
หลกัสตูรการฝึกอบรมเพ่ือเป็นแพทยผ์ู้มีความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสตวิทยา และโสตประสาทวิทยา 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
และฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

 
1. ช่ือหลกัสตูร 
   (ภาษาไทย)   หลกัสตูรการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทยผ์ูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบ 
    วชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาโสตวทิยา และโสตประสาทวทิยา 
   (ภาษาองักฤษ)  Fellowship Training Program in Otology and Neurotology  
 
2. ช่ือประกาศนียบตัร 
   (ภาษาไทย)   ประกาศนียบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
    อนุสาขาโสตวทิยา และโสตประสาทวทิยา 
   (ภาษาองักฤษ)  Certificate of Otology and Neurotology Fellowship  
 
3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
  หน่วยโสตประสาทวทิยา ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 
4. หลกัการและเหตุผล 
  ผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตทิางการไดย้นิ ประสาทหเูสื่อม หรอืเวยีนศรีษะ ทีร่อรบัการบรกิารมอียู่
เป็นจ านวนมาก และจ าเป็นตอ้งอาศยัแพทยท์ีม่คีวามรูค้วามช านาญเป็นพเิศษมาดแูล  ในปัจจบุนัฝ่ายยงั
ขาดโสต ศอ นาสกิแพทย ์ที่มคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิานี้ จงึตอ้งพฒันาการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอดเฉพาะทางของสาขานี้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารผูป่้วยของโรงพยาบาล 
 
5. วตัถปุระสงค ์
  5.1 เพิม่พนูความรูค้วามสามารถของแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดา้นการรกัษาโรคทาง 
        โสตวทิยา โสตประสาทวทิยา  
  5.2 สามารถ่ายทอดวชิาความรูใ้หแ้ก่แพทยป์ระจ าบา้น นิสติแพทย์ 
  5.3 เสรมิสรา้งศกัยภาพของแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในการพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูม้คีวาม 
                รบัผดิชอบ ใฝ่รู ้มคีุณธรรม จรยิธรรม และวจิารณญาณทีด่ ี 
  5.4 เพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิารผูป่้วยทางดา้นโสตวทิยา และโสตประสาทวทิยา  
6. คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการอบรม 
  6.1 เป็นแพทยท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาตในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมจากแพทยสภา และ 
 
 



  6.2 เป็นแพทยท์ีไ่ดร้บัวุฒบิตัร หรอืหนงัสอือนุมตั ิแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ 
        วชิาชพีเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา จากแพทยสภา หรอืผ่านการอบรมหลกัสตูร 
        แพทยป์ระจ าบา้นสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา ในสถาบนัทีแ่พทยสภารบัรอง และก าลงั 
        รอสอบวุฒบิตัร หรอืหนงัสอือนุมตัิ 
7. จ านวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
  1 คน/ปี 
8. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
  1 ปี 
9. คณาจารย ์
  คณาจารยห์น่วยโสตประสาทวทิยา ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตร ์          
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
10. เน้ือหาหลกัสตูร 
  เมือ่สิน้สุดการฝึกอบรม ผูผ้่านการฝึกอบรม ควรมคีวามรูค้วามสามารถดงัต่อไปนี้ 
  10.1 ความรูพ้ืน้ฐาน 
         10.1.1 Surgical anatomy of the ear and temporal bone 
         10.1.2 Anatomy and physiology of auditory system 
         10.1.3 Anatomy and physiology of vestibular system 
         10.1.4 Basic knowledge in surgical oncology, radiation therapy and chemotherapy 
         10.1.5 Basic knowledge in diagnostic images of the ear and temporal bone 
   10.2 ความรูด้า้น Otology and Neurotology 
         10.2.1 Pathology of diseases of the ear and temporal bone including congenital  
          anomaly, trauma, tumour and infection 
         10.2.2 How to examine, diagnose and treat these conditions 
         10.2.3 Surgical management for conductive hearing loss (tympanoplasty with or  
          without mastoidectomy, ossicular chain reconstruction, stapes surgery, etc.) 
         10.2.4 Surgical management for profound deafness (cochlear implantation) 
        10.2.5 Surgical treatment for vertigo (gentamicin ablation, endolymphatic sac 
            surgery, labyrinthectomy, vestibular neurectomy, posterior semicircular  
              canal occlusion) 
 
