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ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563จุลสารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

สารจากประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

	 เรียนท่านสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง

ประเทศไทยทุกท่าน	สารจากประธานราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยฯ์	ฉบับนีเ้ป็นฉบับท่ี	4	ในวาระการปฏบัิติ

หน้าท่ีประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	ของผม	

ขณะเขียนต้นฉบับน้ีประเทศไทยกำาลังอยู่ในช่วง

ผ่อนคลายการล็อคกิจกรรมต่างๆ	มาถึงเฟส	4	ของ

การคลายล็อค	บางท่านอาจขนานนามกรรมการ 

บรหิารฯ	ชดุนีว้า่เป็นรุน่	“COVID-19”	เขา้ใจวา่จะทำา 

ใหจ้ดจำารุน่หรอืวาระการทำางานได้ง่ายข้ึน	การระบาด 

ของ	SARS-CoV-2	อันเป็นสาเหตุของ	COVID-19	

ส่งผลกระทบทั้งแง่สังคม,	 เศรษฐกิจ,	 รวมถึง

การเมืองท้ังในและระหว่างประเทศ	ราชวิทยาลัย

ศัลยแพทย์ฯ	เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่น

กัน	จึงจะขอรายงานท่านสมาชิกฯ	ถึงผลกระทบใน

มิติต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น

	 COVID-19	เป็นโรคอุบัติใหม่	อุบัติครั้งแรกที่

เมือง	Wuhan	ในสาธารณรฐัประชาชนจนี	ในคร้ังน้ัน

ทางการจีนได้รายงานองค์การอนามัยโลก	(WHO)	

ว่ามีการระบาดของ	pneumonia	of	unknown	cause	

เมื่อวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	ผู้ป่วยจะมีอาการคล้าย

หวัด+ปอดอักเสบ(ท่ีอาจรุนแรงถึงชีวิต)+ท้องเสีย	

เน่ืองจากการระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว,	รุนแรง,	

และแผ่ขยายวงกว้าง	WHO	จึงได้ประกาศให้	pneu-

monia	of	unknown	cause	ทีเ่มือง	Wuhan	นีเ้ป็น	Pub-

lic	Health	Emergency	of	International	Concern	เมือ่

วนัท่ี	30	มกราคม	2563	ต่อมาทางการจนีได้ถอดรหสั

พันธุกรรมของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคระบาดนี้

และพบวา่เปน็	RNA	Virus	ทีมี่เปลอืกหุม้และมีส่วน

ยื่นคล้ายหนาม	(spike	peplomers)	อยู่โดยรอบทำาให้

มองคล้ายมงกุฎ	ไวรัสนี้จึงถูกเรียกเป็น	coronavirus	

ในตระกลูคลา้ยกับไวรสัที่กอ่กำาเนดิโรค	SARS	และ	

MERS	เน่ืองจากเป็น	coronavirus	สายพันธ์ุใหม่ท่ี

ก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่	WHO	จึงประกาศชื่อโรคที่

เกิดจากไวรัสสายพันธ์ุใหม่น้ีว่า	“new	coronavirus	

disease	2019”	เป็นที่มาของโรค	COVID-19	เมื่อวัน

ที่	11	กุมภาพันธ์	2563

	 COVID-19	เป็นโรคระบาดใหม่	ติดง่าย	อาจ

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	 ต้องใช้ห้องแยกเฉพาะ	

อาจรุนแรงถึงชีวิต	ไม่มียารักษา	ไม่มีวัคซีนป้องกัน	

ความรู้เก่ียวกับ	COVID-19	มีอย่างจำากัดมาก	ใน

ขณะระบาดใหม่	ๆ	ความรู้เกือบทั้งหมดเป็นความ

รู้ท่ีอนุมานมาจากความรู้ท่ีเรียนรู้จาก	SARS	และ	

MERS	รวมถึงความรู้ท่ีได้รับจากการประชุมระยะ

ไกลกบัคณะแพทยข์องเมือง	Wuhan	นอกจากนัน้ใน

ทางระบาดวิทยา	วิธีการควบคุมโรคระบาดใหม่ทำา

โดยการสอบสวนโรค	(contact	tracing)	นำาเอาทุกคน

ที่	contact	หรือมีความเป็นไปได้ที่จะ	contact	ผู้ป่วย

เข้าสู่การกักกันโรคเป็นเวลานานตามระยะฟักตัว

ของโรค	(สว่นใหญ่	14	วนั	แต่บางรายอาจยาวนานถงึ	

28	วนั)	ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบถึงระบบสาธารณสุข
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ของประเทศ	กระทบถึงบุคลากรทางการแพทย์รวม

