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หลกัสูตรการฝึกอบรมเพือเป็นแพทย์ผู้มีความรู้ความชํานาญ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ 

ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา   คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

และฝ่ายโสต ศอ นาสิกวทิยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

 

1. หลกัสูตร 

(ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมเพือเป็นแพทยผ์ูมี้ความรู้ความชาํนาญในการ 

    ประกอบวชิาชีพเวชกรรม  อนุสาขาศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 

(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training Program in Head and Neck  Surgery 

 

2. ชือประกาศนียบัตร  

(ภาษาไทย) ประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

  อนุสาขาศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 

(ภาษาองักฤษ) Certificate of Fellowship in Head and Neck  Surgery 

 

3. หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

  หน่วยศลัยกรรมศีรษะและคอ   ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา   

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   และฝ่ายโสต ศอ นาสิกวทิยาโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์  

 

4.  หลกัการและเหตุผล         

  การรักษาผูป่้วยทีเป็นมะเร็ง เนืองอก หรือความผดิปกติอืนบริเวณศีรษะและคอจาํเป็นตอ้ง 

อาศยัแพทยผ์ูเ้ชียวชาญทีผา่นการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ  เนืองจากบริเวณนีมีกายวภิาคซบัซอ้น 

ทาํให้ผูป่้วยเป็นอนัตรายหรือพิการไดโ้ดยง่าย   ศลัยแพทยจ์าํเป็นตอ้งมีความรู้เรืองมะเร็ง เนืองอกทุกดา้น 

อยา่งละเอียด  อาทิ  ชีววทิยาของมะเร็ง  ทฤษฎีการเกิดมะเร็งต่างๆ  ปัจจยัเสียง  ระบาดวทิยา  วิธีการ 

รักษาแบบต่างๆ  ผลของวธีิการรักษาแบบต่างๆ   การป้องกนั  การใหค้าํแนะนาํ    ทีสาํคญัทีสุดคือมี 

ความสามารถในการผา่ตดัอยา่งดี ทงัการผา่ตดัเพือกาํจดัโรคและการซ่อมแซมอวยัวะต่างๆไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ เนืองจากแพทยหู์คอจมูกมีความคุน้เคยกบัการผา่ตดับริเวณศีรษะและคอ แต่ส่วนใหญ่ 

ขาดความเชียวชาญเนืองจากมีประสบการณ์นอ้ยจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาสาขาวชิาดงักล่าวเพอืยกระดบัการ 

ใหบ้ริการสู่ส่วนต่างๆของประเทศและพฒันางานดา้นบริการของโรงพยาบาลใหม้ีประสิทธิภาพยงิขึนไป

ดว้ย 
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 5.  วตัถุประสงค์                         

  5.1 เพมิพูนความรู้ความสามารถของแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมในดา้นการรักษา การป้องกนั ระบาด

วทิยา    

                    และการวจิยัของโรคบริเวณศีรษะและคอ มีความสามารถในการผา่ตดั เพือเอารอยโรคออก 

                    ใหก้ารซ่อมแซมรอยโรค รวมถึงสามารถแกไ้ขภาวะแทรกซ้อนทีเกิดขึนได ้

5.2 เพอืกระจายการใหบ้ริการในการดูแลรักษาโรคมะเร็งศีรษะและคอไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของ

ประเทศ 

5.3 เพมิประสิทธิภาพระบบการให้บริการรักษาโรคบริเวณศีรษะและคอของโรงพยาบาล 

         จุฬาลงกรณ์ 

 

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม                                          

6.1  เป็นแพทยที์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

6.2  เป็นแพทยที์ไดรั้บวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ 

        วิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา หรือศลัยศาสตร์จากแพทยสภา 

6.3 อยูใ่นระหวา่งการฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจาํบา้นปีสุดทา้ยหรือเป็นแพทยใ์ชทุ้นปีสุดทา้ย 

โดยจะตอ้งสอบไดวุ้ฒิบตัรหรืออนุมติับตัรก่อนเริมการฝึกอบรม  

 

7. จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม    

  ไม่เกิน 2 คนต่อปี 

 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม          

 1 ปี 

 

9. คณาจารย์ 

- คณาจารยใ์นหน่วยศลัยกรรมศีรษะและคอ ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

o รศ.นพ.ณปฎล ตงัจาตุรนตรั์ศมี 

 พ.บ. , ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)  

 Fellow of the European Board in ORL-HNS 

 Visiting Fellowship in Head and Neck Surgery, Yonsei University, Korea 
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 Certificate of Observation Course in Robotic surgery, Severance Robot 

and MIS Training Center, Korea 

o อ.นพ.วรวรรธน์ ระหวา่งบา้น 

 พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

o อ.นพ.วรุตม ์ศุภนคร 

 พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

 ว.ว.(ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้)  

- คณาจารยใ์นหน่วยศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวทิยา 

o ผศ.นพ.ถนอม  บรรณประเสริฐ 

 พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

 อ.ว.(ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้) 

