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     สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกโสต ศอ นาสิกแพทยทุกทานครับ
       กวาจดหมายขาวฉบับที่ 1/2565 จะเผยแพร ก็นาจะเปนชวงปลายเดือน

มกราคมแลว เลยปใหมไปนานแลว อยางไรก็ดีผมก็ขอถือโอกาส อวยพรปใหมให

ทุกทานมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และ ประสบความสำเร็จในหนาท่ีการงานครับ

      ชวง 2 เดือนที่ผานมา การระบาดของโอไมครอนก็เปนเรื่องที่ยังกลาวถึงกัน

ท่ัวไป แตดูเหมือนวาเช้ือตัวน้ีจะไมรุนแรง และภาวนาวาจะเปนชวงขาลงของโควิด-19

และการระบาดของโควิด-19 นาจะสิ้นสุดในอีกไมกี่เดือนขางหนาครับ แตก็ขอให

ทุกทานอยาประมาท ยังคงตองปองกันตนเองดวยการยึดหลักการปองกันโรคทาง

ดานสาธารณสุข D-M-H-T-T อยางเครงครัดครับ หากการระบาดของโควิด-19

ไมรุนแรงไปมากกวานี้ ทางคณะผูบริหารของราชวิทยาลัยฯ ก็ไดมีมติใหมีการจัด

ประชุมวิชาการระหวางวันที่ 4-6  พฤษภาคม 2565 โดยจัดในรูปแบบ HYBRID

ที่พัทยา แลวพวกเราจะไดพบกันครับ   

      เนื่องจากที่ผานมา ราชวิทยาลัยฯของเรายังไมมีเจา

หนาท่ีประจำสำนักงาน ซ่ึงอยูท่ีอาคารช้ัน 10 อาคารเฉลิม

พระบารมี 50 ป ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม กทม.

ทำใหมีปญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสาร การคนหาเอกสาร

ท่ีสำคัญของราชวิทยาลัยฯ  และการติดตอส่ือสารกับสมาชิก

และบุคคลภายนอก คณะผูบริหารชุดปจจุบันจึงจัดใหมี

เจาหนาที่ประจำสำนักงาน โดยเริ่มทำงานตั้งแตตนปนี้

โดยจะมีเจาหนาที่ประจำ 2 ทาน คือคุณ เดือนเพ็ญ เลิศ

รัตนวิสุทธ์ิ (คุณเดือน) เปนหัวหนาเจาหนาท่ี และคุณ จุรีภรณ

ฉายาประเสริฐพร (คุณหมวย) เปนเจาหนาท่ีคนใหม ดังน้ัน

หากสมาชิกฯ ตองการติดตอกับราชวิทยาลัยฯ สามารถ

ติดตอกับเจาหนาที่ได ขณะนี้กำลังจัดซื้อโทรศัพทประจำ

สำนักงาน และจะแจงใหสมาชิกทราบเร็วๆนี้

      อยางที่เคยเรียนสมาชิกในจดหมายขาวที่ผานๆ มาวา

ต้ังแตมีราชวิทยาลัยฯมากอนท่ีคณะผูบริหารฯ ชุดปจจุบัน

รับตำแหนงในเดือนมกราคม 2564 ราชวิทยาลัยฯ มีระเบียบ

เพียง 1 ฉบับท่ีใชในการบริหาร ไดแก  ระเบียบวาดวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562