ถึงศัลยแพทย์	 ต้องมีการเตรียมรับมือการระบาด

ซ่ึงในขณะน้ันคาดเดาไม่ได้ว่าจะระบาดรุนแรงแค่

ไหน?	หากมีการระบาดหนัก	(pandemic)	จะรับมือ

อย่างไรภายใต้ทรัพยากรที่จำากัด	มีการเริ่มวางแผน

การจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม	วางแผนการบริหาร

ทรัพยากรทางสาธารณสุขท่ีมีอยู่อย่างจำากัดว่าจะ

บริหารอย่างไร?	หากบุคลากรทางการแพทย์ป่วย

หรอืสัมผสัโรคและต้องกกักันตัวเพือ่ควบคมุโรคจะ

ทำาอยา่งไร?	ในชว่งแรกของการระบาดท่ีสถานการณ์

การระบาดมีแนวโน้มอาจรุนแรง	ราชวิทยาลัยศัลย

แพทย์ฯ	 ได้รับการร้องขออย่างเร่งด่วนพิเศษให้

สนับสนนุขอ้มูลทางวชิาการในกรณีต้องผา่ตัดผูป้ว่ย

ที่เป็น	COVID-19	ว่าควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร?	

เป็นปญัหาเรง่ด่วนท่ีต้องแกไ้ขเฉพาะหนา้โดยทีไ่มมี่

ใครมีความรู(้จรงิจงั)ในเรือ่งโรคระบาดท่ีอบัุติใหม่นี้

เลย	หลังติดต่อหาอาสาสมัครช่วยงานกิจกรรมเร่ง

ด่วนพเิศษน้ีแต่ไม่มีท่านใดอาสา	ภาระจึงตกอยูก่บัตัว

ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	ต้องเร่งรีบค้นหา

ข้อมูล	อา่นทกุอยา่งท่ีเป็นความรูเ้กีย่วกบั	COVID-19	

อ่านความรู้จากการประชุมระยะไกลกับคณะแพทย์

จีนที่รักษาผู้ป่วย	COVID-19	ท่ีเมือง	Wuhan	ซ่ึงมี

ผู้รู้แปลและเขียนไว้ใน	Facebook	ส่ิงท่ีเรียนรู้จาก

การทำางานนี้คือข้อมูลวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสาร

ทางการแพทย์ระหว่างประเทศ(นับรวมวารสาร

ที่มีชื่อเสียงมาก)มักจะซ้ำากันไป-มาอยู่เสมอ(อ่าน

มากแต่ได้ข้อมูลใหม่น้อย)	 เม่ือได้ข้อมูลแล้วจึงจัด

หมวดหมูข้่อมูลเพือ่ใชเ้ป็นวตัถดิุบในการเขียน	หลงั

เรียบเรียง,	เขียน,	และเกลา	จึงได้	“แนวทางปฏิบัติ

กรณีต้องผ่าตัดผู้ป่วยติดเชื้อ	COVID-19”	ฉบับราช

วิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	ได้ส่งให้คณะกรรมการบริ

หารฯ	อ่านและวิจารณ์ช่วงกลางเดือนมีนาคม	2563	

วางแผนจะประกาศอย่างเป็นทางการโดยเตรียมจัด

ทำาหนังสือนำาลงวันท่ี	23	มีนาคม	2563(วันจันทร์)	

