ

สามารถ สวนนัก Audiologist มี 2 คน(สงเสียใหเรียน 1 คน),

นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย มี 2 คน (จองตัวระหวางเรียน

1 คน)   และจัดหาเครื่องตรวจ VNG และ Computerize

Dynamic Posturography



      ตลอดจนรถตรวจการไดยินเคล่ือนท่ี 1 คัน เพ่ือออกหนวย

แพทยเคล่ือนท่ีใหบริการชุมชนท่ีหางไกล ไดมีเคร่ืองชวยฟงไวใช

ระหวางนั้น ผมพยายามจัตอุปกรณใหพรอม ทั้งจากการขอ

บริจาคและจัดทอดผาปา เพราะผมเชื่อวา เครื่องบินถาไมมี

ปกเกื้อหนุน บินสูงไมได จึงออกไปชวยเหลือสังคมบอยมาก

ไปทําหองพยาบาลใหโรงเรียนตางๆ ไปชวยคัดกรองโรคใหกับ

โรงงาน ในวันเกิด, วันปใหมของผูมีอุปการคุณ ผมจะแวะไป

อวยพรอยางสม่ำเสมอ เมื่อใดที่สังคมเดือดรอนเราจะเขาไปดูแล

การมีน้ำใจชวยเหลือเปนสัมพันธภาพที่เหมือนโซไมมีปลาย

จากปากสูปาก คุณความดี จะยอนกลับมาหาเมื่อเราตองการ

      เพราะผมเชื่อวา การผาตัดรักษาแตละเศสจะเปนองค

ความรูที่เราสามารถตัดแปลงจากตําราได จึงตองถายรูปเก็บ

รักษาไว เปนจํานวนมาก ทุกปจึงมีผลงานวิจัย 2-3 เร่ือง หลาย

เรื่องไปนําเสนอในการประชุมของสมาคม เมื่อผานตําแหนง

ผูเชี่ยวชาญ (ซี 9) ก็ยังมีงานวิจัยเหลือจึงติตตอไปยังวารสาร

The Southeast Asian journal of Tropical Medicine

and Public Health เพ่ือขอลงตีพิมพแตมีปญหาเร่ือง ภาษา

และการแจกแจงขอมูลทางสถิติ เขาขอใหผมประสานกับฝรั่ง

เจาของภาษาและนักระบาดวิทยาชวย กวาจะลงตีพิมพ ไดใช

เวลา 1 ป 2 เดือน จากนั้นไดขอตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ (ซี 10)

ดาน ENT ซ่ึงไมมีในกรอบ แตผลงานวิชาการ และรางวัลระดับ

ประเทศ ผมมีเยอะ ฝายบุคคลของสํานักปลัด สธ. จึงสวม

ตําแหนงเวชกรรมสังคมใหแตไมผานเกณฑ ก.พ. ขอผลงาน

ดาน เวชกรรมเพ่ิม ก็ตองกลับมาหยอดวัคซีนสอนโรคใหเจาหนาท่ี

รพ.สต. ก็ใชแบบฟอรมของเวชกรรมสงกลับไป ภายใน 1 เดือน

สุดทายก็ผานการพิจารณา

นายแพทยกําพล กาญจโนภาศ

นายแพทยผูทรงคุณวุฒิ ขาราชการบํานาญ

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 12

รางวัลที่ไดรับระหวางปฏิบัติงาน ENT ภูธร 

• ขาราชการพลเรือนดีเดน “ครุฑทองคํา” 2541 

• รางวัลอนุสรณสงขลานครินทร 2558 

• รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข 2558 

• รางวัลปยะอาจารย ม.สงขลานครินทร 2549 

• รางวัลเสนอผลงานดีเดน Service plan sharing สาขา RDU ป 2561

      กอนเกษียณ 2 ป ผมไดรับทาบทามใหเปนรองผูอํานวยการ

ฝายการแพทย ท้ังท่ีไมไดผานการฝกอบรม นอกจากประสบการณ

และใจท่ีมุงม่ัน ทําใหสรางสรรคงานใหกับโรงพยาบาลไวมากมาย

และรูสึกเลยวา ENT ภูธร เปนชีวิตที่ไดรับโอกาสอยูที่มุมมอง

ของเราวาจะทําโอกาสนั้นใหเกิดสมดุลชีวิต ทั้งงานครอบครัว

สวนตัว และสังคม ไดอยางไร ผมไดออกเย่ียมนองๆ ENT ภูธร

ครบทุก 7 จังหวัดภาคใต ตอนลางเพ่ือเปนกําลังใจ ขอใหทุกคน

ทํางานดวยความสบายใจ มีอะไรสงขาวเขามาใน Line ENT

เขต 12 เราคือ ENT พี่นองกัน
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สวัสดีอาจารย พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ ENT ทุกคนครับ 
       จดหมายขาวฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 6 ยังคงมีเน้ือหาครบเหมือนเดิมครับ พวกเราจะไดรูถึงการทํางานของราชวิทยาลัย