ดังนั้นภาระกิจที่สำคัญประการหนึ่งของคณะผูบริหารชุด

ปจจุบันคือการจัดทำระเบียบและประกาศของราชวิทยาลัยฯ

เพ่ือใหคณะผูบริหารมีแนวทางและหลักเกณฑในการบริหาร

งานรวมกัน และมีธรรมาภิบาล ดังน้ันทุกคร้ังท่ีมีการประชุม

คณะผูบริหารฯจึงมีการ พิจารณาระเบียบและประกาศที่

สำคัญ ซ่ึงสมาชิกสามารถติดตามดูระเบียบและประกาศท่ี

สำคัญของราชวิทยาลัยฯ ไดท่ี website ของราชวิทยาลัย

https://www.rcot.org/2021/About/Regulations และ

https://www.rcot.org/2021/About/Announcements

การประชุมคณะผูบริหารฯ คร้ังท่ี 1/2565 มีการผานระเบียบ

และประกาศใหมที่สำคัญคือ

   1. ระเบียบราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศ

ไทยวาดวยการเขาเปนสมาชิกราชวิทยาลัย พ.ศ.2565

   2. ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย เร่ือง การบริหารจัด

การเอกสารการเงินของราชวิทยาลัยฯ ซ่ึงตอไปหากราชวิทยาลัยฯมีการรับหรือจายเงิน

จะตองมีเอกสารการเงินกำกับทุกครั้ง

   3. ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย เรื่อง กิจกรรมที่

สามารถเบิก และอัตราการเบิก/คาตอบแทน

   4. ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย แหงประเทศไทย ท่ี  /2565 เร่ือง

ขอกำหนดเกณฑการมีสิทธิสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ดาน

นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย แหงประเทศไทย 

   5. ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย ที่  /2565 เรื่อง

ขอกำหนดเกณฑการมีสิทธิสมัครสอบ และการประเมินเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ

เวชกรรม ดานศัลยศาสตรศีรษะและคอ ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย แหงประเทศไทย

   6. ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย ที่  /2565 เรื่อง

ขอกำหนดเกณฑการมีสิทธิสมัครสอบ และการประเมิน เพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ

เวชกรรม ดานโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย

แหงประเทศไทย 

      ประกาศในขอ 4-6 ใชสำหรับโสต ศอ นาสิกแพทยท่ีไมไดผานการ training หลักสูตร

fellowship ในระบบ แตไดปฏิบัติงานเฉพาะดาน และตองการสอบเพ่ือใบประกาศนียบัตร

ของแพทยสภาดานนาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ   ดานศัลยศาสตรศีรษะและคอ หรือ

ดานโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ซึ่งปนี้จะเปนปแรกที่เปดรับการสอบสมาชิกทั่วไป

สามารถดูรายละเอียดใน website ของราชวิทยาลัยฯ

      ครั้งตอไปก็จะมีการพิจารณา ระเบียบและประกาศอื่นๆ เชนระเบียบการเลือก

ตั้งคณะผูบริหารราชวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเลือกตั้งในป 2566, การ

ปรับปรุงระเบียบวาดวยการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562

เพราะฉบับที่ใชในปจจุบัน ไมมีการกลาวถึงการประชุม online

      หากสมาชิกมีขอคิดเห็นใดๆท่ีตองการใหคณะผูบริหารดำเนินการชวยแจงมาไดครับ

พบกันอีกครั้งในอีก 2 เดือนครับ

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

ประธานแถลง



พ.อ.หญิง รศ. ปริยนันทน จารุจินดา
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    ขอสวัสดีปใหม 2565 แด อาจารยและเพ่ือนสมาชิกราชวิทยาลัยฯทุกทาน