แต่สุดท้ายมีเหตุจำาเป็นต้องประกาศก่อนกำาหนด

คือประกาศในวันเสาร์ที่	21	มีนาคม	2563	โดยไม่ได้

แก้ไขวันท่ีในหนังสือนำา	แนวทางปฏิบัติกรณีต้อง

ผ่าตัดผู้ป่วยติดเชื้อ	COVID-19	นี้ได้รับการนำาไป

เป็นต้นแบบในการออกประกาศลักษณะเดียวกัน

ของบางองค์กร	ได้รบัการแปลเป็นภาษาองักฤษเพือ่

ตีพมิพใ์น	Siriraj	Medical	Journal	และในเวลาต่อมา

ได้ถูกนำาไปรวมเป็นประกาศกลางของแพทยสภา

	 ในตอนแรกของการเขยีนแนวทางปฏบิติักรณี

ต้องผา่ตัดผูป่้วยติดเช้ือ	COVID-19	น้ีต้ังใจจะใหเ้ป็น

ผลงานของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	จึงจะไม่ใส่ชื่อ

ผู้เขียน	และวางแผนเก็บข้อมูลความรู้ใหม่เกี่ยวกับ	

COVID-19	ที่ทยอยรายงานสู่สาธารณะเรื่อย	ๆ	เพื่อ

ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติกรณีต้องผ่าตัดผู้ป่วยติด

เชื้อ	COVID-19	ให้ทันสมัยตามความรู้ท่ีเพิ่มมาก

ขึ้นเรื่อยๆ	แต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนความต้ังใจ	แนว

ปฏบัิติหรอืคำาแนะนำาลกัษณะนีจ้ำาเป็นต้องมีชือ่ผูร้บั

ผิดชอบกรณีมีการทักท้วงหรือขอแก้ไข	(มีสมาชิก

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	3	ท่านท่ีแสดงความคิด

เห็นไปท่ีผู้เขียน)	สุดท้ายจึงจำาเป็นต้องใส่ช่ือผู้เขียน	

สำาหรับแนวคิดจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยก็มีอัน

ต้องยุติเน่ืองจากหลังประกาศแนวทางปฏิบัติกรณี

ต้องผา่ตัดผูป้ว่ยติดเชือ้	COVID-19	แลว้ได้มีแนวทาง

ปฏบัิติหรอืคำาแนะนำาลกัษณะเดียวกนัทยอยประกาศ

ออกมาเรื่อย	ๆ	จนแทบจะกล่าวได้ว่าแต่ละองค์กร

หรือแต่ละสถาบันต่างมีแนวทางปฏิบัติของตนเอง	

(ตามภาวะ,	วิสัย,	และพฤติการณ์ขององค์กรนั้น	ๆ)

	 สำานักงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	 ก็ได้รับ

ผลกระทบ	ในช่วงท่ีการระบาดของ	COVID-19	

มีแนวโน้มจะรุนแรง	ผู้อำานวยการสำานักงานราช

วิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	ได้ปรับการทำางานของเจ้า

หน้าท่ีสำานักงาน	ส่วนหนึ่งทำางานท่ีสำานักงาน	อีก

ส่วนทำางานท่ีบ้าน	สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	โดย

คำานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีสำานักงาน

และเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล	ท่าน

สมาชิกท่านใดที่มีธุระติดต่อสำานักงานราชวิทยาลัย

ศัลยแพทย์ฯ	ในช่วงดังกล่าวอาจไม่สะดวกบ้าง	ต้อง

ขออภยัมา	ณ	ทีน่ี	้ปจัจบุนัทุกอยา่งกลบัสู่สภาพปกติ
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แล้ว