         10.2.6 Skull base surgery (acoustic tumor removal, infratemporal fossa approach  
          for glomus tumour, etc.) 
         10.2.7 Facial nerve disorders (diagnosis and management) 
  10.3 ความสามารถในการปฏบิตักิารต่าง ๆ 
         สามารถใหก้ารวนิิจฉยัโดยอาศยัการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และมคีวามช านาญในการ 
ใชเ้ครือ่งมอื และการแปลผล เพื่อการวนิิจฉยัโรค 



         10.3.1 การตรวจทดสอบการไดย้นิ 
    -behavioral audiometry 
    -acoustic impedance 
    -otoacoustic emission 
    -evoked response audiometry (electrocochleography, auditory brainstem 
       response, middle latency response, late latency response) 
         10.3.2 การทดสอบระบบการทรงตวั 
    -electronystagmography 
    -rotary chair testing 
    -posturography 
         10.3.3 การทดสอบ facial nerve 
    -topographic test 
    -electrical test (Hilger test, MST, ENoG, EMG) 
  10.4 การฝึกปฏบิตักิารผ่าตดัในหอ้งปฏบิตักิาร (Temporal bone lab)  
         เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะกายวภิาคของห ูกระดกูมาสตอยด ์และฐานกะโหลก
ศรีษะ และฝึกฝนความช านาญก่อนทีจ่ะผ่าตดัในผูป่้วยจรงิ 
11. ประสบการณ์การเรียนรู้ 
  11.1 ดา้นการบรกิาร 
         11.1.1 ปฏบิตังิานตรวจรกัษาผูป่้วยนอกในคลนิิกโสตประสาทวทิยา สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 
         11.1.2 ผ่าตดั และช่วยผ่าตดั สปัดาหล์ะ 2 วนั 
         11.1.3 ดแูลรกัษาผูป่้วยใน 
         11.1.4 รบัผดิชอบ และดแูลรกัษาผูป่้วยทีส่่งมาปรกึษา ทัง้ผูป่้วยฉุกเฉินและไมฉุ่กเฉิน  
          และรายงานอาจารยป์ระจ าหน่วย 
 11.2 ดา้นวชิาการ 
         11.2.1 เขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการของภาควชิา และของหน่วย เช่น 
    -Grand round     สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
    -Journal club     สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
    -X-ray conference    เดอืนละ   1 ครัง้ 
        11.2.2 จดัท า journal club เดอืนละ 1 ครัง้, topic discussion และ case conference  
          เดอืนละ 1 ครัง้ 
         11.2.3 Elective ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งโดยความเหน็ชอบจากภาควชิา เป็นเวลา 1 เดอืน 
         11.2.4 รว่มกจิกรรมทางวชิาการของราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย ์ 
 11.3 การวจิยั 
         11.3.1 มผีลงานวจิยัทีม่คีุณค่าอย่างน้อย 1 เรือ่ง 
         11.3.2 น าเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการ 
 



12. เกณฑก์ารประเมิน 
  12.1 ตอ้งมเีวลาปฏบิตังิานไมน้่อยกว่า 11 เดอืน 
  12.2 ผ่านการประเมนิการดูแลผูป่้วยดา้น clinical skill, knowledge, performance, 
          responsibility, ethics และ human relationship จากคณาจารยห์น่วยโสตประสาทวทิยา  
         โดยความเหน็รว่มจากคณาจารยส์มทบของภาควชิา 
  12.3 สอบผ่านการสอบขอ้เขยีนไดค้ะแนนไมน้่อยกว่า 60% 
  12.4 สอบผ่านการสอบสมัภาษณ์ตามทีห่น่วยโสตประสาทวทิยาก าหนด 
  12.5 ท างานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
13. คณุวฒิุ 
  ผูผ้่านการประเมนิจะไดร้บัประกาศนียบตัรจากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 

------------------------------ 
 
 