     เรื่องการตรวจคัดกรอง New born hearing screening

ในป 2565 ซึ่งเปนการตรวจแบบ Universal ใหสามารถเบิกจาก

สปสช. แตเน่ืองจากสถานการณโควิดทำใหขาดแคลนงบประมาณ

ป 2565 แตสมาชิกสามารถทำเร่ืองขอใชเงินท่ีเหลือจากป 2564

มาแกไขปญหาไปกอนได และกรมการแพทยกำลังดำเนินอุทธรณ

เรื่องงบประมาณเพื่อความตอเนื่อง สวนปงบประมาณ 2566

ทำงบประมาณขึ้นไปแลว ในป 2566 จะมีความราบรื่นในการ

เบิก Hearing Screening เปนของขวัญใหกับเด็กไทยอีกครั้ง

     ขณะน้ี ราชวิทยาลัยฯ ไดผลักดันชุดสิทธิประโยชน ท่ีสามารถ

เบิกจาก สปสช. ไดหลายรายการ สมาชิกสามารถอานไดจาก

คอลัมน มติท่ีประชุมซ่ึงอยูในจดหมายขาวน้ี โดยในปน้ีเราเพ่ิมการ

ขอชุดสิทธิประโยนชคือ หัตถการ Radiofrequency สำหรับ

ผูปวยนอนกรน ซึ่งกำลังรอคำตอบจก สปสช. อยางไรก็ดี หาก

สมาชิกคิดวาหัตถการใดมีประโยชนตอประชาชนจำนวนมาก

สามารถเสนอขอคิดเห็นเขามาทาง rcotsecretariat@gmail.com

ทางราชวิทยาลัยจะนำเขากลั่นกรองทางคณะกรรมการเพื่อ

นำเสนอทาง สปสช.ตอไป 

      ในชวงที่สถานการณโควิดกำลังระบาดในอัตราที่รวดเร็ว

ขอใหสมาชิก โสต ศอ นาสิกแพทยทุกทานระมัดระวังในการ

ปฏิบัติตัว ในการตรวจผูปวยอยางเขมงวดเชนเดิม หากเปนไปได

ขอใหปฏิบัติตามขอแนะนำของราชวิทยาลัยคือสวมใส N95

ทุกครั้งเมื่อตองตรวจ หรือทำหัตถการกับผูปวย ความปลอดภัย

ของสมาชิกเปนความหวงใยอยางยิ่งของราชวิทยาลัย

      ขอใหในวาระขึ้นปใหมนี้ สมาชิกทุกทานประสบแตความสุข

สุขภาพแข็งแรง และเปนกำลังที่สำคัญของหนวยงานทานตอไป

หากมีขอสงสัยหรือตองการสงขาวสารใดใด อยาลืม  Email

ของเลขาธิการ rcotsecretariat@gmail.com 

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

เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

     ในปใหมน้ีทางราชวิทยาลัย มีแผนจัดการประชุมวิชาการประจำป ในวันท่ี 4-6พฤษภาคม 2565

หากสถานการณเอื้ออำนวย ทางราชวิทยาลัยมีความตั้งใจจะจัด แบบ Hybrid ที่โรงแรม  The Zign

พัทยา แตหากไมเอ้ืออำนวยคงจัดประชุมแบบ On line อยางไรก็ตาม ขอใหสมาชิกทุกทาน วางแผน

ในการเขารวมประชุมในหวงเวลาดังกลาวเพื่อเราไดมาพบกันอีกครั้ง ไมวาจะเปน On site หรือ

On line เพื่อแบงปนประสบการณตางๆ รวมกัน

     ราชวิทยาลัยฯ ไดมีการออกหลักเกณฑการสอบเพื่อประกาศนียบัตรทั้ง Head and neck,

Otology, Rhinology เพื่อเปดโอกาสให สมาชิกที่มีประสบการณการทำงานเฉพาะทางในสถานที่

นอกโรงเรียนแพทย ไมต่ำกวา 5 ป สามารถสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทั้ง 3 สาขาได อันจะ

เปนผลดีตอสมาชิก รายละเอียดสามารถอานเพิ่มเติมไดในเว็บไซตราชวิทยาลัย 

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

19 ม.ค. 65



นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล
รองเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ
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มติที่ประชุมกรรมการบริหาร
ที่ควรทราบ

มติการประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 9 มค 2565

      1. เห็นชอบใหมีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลรุน

“ออมไปดวยกัน” อายุ10ป ดอกเบี้ย 2.2% ตอป จำนวน

10 ลานบาท และซื้อสลากธอส.ชุด "พราวพิมาน plus"

อายุ 2 ป ดอกเบ้ีย 0.8% ตอป และมีสิทธ์ิลุนรางวัลทุกเดือน

      2. อนุมัติใหจัดพิมพประวัติราชวิทยาลัยฯ เปนรูปเลม

      3. อนุมัติใหซื้อพัสดุประจำสำนักงานราชวิทยาลัยฯ

คือคอมพิวเตอร 2 เครื่องและเครื่องพิมพ 1 เครื่อง 

      4. อนุมัติใหมีเจาหนาที่ประจำสำนักราชวิทยาลัยฯ

เพิ่มอีก 1 คน รวมเปน 2 คน

      5. อนุมัติใหเปดหลักสูตรผูชวยแพทยในการตรวจการ

ไดยิน หลักสูตร 6 เดือน

      6. เพื่อใหสอดคลองกับตนทุนการจัดสอบ จึงขอปรับ

คาสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรจาก 11,600 บาทเปน

13,600 บาท (ราชวิทยาลัยอื่นปรับมากอนแลว 11,600

- 22,600 บาท)