	 เดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการ

สอบเพือ่วฒุบิตัรฯ	หรือหนงัสืออนมุติั	แสดงความรู้

ความชำานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขา

ต่างๆ	สำาหรับปีนี้การสอบจำาเป็นต้องปรับรูปแบบ

เป็นการสอบโดยใช้การส่ือสารระยะไกลเพื่อความ

ปลอดภัยของทั้งผู้เข้าสอบและกรรมการสอบ	เป็น

ครัง้แรกในประวติัศาสตรก์ารสอบฯ	ท่ีใชก้ารสอบใน

รูปแบบนี	้คณะอนกุรรมการฝกึอบรมและสอบสาขา

ศัลยศาสตร์โดยการนำาของอาจารย์วิชัย	วาสนสิริ

(ประธานคณะอนุกรรมการฯ	)	และอาจารย์ชุมพล	

ว่องวานิช	(เลขาฯ)	ได้จัดการสอบปากเปล่าสาขา

ศัลยศาสตร์โดยใช้	Application	Zoom	มีผู้เข้าสอบ	

153	คน	ใช้กรรมการสอบ	70	คน	ผู้ประสานงาน	

11	คน	จัดสอบรวม	6	วัน	(1,	2,	4,	5,	8,	9	มิถุนายน	

2563)	การสอบประสบความสำาเร็จอย่างดียิ่ง	 มี

ปัญหาและอุปสรรคบ้างเล็กน้อย	ปัญหาหลักเป็น

เรื่องความเสถียรของสัญญาณ	internet	โดยเฉพาะ

การใช้สัญญาณผ่าน	WiFiในขณะฝนตกฟ้าคะนอง	

คณะกรรมการจัดการสอบได้สรุปข้อแนะนำาว่าการ

ใช้สัญญาณผ่านระบบ	LAN	จะเสถียรกว่าสัญญาณ	

WiFi	ควรมีความเร็วตั้งแต่	10MB	ขึ้นไป	ผู้เข้าสอบ

ควรซื้อสัญญาณ	internet	 ท่ีความเร็วสูง	ๆ	เพื่อใช้

เฉพาะสำาหรบัการสอบ	ควรมรีะบบ	internet	สำารอง

เช่นใช้สัญญานผ่าน	LAN	และมีระบบ	WiFi	สำารอง

กรณีเกิดปัญหากับระบบ	LAN	ผู้เข้าสอบควรอยู่ใน

ห้องแยกส่วนตัว	ไม่ควรให้อยู่รวมกันในห้องโถง

ใหญ่เช่นห้องประชุม	(ถึงแม้จะน่ังห่างกัน)	เพราะ

จะมีการรบกวนของสัญญาณขณะดำาเนินการสอบ	

นอกจากอุปสรรคเรื่องสัญญาณ	internet	 น้ีแล้วมี

อปุสรรคเกีย่วกบัเทคนคิอนัเนือ่งมาจากความไมคุ่น้

เคยระบบของเจา้หนา้ทีป่ระสานงานเลก็นอ้ยในการ

สอบวนัแรกและคาบแรก	ในภาพรวมถือวา่การสอบ

ครั้งน้ีประสบความสำาเร็จอย่างงดงามเกินคาด	ใน

นามของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	ขอขอบคุณคณะ

กรรมการและเจ้าหน้าท่ีประสานงานทุกท่านท่ีร่วม

แรง	รว่มใจ	ชว่ยกันทำาใหภ้าระกจิการสอบปากเปลา่

น้ีสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	ผลสำาเร็จครั้งน้ีส่งผลให้การ

สอบปากเปล่ากับผู้เข้าสอบจำานวนมากโดยใช้การ

ส่ือสารระยะไกลในลกัษณะน้ีจะไม่ใช่ส่ิงท่ีต้องพะวง

อีกต่อไป

	 เรื่องสุดท้ายในสารจากประธานฯ	ฉบับน้ี 

ท่ีจะนำาเรียนท่านสมาชิกฯ	คือการประชุมวิชาการ

ประจำาปีครั้งที่	45	ด้วยความจำาเป็นท่ีต้องตัดสินใจ

ในเรื่องรูปแบบของการจัดงานให้แน่ชัดท่ามกลาง 

สถานการณ์ความไม่แน่นอนของการระบาดของ	 

COVID-19	คณะกรรมการจัดการประชุมฯ	โดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ	ได้มี 

มติสุดท้ายเป็นที่แน่นอนว่าจะจัดประชุมวิชาการ

ประจำาปีครั้งท่ี	45	ในรูปแบบการประชุมระยะไกล 

ใช้ช่ือว่า	RCST	Virtual	Annual	Congress	2020	

โดยวันที่	9	ตุลาคม	2563	จะเป็น	precongress	วันที่	

10-11	ตุลาคม	2563	เป็น	main	congress	และหาก

ไม่มีการระบาดรอบสองของ	COVID-19	จะมีพิธี

เปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกใหม่	ในวันที่	

8	ตุลาคม	2563	ขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ี	ท่านสมาชิกสามารถติดตาม

ความกา้วหน้าของงานประชมุน้ีได้ท่ี	www.rcst.or.th

	 ขอให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและ

ปลอดภัยจาก	COVID-19	นะครับ	พบกันอีกครั้ง

ฉบับต่อไปครับ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพศษิฎ ์ศริิวิทยากร

ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
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Social Media Conflict: Ethical Concern (2)
รายงานโดย... พลตำ�รวจตรีน�ยแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษ�พงษ์

	 นายแพทย์นวนรรน	 ธีระอัมพรพันธ์ุ	 เป็น

วทิยากรอกีทา่นหนึง่ซึง่ได้ใหข้อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน์