ในชวง 2 เดือนท่ีผานมา รวมถึงขาวคราวการทํางานของพวกเราท่ีอยูภูธร โดยในฉบับน้ีไดเสนอการทํางานของ อาจารย

กําพล กาญจโนภาศ ท่ีปกหลักทํางานท่ีโรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลาต้ังแตจบจนเกษียณอายุราชการ อาจารยได

เสนอมุมมองที่นาสนใจยิ่งในการทํางานวา เราจะทํางานใหมี “สมดุล ชีวิต ทั้งงาน ครอบครัว สวนตัว และ สังคม”

ไดอยางไร ลองติดตามอานดูครับ

       ตั้งแตกรรมการบริหารชุดนี้ไดเริ่มเขามาทํางานใน

ชวง 2-3 เดือนแรก ทางประธานราชวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ัง

คณะทํางานจัดทําประวัติโสต ศอ นาสิกแพทย และประวัติ

ราชวทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทยข้ึนมา

คณะทํางาน มี ทั้งหมด 16 ทาน มีอาจารยประภิศพันธุ

เจริญลักษณ อาจารยวิศรุต สามัคคีธรรม และ อาจารย

ถนอม บรรณประเสริฐเปนกําลังสําคัญ การทํางานคนหา

ประวัติเปนงานท่ียาก ตองคนหาจากบันทึกตางๆ ท่ีกระจัด

กระจาย และหลายๆ สวนตองสอบถามจากการสัมภาษณ

อาจารยอาวุโสของพวกเรา ซ่ึงคณะทํางานน้ีไดจัดทําเสร็จ

เรียบรอยแลว 

และไดนําเสนอฉบับยอในการประชุมสามัญประจําปของ

ราชวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ซึ่งตองขอ

ขอบพระคุณอาจารยผูใหญหลายๆ ทานที่ใหกําลังใจใน

การทํางานครั้งนี้ดวยครับ และในระหวางนี้กําลังอยูใน

กระบวนการของการพิมพออกมาเปนหนังสือ และ e-book

เพื่อใหพวกเราไดมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรของ

พวกเรากัน และใชอางอิงตอไปครับ

       สุดทายนี้ถาพวกเราตองการสื่อสาร หรือตองการ

สงบทความ หรือตองการประชาสัมพันธ หรือตองการ

สอบถามเรื่องราวใดๆ ขอใหติดตอมาที่

e-mail: rcotnewsletter@gmail.com เลยนะครับ

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

บทบรรณาธิการทายเลม
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ที่ปรึกษา

นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยชัย อยูสวัสดิ์

ประธาน 

รองศาสตราจารยนายแพทยสงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

รองประธาน 

นายแพทยพรเอก อภิพันธุ

เลขาธิการ 

พลตรีหญิงรองศาสตราจารยปริยนันทน จารุจินดา

รองเลขาธิการและประธานคณะอนุกรรมการฝาย

ประสานสาธารณสุข และแพทยนอกสถาบันฝกอบรม

นายแพทยเดชาศักดิ์ สุขนวล

เหรัญญิก 

นายแพทยสาธิต กานทอง

วิชาการ 

รองศาสตราจารยนายแพทยภาวิน เกษกุล

กรรมการกลาง

นาวาอากาศเอกจงรักษ พรหมใจรักษ

รองศาสตราจารยนายแพทยจิระพงษ อังคะรา 

        (ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ

        อนุสาขาศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสรางใบหนา) 

ศาสตราจารยนายแพทยชัยรัตน นิรันตรัตน 

         (ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ

         อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ) 

รองศาสตราจารยนายแพทยทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

        (ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ

        โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

รองศาสตราจารยแพทยหญิงนันทิการ สันสุวรรณ

        (ประธานวิรัชกิจ) 

แพทยหญิงนาตยา มิลส

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยประยุทธ ตันสุริยวงษ

        (ประธานฝายวารสาร และวิจัย)

รองศาสตราจารยนายแพทยพีรพันธ เจริญชาศรี

        (ประธานคณะอนุกรรมการฝายปฏิคม ทะเบียน

        ประชาสัมพันธและสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

รองศาสตราจารยนายแพทยภาคภูมิ สุปยพันธุ

รองศาสตราจารยนายแพทยไวพจน จันทรวิเมลือง

รองศาสตราจารยนายแพทยสุรพล ซื่อตรง

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสุเชษฐ ชินไพโรจน

        

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
วาระ พ.ศ. 2564 - 2566

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย

แหงประเทศไทย