      7. เห็นชอบระเบียบราชวิทยาลัยฯ “วาดวยการเปนสมาชิก”

ป 2565 รายละเอียดปรากฎอยูในเวบไซตราชวิทยาลัยฯ

      8. การเพิ่มเกณฑการมีสิทธิ์ในการสมัครสอบเพื่อ

ประกาศนียบัตรฯ ท้ัง Head and neck, Otology neurotology,

Rhinology มีรายละเอียดประกาศในเว็บไซตราชวิทยาลัย

      9. สปสช.ประกาศหลักเกณฑในการประเมินหนวย

บริการที่สามารถทำ CI ในเว็บไชตสปสช.

      10. การประชุมวิชาการกาวไกลคร้ังท่ี 1/2565 ในชวง 4-6

พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรม The Zign พัทยา รูปแบบการจัด

รอความชัดเจนอีกครั้ง

      11. เร่ือง NB hearing screening ในป2565 กรมการแพทย

กำลังดำเนินอุทธรณเรื่องงบประมาณเพื่อความตอเนื่อง สวน

ปงบ 2566 ทำงบประมาณขึ้นไปแลว

      12. Service plan การคัดกรอง CA oral cavity ในปนี้

ทางทันตแพทยคงมีการสงเคสตอใหทาง ENT มากขึ้น

      13. updated ขอมูลสิทธิประโยชน สปสช ท่ีเก่ียวของของกับ ENT

@ที่ไดรับอนุมัติแลว

      - การทำ CI ขางละไมเกิน 850,000บาท

      - การใช CPAP in OSA

      - sleep test in diagnosed sleep apnea

      - การคัดกรองการไดยินใน NB ทั่วทั้งประเทศ

      - portable sleep test for sleep apnea 

@ท่ีอยูระหวางศึกษาของ HITAP และสงผูเก่ียวของเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม

      - electrolarynx

      - การใช filler ในการรักษา unilateral vocal paralysis 

      - การตรวจ DPOAE ในผูปวยไดรับยา ototoxic drugs

      - ชุด nasal packing post surgery of nose and sinus

      - blade and microdebrider ในการผาตัดจมูกและไซนัส

(ไดรับการบรรจุอยูใน MIS รอรหัสหรือแนวทางเพ่ิมเติมในการเบิกจาย)



อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษพร

หนวยโสตประสาทวิทยา ภาควิชาโสตศอนาสิก คณะแพทยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ปริญญาเอก สาขาการไดยินระดับสมอง การไดยินและการทรงตัว

Neuroaudiology and Audiovestibular medicine จากสถาบัน

UCL Ear Institute มหาวิทยาลัยแหงกรุง ลอนดอน

อาจารยพิเศษระดับนักวิจัยอาวุโส Senior fellow แหงสถาบัน

UCL Ear Institute มหาวิทยาลัยแหงกรุง ลอนดอน

      ทางองคการอนามัยโลกไดจัดงานแถลงขาวสำหรับแพทยผูเชียวชาญท่ัวโลกเม่ือวันท่ี 17 พฤษจิกายน 2564 ถึงความสำคัญของ

การตรวจคัดกรองปญหาการไดยินในผูสูงอายุเปนครั้งแรกของวงการแพทย

      กอนหนาน้ีน้ันหลายคนคิดวาปญหาการไดยินเปนเร่ืองท่ีพบไดปกติเม่ืออายุมากข้ึน เราพบเห็นผูคนมีปญหาน้ีกันมากมายในสังคม

เมื่ออายุหลังเกษียณเกิน60ป เราจะมีโอกาสถึงเกินครึ่ง (65%) ที่จะมีปญหาการไดยิน

      แตสาเหตุท่ีทางองคการอนามัยโลกหันมาใหความสำคัญกับการตรวจคัดกรองการไดยินในผูท่ีอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไปน้ัน มาจาก

ผลงานวิจัยของทีมงานวิจัยของเราที่ทาง University College London พบวาปญหาการไดยิน นำมาซึ่งภาวะไมพึงประสงคหลาย