มากเกี่ยวกับ	Social	Media	ท่านเป็นอาจารย์กลุ่ม

สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ	ของคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 ส่ิงทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมควรตระหนัก

ให้มากในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน	คือ	 การท่ีเรา

ประพฤติผิดครรลองวิชาชีพใน	Social	Media	อาจ

จะเป็นเหตุให้เราถูกดำาเนินการทางจริยธรรม	หรือ

วนิยั/กฎหมาย	จนเกิดความเสียหายต่อตนเอง,	สถาน

พยาบาล,	วิชาชีพหรือเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยได้

	 สถานพยาบาลจึงควรมีการส่ือสารทำาความ

เข้าใจอยา่งท่ัวถงึในส่วนของแนวทางปฏบัิติเกีย่วกบั

การใชง้าน	Social	Media	และส่ืออืน่	ๆ 	ของบคุลากร

ทัง้กลุ่มท่ีเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทีมี่กฎหมายควบคมุ	

และบุคลากรอื่น	ๆ	ของสถานพยาบาลท้ังท่ีใช้งาน

ในนามส่วนตัวหรือในนามองค์กรให้เหมาะสมกับ

บริบทขององค์กร	โดยอาจนำาแนวทางปฏิบัติที่เป็น	

Best	practices	มาใช้	ซึ่งอาจารย์นวนรรน	มีส่วนจัด

ทำาเปน็ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ	เรือ่ง

แนวทางปฏบิติัในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ของ

ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ	ปี	พ.ศ.	2559	(http://www.

ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/088/12.

PDF)	โดย	Social	Media	Guidelines	จะประกอบด้วย

หัวข้อหลัก	ๆ	คือ

	 1.	 หลักทั่วไป	ได้แก่

  l หลักการเคารพกฎหมาย

  l หลักการเคารพในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

  l หลกัการเคารพในกฎระเบียบและนโยบาย

ขององค์กร

  l หลักการเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

และการหลีกเลี่ยงการทำาให้ผู้อื่นเสียหาย

  l หลกัการรายงานพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม

  l หลักเสรีภาพทางวิชาการ

	 2.	 หลักจรยิธรรมท่ัวไปของผูป้ระกอบวชิาชีพ

ด้านสุขภาพ	เช่น

  l หลกัการปอ้งกนัอนัตรายต่อผูอ้ืน่	(Protec-

tion	from	Harms)

  l หลักการมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็น

สำาคัญ	(Beneficence)

	 3.	 ความเป็นวิชาชีพ	(Professionalism)	ได้แก่

  l หลักการรักษา	Professionalism	ตลอด

เวลา

	 	 	 -	หลักการกำาหนดขอบเขตความเป็น

วิชาชีพกับผู้ป่วย	(Professional	Boundaries	with	

Patients)

	 	 	 -	หลักการกำาหนดขอบเขตความเป็น

วิชาชีพกับผู้อื่น

  l หลัก	“คิดก่อนโพสต์”

  l หลกัการมพีฤติกรรมออนไลนอ์ยา่งเหมาะ

สม

  l หลักการต้ังค่า	Privacy	อย่างเหมาะสม

และแยกเรื่องส่วนตัวกับวิชาชีพ

	 	 	 -	หลักการรักษา	Security	และ	Privacy	

ของข้อมูลผู้ป่วย

	 	 	 -	หลัก	Informed	Consent	(สำาหรับการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ป่วย)

  l หลักการตรวจสอบเน้ือหาออนไลน์ของ

ตนอยู่เสมอ

	 4.	 การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและ

จริยธรรม	(Integrity)	อาทิเช่น

  l หลักการไม่โฆษณา

  l หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	

(Full	Disclosure)

  l หลักการระบุวิชาชีพและความรู้ความ
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	 อาจารย์นวนรรน	ตั้งคำาถามให้ผู้ฟังเกิดความสนใจใคร่รู้หรือคิดตามไปด้วยว่า

  l แพทย์ควรวางตัวอย่างไรใน	Social	Media?

  l ผู้ป่วยถ่ายภาพในโรงพยาบาลแล้วเอาไปโพสต์ได้หรือไม่	เพราะอะไร?

  l แล้วแพทย์ถ่าย	Selfie	ตัวเองในโรงพยาบาลแล้วเอาไปโพสต์ได้หรือไม่	เพราะอะไร?

  l เมื่อผู้ป่วยวิจารณ์โรงพยาบาล	(หรือตนเอง)	ใน	Social	Media	แล้วเราควรทำาอย่างไร?