 Fellowship in Head & Neck Reconstructive Surgery & Facial Plastic 

Surgery 

o อ.นพ.กฤษฎา  โกวิทวบิูล 

 พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

 ว.ว.(ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้)  

- คณาจารยใ์นหน่วย Layngology ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 

o รศ.นพ.วีระชยั  คีรีกาญจนะรงค ์

 พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

 อ.ว.(ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้) 

o ผศ.พญ.เปรมสุดา  สมบุญธรรม 

 พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

 Fellowship in Laryngology , Toronto Canada 

o ผศ.(พิเศษ).พญ.ภทัร์นฤน  มหธันสกุล 

 พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

 

- คณาจารยอื์นๆในภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 

- คณาจารยใ์นภาควชิารังสีรักษา 

- คณาจารยใ์นภาควชิาพยาธิวิยา 

- คณาจารยใ์นหน่วยมะเร็งวทิยา ภาควิชาอายรุศาสตร์ 

 

10.  เนือหาของหลกัสูตร 
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เพอืให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  เมือสินสุดการฝึกอบรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

ควรมีความรู้ความสามารถตามเกณฑต์่อไปนี 

10.1 Head & Neck Surgery & Reconstruction 

   Basic Knowledge 

   - Head & Neck embryology 

- Head & Neck Surgical  Anatomy 

   - Physiology of swallowing 

   - Physiology & Biophysiology  of  Radiation  Therapy 

   - Biology of Cancer 

   - Biophysiology  of  antineoplastic  chemotherapy  for  head  & neck  cancer 

   - Staging  &  Classification 

   - Anatomy and  Physiology  of  Flap  (including free flap) 

   - Antibiotic  therapy 

   - Wound healing 

  Diagnosis 

   - Physical examination & endoscopic examination of the head & neck 

   - Diagnostic imaging of the head  & neck  region 

   Head  & Neck Surgery 

   - Surgery for head & neck neoplasms        

       e.g. nasopharynx, nose, paranasal sinuses, salivary gland, thyroid,    

      pharynx, larynx, maxilla & mandible 

   - Head & neck  infection    

      eg. deep neck infection, necrotizing fasciitis  

   - Laryngotracheal  surgery 

  10.2  Head & Neck Reconstruction                        

   - Local flap 

   - Regional flap 

   - Vascularized free flap 

  10.3  Laser  Surgery                                       

   - Basic principles & safety consideration 

- Laser treatment for head & neck lesions (cancer, vascular lesion, skin lesion,   

                              laryngotracheal  lesion,  nose &  sinus  lesion) 
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11.  ประสบการณ์การเรียนรู้                  

  11.1 Patient  care 

          11.1.1 ปฏิบติังานตรวจรักษาผูป่้วยในและผูป่้วยนอกในศลัยกรรมบริเวณศีรษะ และคอ 

           สัปดาห์ละ 2 ครัง 

          11.1.2 ช่วยผา่ตดัและผา่ตดัผูป่้วยสัปดาห์ละ 3 วนั 

          11.1.3 รับผดิชอบและดูแลรักษาผูป่้วยทีไดรั้บการส่งปรึกษาจากนอกหน่วย  

          ทงัผูป่้วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน   และรายงานประจาํหน่วย 

  11.2 Academic  Activity 

    11.2.1 เตรียม Case  conference     สัปดาห์ละ  1  ครัง 

    11.2.2 เขา้ร่วม Case conference     สัปดาห์ละ 1 ครัง 

    11.2.3 เขา้ร่วม  Journal  club     สัปดาห์ละ 1  ครัง  

    11.2.4 อ่าน Journal     เดือนละ 2 ครัง 

    11.2.5 Elective ในสาขาทีเกียวขอ้ง และหน่วยศลัยกรรมศีรษะและคอรับรองเป็นเวลา 4 

สัปดาห์ 

   11.2.6  ร่วมกิจกรรมวชิาการต่างๆ ทีภาควิชาเป็นเจา้ภาพ  

  11.2.7 ร่วม Head neck round เดือนละ 2 ครัง 

  11.2.8 ร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการของราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย ์  

  

 11.1 Research  Activity 

    11.1.1 มีความสามารถในอ่าน วิเคราะห์ และแปลผลบทความทางวชิาการ 

  11.1.2 มีส่วนร่วมในผลงานวิจยัในช่วงเวลาทีศึกษาอยา่งนอ้ย 1 เรือง 

   

12.  เกณฑ์การประเมิน         

   12.1 ตอ้งมีเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 10 เดือน 

   12.2 ผา่นการประเมินการปฏิบติังานทุกดา้นจากคณาจารยห์น่วยศลัยกรรมศีรษะและคอ 

ร่วมกบัความเห็นของคณาจารยส์มทบของภาควชิา  

 

13. คุณวุฒิ 

ผูผ้า่นการประเมินจะไดรั้บประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรมสาขาศลัยศาสตร์ศีรษะและคอจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 