ประการ เชน ภาวะแยกตัวจากสังคม ภาวะซึมเศรา ปญหาการทรงตัวพลัดตกหกลม และที่สำคัญคือ ภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้น

      โดยไดคนพบจากงานวิจัยแลววา ปญหาการไดยินนับเปนปจจัยเส่ียงสูงสุดท่ีสามารถปองกันไดของภาวะสมองเส่ือม โดยถาผูสูง

อายุมีปญหาการไดยิน เขาจะมีความเส่ียงภาวะสมองเส่ือมเพ่ิมข้ึนเกือบสอง (1.94) เทาเม่ือเทียบกับเพ่ือนของเขาท่ีไมมีปญหาการไดยิน

อยางไรก็ดีพบวาความเสี่ยงนี้จะหายไปถาผูสูงอายุไดรับการดูแลรักษาดานการไดยินแลว

ทำไมปญหาการไดยินถึงเปนความเสี่ยงสูงสุดของ

ภาวะสมองเสื่อมที่ปองกันได 

      ปญหาการไดยินทำใหเกิดภาวะสมองเสื่อมไดทั้งทางตรง

คือเมื่อมีเสียง คำพูด การสนทนาเขาไปกระตุนสมองนอยลง

สมองก็จะเสื่อมถอยและประมวลผลไดนอยลง ชาลงเรื่อยๆ

เม่ือนานวันเขาน้ันจากงานวิจัยแสกนสมองพบวาเน้ือสมองฝอลง

ไปไดเลยทีเดียวโดยเฉพาะเน้ือสมองสวนท่ีเกียวของกับการแปล

ผลภาษา ซ่ึงเม่ือถึงภาวะน้ีแลวน้ัน การกระตุนใหสมองกลับมา

ทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพดังเดิมอาจตองใชเวลามาก

      ปญหาการไดยินท่ีทำใหเกิดภาวะสมองเส่ือมโดยทางออม

นั้นผานปจจัยตางๆเชน เมื่อฟงไมชัดไมเขาใจ หลายทานก็เกิด

ภาวะแยกตัวจากสังคม ภาวะซึมเศรา สับสน มีอารมณฉุนเฉียว

ทะเลาะกับครอบครัว กลายเปนไมพูดคุยกัน ซ่ึงภาวะเหลาน้ีน้ัน

นอกจากทำใหคุณภาพชีวิตลดลงแลว ยังลวนเพิ่มความเสี่ยงที่

จะทำใหเกิดภาวะสมองเสื่อมตามมาดวยทั้งสิ้น

เรามีวิธีการปองกันผลขางเคียงของภาวะน้ีไดอยางไร 

      นั่นเปนสาเหตุที่เราควรไดรับการตรวจคัดกรองการไดยิน

ต้ังแตอายุ 50 ปข้ึนไป เพ่ือทำการวินิจฉัยโดยแพทยผูเช่ียวชาญ

และ รับการดูแลรักษาที่ถูกตองตั้งแตแรกเริ่ม กอนที่ปญหาจะ

ลุกลามใหญโต และเกิดผลขางเคียงตางๆตามมาไดเหลานี้ ถา

ไมมีการตรวจคัดกรองการไดยินหลายทานอาจไมทันไดสังเกต

ตนเองเนื่องจากความเสื่อมคอยๆเกิดขึ้นทีละนอย 

      จากสถิติพบวาสวนใหญกวาท่ีจะตัดสินใจเขารับการรักษาน้ัน

หลายๆทานทนทุกขทรมานกับปญหาการไดยินมากวาสิบป ซ่ึง

อาจทำใหเกิดผลขางเคียงไมพึงประสงคตามมาอยางมากมาย 

อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษพร

แวดวงสาธารณสุข
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องคการอนามัยโลกเผยอายุเกิน 50 ปควรตรวจคัดกรองการไดยินทุกราย
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แวดวงวิชาการ
ประธานฝายวิชาการ

      ในศุภวารดิถีข้ึนปใหม พุทธศักราช 2565 ในนามของงานวิชาการและการศึกษาตอเน่ือง ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากล จงดลบันดาลใหสมาชิกราชวิทยาลัยโสตฯทุกทานพรอมครอบครัวจงมีแตความสุข สุขภาพแข็งแรง