	 แล้วอาจารย์นวนรรน	ก็ได้นำากรณีตัวอย่างท่ีน่าสนใจมาเล่าให้ฟังกว่า	20	กรณี	ซ่ึงจะขอนำาสไลด์ของ

อาจารย์มาเผยแพร่ที่นี่ด้วย

ชำานาญของตน	(Self-Identification)

  l หลักการหลีกเลี่ยงการสำาคัญผิดว่าเป็นผู้

แทนองค์กร	(Avoiding	Misrepresentation)

  l หลัก	“เช็คก่อนแชร์”

	 5.	 การใหค้ำาปรกึษาออนไลน์	(Online	Consul-

tation)	มีข้อพึงปฏิบัติคือ

  l หลักการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังใน

การให้คำาปรึกษาออนไลน์

	 	 หลักการบันทึกการส่ือสารที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ

	 นอกจากน้ีแนวทางปฏิบัติขององค์กรต่าง	ๆ	

ควรครอบคลุมถึง
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	 ความปลอดภัยของบุคลากร

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานพยาบาล	ก็

เป็นอีกเรื่องหน่ึงซ่ึงสถานพยาบาล

ต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง	และมี

กระบวนการสื่อสารในภาวะวิกฤต	

(Crisis	Communication)	ซ่ึงรวมถึง

การตอบสนองในกรณีมีเหตุท่ีอาจส่ง

ผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียง	ภาพ

ลักษณ์และความเชื่อม่ันขององค์กร

ในวงกวา้งทีเ่หมาะสม	คลอ่งตัว	และ

มีประสิทธิภาพ
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	 โดยสรุปแล้ว	Social	Media	มีทั้งด้านสว่างและด้านมืด	จึงควรใช้	Social	Media	อย่างเหมาะสม	มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	โดยคำานึงถึงมุมมองที่แตกต่างจากจุดยืนของเราด้วย	(ต้อง	“เข้าใจ”	จึงจะ	“เข้า

ถึง”)
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ภาพบรรยากาศการอบรม

ประมวลภาพ
การอบรมศัลยปฏิบัติที่ดี และ การอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย

ในวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำานึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเคร่งครัด	ตามนโยบาย	Social	Distancing
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพศิษฎ์	ศิริวิทยากร	ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	กล่าวเปิดงาน

และ	นายแพทย์ชาญเวช	ศรัทธาพุทธ	ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม	กล่าวรายงาน

ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายภาพ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร	โรจนนินทร์	

บรรยายในหัวข้อ	Good	Surgical	Practice

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธัญเดช	นิมมานวุฒิพงษ์	 

บรรยายในหัวข้อ	Communication	Skills
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ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์อภิชาต	ศิวยาธร	บรรยายในหัวข้อ	Risk	management	for

surgeons	&	Patient	Satisfaction:	A	systematic	approach

นายแพทย์วิศิษฏ์	สงวนวงศ์วาน,

นายแพทย์จิตตินัดด์	หะวานนท์

Panel	discussion	ภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการร้องเรียน

และฟ้องร้อง	โดย	นายแพทย์วิเชาว์	กอจรัญจิตต์

Good	resident	today,	good	surgeon	tomorrow	

โดยแพทย์หญิงสุมาวดี	บุณยสุรักษ์

ผู้ที่ได้รับรางวัลบางส่วนจากการตอบคำาถาม

ในการบรรยาย
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ความเสี่ยงทางกฎหมายในเวชปฏิบัติ	จริยธรรม

และมาตรฐานวิชาชีพศัลยแพทย์

โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัติ	พาณิชย์พงษ์

End-of-life	and	palliative	care

นายแพทย์สกล	สิงหะ

Panel	discussion	“จริยธรรมในศัลยปฏิบัติ”

โดย	พลอากาศโทนายแพทย์สญชัย	ศิริวรรณบุศย์

ดำาเนินรายการโดย	นายแพทย์สมประสงค์	ทองมีสี,

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกษยา	ตันติผลาชีวะ

นายแพทย์ไพวิทย์	ศรีพัฒน์พิริยกุล	ผู้ดำาเนินรายการตลอดการอบรม	Good	Surgical	Practice
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บรรยากาศการตอบคำาถามของผู้เข้าร่วมอบรม