มีความสำเร็จกาวหนาในหนาที่และงานที่รับผิดชอบ และสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอยางที่มุงมั่นไว ในปใหม 2565 นี้ งานวิชาการเริ่มตน

กิจกรรมวิชาการ “ความรูทันสมัยคร้ังท่ี 1/2565” ดวยการนำเสนอเร่ืองเก่ียวกับการเจาะคอ (tracheostomy) ซ่ึงเปนหัตถการหลัก

ชนิดหน่ึงของพวกเราหมอ ENT โดยมีการบรรยายเร่ือง Percutaneous tracheostomy และเร่ืองของทอเจาะคอหรือ tracheostomy

tube แบบตาง ๆ ในวันพุธท่ี 12 มกราคมท่ีผานมา เน้ือหาดังกลาวสมาชิกสามารถดู rerun ไดใน

website ของราชวิทยาลัยฯ และ ตอเนื่องปในเดือนกุมภาพันธ 2565 จะมีกิจกรรม “ความรูทัน

สมัยครั้งที่ 2/2565” ซึ่งทางงานวิชาการจะไดแจงชื่อเรื่อง และวัน/เวลา ในการจัดกิจกรรมใหทุก

ทานทราบในเร็ว ๆ นี้

แวดวงวิชาการ จดหมายขาว มกราคม ๒๕๖๕

      สวนการจัดกิจกรรมวิชาการกาวไกล ครั้งที่ 1/2565 ซึ่ง

เปนกิจกรรมวิชาการใหญ คาดวาจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 4-6

พฤษภาคม 2565 ท่ีโรงแรม The Zign อำเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี ในรูปแบบ Hybrid สมาชิกจะไดมีโอกาสมาฟงประชุม

onsite และพบปะสังสรรคกับครูบาอาจารย เพ่ือนฝูง พ่ี ๆ นอง ๆ

ทานใดท่ีไมสามารถมาฟงประชุม onsite ไดก็ยังสามารถรับฟง

การบรรยายผานระบบ online ได อยางไรก็ตาม เราคงตอง

ชวยกันสวดมนตภาวนาใหสถานการณ COVID-19 ของประเทศ

ดีขึ้น อนุกรรมการวิชาการจะไดรวมกันเลือกเฟนเนื้อหาการ

บรรยายทางวิชาการ โดยพิจารณาตามความเห็นของสมาชิก

ที่ไดแจงและรวบรวมไว และขอเรียนใหทุกทานทราบวาขณะน้ี

ทางศูนยการศึกษาตอเน่ืองของแพทย (ศ.น.พ.) กำลังระดมสมอง

จากทุกราชวิทยาลัยและแพทยสภาเพื่อปรับปรุงระบบการเก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องของแพทย หรือ CME

(Continuing Medicine Education) ซึ่งจะเปนประโยชน

อยางยิ่งตอระบบการศึกษาตอเนื่องสำหรับผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมในภายภาคหนา

      งานวิชาการและการศึกษาตอเนื่องขอประชาสัมพันธไป

ยังสมาชิกราชวิทยาลัยฯทุกทาน ไมวาทานจะทำงานท่ีใด สังกัด

สวนงานไหน หากประสงคจะนำเสนอความรูทางวิชาการ

งานวิจัย หรือประสบการณดี ๆ ในการประชุมวิชาการกาวไกล

คร้ังตอไปน้ี สามารถแจงมาทาง E-mail: sientpk@hotmail.com

(ภาวิน เกษกุล) หรือโทรศัพทติดตอคุณงามรัตน ตรีรัสสพานิช

(ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง)

ท่ีหมายเลข 02-419-8047 ต้ังแตวันน้ีจนถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ ศกน้ี

      ขอบพระคุณทุก ๆ ทานครับ .....

รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล



     ขอบพระคุณราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก

และ คณะกรรมการบริหารท่ีใหเกียรติมาลงบท

ความในครั้งนี้ ผมจบ ENT เชียงใหมรุนที่ 38 

ป พ.ศ.2555 ปจจุบันทำงานอยูที่โรงพยาบาล

สวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค

     ขออนุญาตแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองปญหาการ

Refer ผูปวยมะเร็งศีรษะและลำคอออกนอกเขต

ของรพ.สวรรคประชารักษมีปริมาณสูงถึงรอยละ

66.3 ในป 2556 ทานผูอำนวยการในสมัยน้ันคือ

นายแพทยณัฐพงศ วงศวิวัฒน ปจจุบันตำแหนง

รองอธิบดีกรมการแพทยไดใหแนวคิดเร่ืองการทำงาน

เปนทีมรวมกันระหวางสหสาขาวิชาชีพในการแกไข

     โดยผลการดำเนินงานไดรับคัดเลือกนำเสนอ

ผลงาน Best Practice Service Plan สาขาโรค

มะเร็ง ประจำปงบประมาณ 2562 สถาบันมะเร็ง

แหงชาติ กรมการแพทย ในการลดการสงผูปวย

มะเร็งศีรษะและลำคอออกนอกเขต ดังแสดง

     Key success factor คือ ผูบริหารใหความ

สำคัญ การทำงานเปนทีม การศึกษาEvidence

based คลายกับของอาจารยสิทธิ เชาวนชื่น

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เขต 8 ซ่ึงประสบความ

สำเร็จมาแลว ดังท่ีไดกลาวมาในบทความฉบับแรก

    แผนพัฒนาตอไป คือการเพ่ิม 5 year survival

rate ในผูปวย CA Head&Neck 

     การนำขอมูลทางการแพทยมาวินิจฉัยโรค

โดยใชเทคโนโลยีชวยจัดการขอมูลมีมานานแลว

สมัยกอนขอมูลเหลานี้ถูกเชื่อมผานแพทยและ

ทีมนักวิจัย เพื่อใชในการคิดคนวิธีรักษาโรค

หรือตัวยาใหมๆ  แตขอจำกัดของการเก็บขอมูล

สมัยกอนคือ แตละโรงพยาบาลไมไดเก็บขอมูล

ในรูปแบบเดียวกันหรือไมไดเก็บขอมูลในรูปแบบ

ไฟลดิจิทัล อีกทั้งไมไดมีตัวชวยเหมือนปจจุบัน

ที่มีการนำปญญาประดิษฐมาทำการวิเคราะห

ขอมูล จึงตองอาศัยความเช่ียวชาญของบุคลากร

ทางการแพทยเปนหลัก เชน การอาน CXR เพ่ือ

วิเคราะหมะเร็งปอด เราอาจตองฝกฝนการอาน

CXR มากกวา 400,000 แผน ในเวลา 10 ป เพ่ือ

ใหมองเห็นความเปนไปไดของการเกิดมะเร็งปอด

     แตปจจุบันปญญาประดิษฐใชเวลาในการ

ศึกษาจากฐานขอมูลเพียง 4 วัน จากนั้นมันจะ

สามารถวิเคราะหผลเอกซเรยของผูปวยที่มีความ

เสี่ยงเปนโรคมะเร็งปอดไดแมนยำมากกวา 80%

ภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาที

     กราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานและ

ขอเชิญชวนพี่นองชาว ENT มารวมกันขับเคลื่อน

องคกรดวยขอมูลกันครับ

  