การมอบเกียรติบัตรสำาหรับผู้เข้าอบรม
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ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย	โอเจริญรัตน์	ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัย

กล่าวเปิดงานอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย	และบรรยายในหัวข้อ	Research	question

ภาพการแจกรางวัลบางส่วนสำาหรับผู้ทำาคะแนน	Pretest	สูงสุด

บรรยากาศการอบรม
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วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 

นพ.กวีศักดิ์	จิตตวัฒนรัตน์ นพ.จุล	นำาชัยศิริ

นพ.ดุลยพัฒน์	สงวนรักษา 	นพ.ธัญวัจน์	ศาสนเกียรติกุล

นพ.บรรพต	สิทธินามสุวรรณ นพ.บุญยิ่ง	ศิริบำารุงวงศ์
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นพ.ประสิทธิ์	มหาวงศ์ขจิต นพ.พจน์ชวิทย์	อภินิเวศ

นพ.ภาณุวัฒน์	เลิศสิทธิชัย นพ.ศุภกานต์	เตชะพงศธร

นพ.สมพล	เพิ่มพงศ์โกศล นพ.สหพล	อนันต์นำาเจริญ
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นพ.อภิชาต	พลอยสังวาล พญ.ดลฤดี	สองทิศ

นพ.สิริพงศ์	สิริกุลพิบูลย์ นพ.สุรศักดิ์	สังขทัต	ณ	อยุธยา
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Update การประชุมวิชาการประจำาปี “RCST Virtual 

Annual Congress 2020” 

Theme: Surgical Challenges in Transformative Era 2020 

	 	 	 Date	8-11	October	2020
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บทบรรณาธิการ

	 จุลสารฉบับน้ีเป็นฉบับท่ีสองของปี	พ.ศ.	

2563	ส่ิงที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อท่ัวท้ังโลกก็

เป็นท่ีทราบกันดีว่าเกิดจากการระบาดของ	Corona	

Virus	ทีต้ั่งต้นมาจากประเทศจีน	ท่ีได้รบัการต้ังชือ่วา่	

COVID-19	แน่นอนว่าราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง

ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจาก	COVID-19	ไป

ด้วยเช่นกัน	ทางสำานักงานของราชวิทยาลัยฯ	ได้ให้

เจา้หนา้ท่ีสลบัวนักนัมาทำางานในชว่งเดือนเมษายน

จนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม	และเริ่มกลับมาทำางาน

ตามปกติในเดือนมิถุนายน	มีผลทำาให้สมาชิกหลาย

ท่านไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสำานักงานของ

ราชวิทยาลัยฯได้ในบางวัน	แต่ท่ีสำาคัญกว่านั้น	ด้วย

มาตรการ	Social	distancing	ส่งผลให้การจัดประชุม

วชิาการประจำาปขีองราชวทิยาลยัฯได้รบัผลกระทบ

อย่างมาก	ทำาให้ในปีน้ีการประชุมวิชาการประจำา

ปีมีความจำาเป็นต้องจัดเป็นแบบ	Virtual	โดยใช้ชื่อ

ว่า	RCST	Virtual	Annual	Congress	2020	ในช่วง	

8-11	ตุลาคม	2563	โดยในวันท่ี	8	ตุลาคม	จะเป็น

พิธีเปิด	มีปาฐกถา	อุดม	โปษะกฤษณะ	รวมท้ังพิธี

แจกเกียรติบัตรสำาหรับสมาชิกใหม่และเกียรติบัตร

สำาหรับศัลยแพทย์ดีเด่น	ร่วมกับการมอบรางวัล

ผู้ท่ีทำาคะแนนได้สูงสุด	3	 อันดับแรกในการสอบ

วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์	ณ	ห้องสยาม

มกุฎราชกุมาร	อาคารเฉลิมพระบารมี	๕๐	ปี	ซอย

ศูนยว์จิยั	ส่วนในวนัท่ี	9	ตุลาคม	จะเป็น	Pre-congress	

workshops	โดยจะจดัท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	และ

วนัท่ี	10-11	ตุลาคม	เป็น	Main	congress	จะกลบัมาใช	้

ห้องสยามมกฎุราชกุมาร	อาคารเฉลมิพระบารมี	๕๐	

ปี	ซอยศูนย์วิจัย	ในการถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่ลงทะเบียน

เข้าร่วมงานประชุม	โดย	Theme	ในปีนี้	คือ	 “Surgi-

cal Challenges in Transformative Era 2020”	ส่วน

รายละเอียดจะได้มีการนำาเสนอในจุลสารฉบับนี้ให้

เห็น

	 อีกสองงานท่ีถูกเลื่อนการจัดการอบรม	ได้แก่	

การอบรมจริยธรรม	(Good	Surgical	Practice)	

สำาหรับแพทย์ประจำาบ้าน	และ	การอบรมพื้นฐาน

ทางการวิจัย	โดยในแต่ละปี	จะถูกกำาหนดให้จัดการ

อบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม	แต่ในปีนี้ก็ถูกเลื่อน

ออกไป	เพิ่งจะได้มาจัดกันในเดือนกรกฎาคม	โดย

การอบรมจรยิธรรม	จดัข้ึนในวนัเสารท์ี	่4	กรกฎาคม	

2563	และการอบรมพื้นฐานทางการวิจัยจัดในวัน

ท่ี	5-7	กรกฎาคม	2563	ซ่ึงจุลสารฉบับนี้จะได้นำา 

ภาพบรรยากาศการอบรมทั้ง	2	งานมาให้ได้เห็นกัน	

โดยที่ยังคงรักษาบรรยากาศตามมาตรการ	Social	

distancing	ไว้เป็นอย่างดี

	 ในฉบับน้ีก็ยังมีบทความของอาจารย์ชุมศักดิ์	

พฤกษาพงษ์	เป็นภาคสองของเรื่อง	Social	Media	

Conflict:	Ethical	Concern	ซึ่งมีความเข้มข้นไม่ต่าง

ไปจากภาคแรก	ขอให้สมาชิกทุกท่านให้ความใส่ใจ

ในเรือ่งน้ีใหม้ากนะครบั	เพือ่จะได้ไม่มีปัญหาในการ	

post	เรื่องราวต่าง	ๆ	ใน	Social	media	

	 ในวันท่ี	30	กรกฎาคม	2563	ได้มีการเสวนา	

เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้อง

ฉุกเฉินสถานพยาบาล” ครั้งที่ 2	ด้วยความร่วมมือ

ของ	แพทยสภา	กระทรวงสาธารณสุข	และ	สภา

การพยาบาล	โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรี	

เผ่าสวัสด์ิ	นายกแพทยสภา	 เป็นประธานในการ

เสวนาครั้งนี้	ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากในช่วงกลางเดือน

กรกฎาคม	ท่ีผา่นมา	ได้เกิดเหตุรนุแรงในหอ้งฉกุเฉนิ

ของโรงพยาบาลสองแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ		

จงึเป็นท่ีมาในการจดัเสวนาในครัง้น้ี	สมาชิกทุกท่าน

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน	www.tmc.or.th

	 ท้ายสดุนี	้ขอแจง้ใหท้ราบอกีครัง้วา่	จลุสารราช

วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	ในปีน้ี	จะเป็น
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ปีสุดท้ายที่จะมีการพิมพ์เป็นเล่มส่งไปยังสมาชิกท่ี

ไม่มี	email	address	โดยในปี	พ.ศ.	2564	จะทำาเป็น

รูปแบบ	online	เพียงอย่างเดียว	โดยสมาชิกทุกท่าน

สามารถเข้าดูเนื้อหาของจุลสารได้ใน	website	ของ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและใน	

Facebook	สำาหรบัสมาชกิท่ีมี	email	address	ทางราช

วทิยาลัยศัลยแพทยฯ์	จะสง่ใหส้มาชกิได้อา่นโดยตรง

เหมือนที่ได้ทำามาระยะหนึ่งแล้ว	ในกรณีที่สมาชิกที่

มี	email	address	แต่ไมไ่ด้รบัจลุสารทาง	email	กรณุา

แจง้กลบัมาท่ีราชวทิยาลัยฯด้วยนะครบั	เผือ่วา่	email	

ของท่านอาจมีความคลาดเคลื่อนจนทำาให้ท่านไม่

ได้รับข่าวสารจากทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง

ประเทศไทย

นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

บรรณาธิการ
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