     ขอมูลมีความสำคัญมากในการวิเคราะหเพ่ือ

กำหนดนโยบายรวมถึงการกำกับติดตาม ย่ิงเรา

รูถึงความสำคัญของขอมูลมากเทาไร เราก็ยิ่ง

เตรียมตัวรับมือกับความเปล่ียนแปลงในอนาคต

ไดเร็วและดีขึ้นเทานั้น

     Big data คือขุมทรัพยใหมของประเทศ

เปนขุม น้ำมันใหมของโลก ประเทศใดที่เตรียม

ขุดบอไวพรอม แลวยอมไดเปรียบกวา

     ขอมูลมักมีราคาแพงในการจัดหาแตถาไมมี

ขอมูล เครื่องพยากรณก็ทำงานไมได

     เครื่องพยากรณใชขอมูลสามชนิด คือ

1) ขอมูลสอนเพื่อสอนให AI คิด 

2) ขอมูลดิบเพื่อใชพยากรณ

3) ขอมูลผลลัพธ เพื่อใชปรับปรุงความแมนยำ

ของการพยากรณ

     คา CMI เพ่ิมข้ึนจาก 1.88 เปน 3.55 ปจจุบัน

สงออกนอกเขตลดลงเหลือเพียงรอยละ 16.19

สวนหนึ่งเปนผูปวยที่สงตอศูนยมะเร็งลพบุรี

เพื่อทำ WBS, iodine ablation หลังผาตัด

CA thyroid และการทำ Bone scan ใน CA

nasopharynx

7

เราอยูในยุคที่ขอมูลมีคามากกวาทองคำ

นพ.นรุตม วงศสาคร
นายแพทยชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
เลขานุการ CSO เขตสุภาพที่3
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สวัสดีเพื่อนแพทย ENT ทุกคนครับ  
      ในวาระดิถีปใหม 2565 ขอใหสมาชิกทุกคนมีแตความสุข พบเจอแตสิ่งดีๆ นะครับ

      จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 1/2565 หรือเปนฉบับที่ 7 แลวตั้งแตเริ่มมีจดหมายขาวตั้งแตปที่แลว และเดือน

มกราคม 2565 น้ีก็เปนการครบเวลา 1 ปพอดีท่ีทีมบริหารชุดน้ีท่ีมีอาจารยสงวนศักด์ิเปนประธานเขามาทำงาน กรรมการ

บริหารทุกคนโดยเฉพาะประธานราชวิทยาลัยฯ ไดทำงานอยางหนักเพ่ือพัฒนาวงการ ENT ของพวกเราทุกคนใหเปนไป

ตามการพัฒนาของประเทศไมใหนอยหนากวาแพทยสาขาอ่ืนๆ  และเนนหลักท่ีวาราชวิทยาลัยฯ เปนของพวกเราท่ีเปน

สมาชิกทุกคน กรรมการบริหารเขามาทำงานเพื่อสวนรวม และหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามวาระทุก 3 ป 

      ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 1 ป กรรมการบริหารทุกคน

ไดพยายามจัดการทำงานของราชวิทยาลัยฯ ใหเปนระบบ

เร่ิมจัดใหมีเจาหนาท่ีทำงานเต็มเวลาประจำของราชวิทยาลัย

(ต้ังแตเดือนมกราคม 2565 เปนตนไป จะมีเจาหนาท่ีทำงาน

เต็มเวลาประจำราชวิทยาลัยฯ 2 คน) มีการพัฒนาและเก็บ

ฐานขอมูลของราชวิทยาลัยและของสมาชิกไวท่ีสวนกลาง

หรือสำนักงานเลขาธิการ เพื่อใหผูที่จะเขามาทำงานเปน

กรรมการราชวิทยาลัยฯ ในวาระถัดๆ ไปไมวาจะเปนใคร

ก็สามารถเขามาทำงานไดเลย มีการออกระเบียบตางๆ

ใหเปนมาตรฐานการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม มีการพัฒนา

หลักสูตรประกาศนียบัตรท่ีไดรับการรับรองจากแพทยสภา

ท้ังหลักสูตร head and neck, rhinology and allergy

และ otology neurotology ซึ่งเปดชองทางใหพวกเรา

ที่ไมไดเขาฝกอบรมหลักสูตรเหลานี้ในสถาบันฝกอบรม

แตมีประสบการณ มีความรูในสาขายอยนั้นๆ ในระยะ

เวลาท่ีนานพอไดมีโอกาสในการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรฯ

ดังกลาวดวย เพื่อใหพวกเรามีความพรอมที่เหมาะกับ

ยุคสมัยที่เมื่อมีจำนวนแพทย ENT มากขึ้น ก็ตองมีแพทย

ท่ีมีศักยภาพในเชิงลึกในสาขายอยตางๆ มากข้ึน และเปด

โอกาสใหมีสิทธิ์สมัครสอบไดตั้งแตปการฝกอบรม 2564

(สอบเดือนมิถุนายน 2565)

     สุดทายนี้ถาพวกเราตองการสื่อสาร หรือตองการสง

บทความ หรือตองการประชาสัมพันธ หรือตองการสอบถาม

เรื่องราวใดๆ ขอใหติดตอมาที่ 

e-mail: rcotnewsletter@gmail.com เลยนะครับ

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

บทบรรณาธิการทายเลม
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