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1. ชื่อหลักสตูร :  
(ภาษาไทย) หลกัสตูรเพื่อประกาศนียบตัรในวชิาชีพเวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศ์รีษะและคอ  

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
(ภาษาองักฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical proficiency in Head and Neck Surgery 

(Chulalongkorn University) 
 
2. ชื่อวุฒิบตัร  
ชือ่เตม็ 
(ภาษาไทย) ประกาศนียบตัรวชิาชีพเวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศ์ีรษะและคอ (จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 
(ภาษาองักฤษ) Certificate of Medical proficiency in Head and Neck Surgery (Chulalongkorn University) 
ชือ่ย่อ 
(ภาษาไทย) ป.ศลัยศาสตรศ์ีรษะและคอ (จฬุาฯ) 
(ภาษาองักฤษ) Cert. in Head and Neck Surgery (Chula) 
 

3. หน่วยงานรับผิดชอบ   : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
 
4.พันธกิจ : การรกัษาผูป่้วยที่เป็นมะเรง็ เนือ้งอก หรือความผิดปกติอื่นบรเิวณศีรษะและคอจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้
โดยเฉพาะดา้นเนื่องจากบรเิวณนีม้ีกายวิภาคซบัซอ้น หากวางแผนการรกัษาจะท าใหผู้ป่้วยเป็นอนัตรายหรือพกิารได้
โดยง่าย   ศลัยแพทยจ์ าเป็นตอ้งมีความรูเ้รื่องมะเรง็-เนือ้งอกทกุดา้นอย่างละเอยีด  อาทิ  ชีววิทยาของมะเรง็  ทฤษฎีการ
เกิดมะเรง็ต่างๆ  ปัจจยัเส่ียง  ระบาดวิทยา  วิธีการรกัษาแบบตา่งๆ  ผลของวิธีการรกัษาแบบตา่งๆ   การป้องกนั  การให้
ค าแนะน า    ที่ส  าคญัที่สดุคือมีความสามารถในการผ่าตดัอยา่งด ีทัง้การผ่าตดัเพื่อก าจดัโรคและการซ่อมแซมอวยัวะตา่งๆ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

เนื่องจากแพทยห์คูอจมกูมคีวามคุน้เคยกบัการผ่าตดับรเิวณศีรษะและคออยู่แลว้ แต่สว่นใหญ่ขาดความ
เชี่ยวชาญเนื่องจากมีประสบการณน์อ้ย ภาควชิาฯจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาสาขาวิชาดงักล่าวเพื่อขยายการใหบ้รกิารสู่ส่วน
ต่างๆของประเทศ พฒันางานดา้นบรกิารของโรงพยาบาลใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ไป และเนน้ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมคีวามเอือ้
อาทร และใส่ในในความปลอดภยั เพื่อการแกไ้ขปัญหาและส่งเสรมิสขุภาพของประชาชน โดยยดึถือผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง
บนพืน้ฐานการดแูลแบบองคร์วม และมีสภาวะการท างานท่ีเหมาะสม เพื่อธ ารงสขุภาพของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
 
5. ผลลัพธ ์: แพทยท์ี่จบการฝึกอบรมตามเกณฑห์ลกัสตูรนี ้ตอ้งมคีณุสมบตัิและความรูค้วามสามารถขัน้ต ่าตาม
สมรรถนะหลกัทัง้ ๖ ดา้นดงันี ้

i. ความรู ้ความสามารถในเวชปฏิบตัิเก่ียวกบัโรคเนือ้งอกศีรษะและคอ 
ก. มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญขัน้สงูเก่ียวกบัโรคเนือ้งอกของศีรษะและคอ การใชเ้ครื่องมือเพื่อวินจิฉยั 

การรกัษา และฟ้ืนฟ ู 
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ข. มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และทกัษะเก่ียวกบัการผ่าตดัศีรษะและคอที่ซบัซอ้น รวมถึงการดแูลรกัษา
แกไ้ขภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากโรคและการกระบวนการการรกัษา  

ค. มีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยแบบประคบัประครอง (palliative care) 
ii. การท างานแบบวิชาชีพนิยม (professionalism) 
iii. ความสามารถในการปฏิบตังิานไดด้ว้ยตนเองอยา่งเต็มตวัโดยไมต่อ้งมกีารก ากบัดแูล 
iv. ความสามารถในการปฏิบตังิานแบบสหวิชาชีพหรือท างานเป็นทีม 
v. การเรียนรูต้ลอดชวีิต หรือการพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง 
vi. การบรบิาลโดยใชผู้ป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม ค านงึถึงประสิทธิภาพและ

ความปลอดภยั 

 

6. แผนการฝึกอบรม 

i. วิธีการใหก้ารฝึกอบรม 

a. ความรู ้ความสามารถในเวชปฏิบตัิเก่ียวกบัโรคเนือ้งอกศีรษะและคอ 

- ดแูลรกัษาผูป่้วยเนือ้งอกศีรษะและคอ ในบรบิทของผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และผูป่้วยเตรยีม
ผ่าตดั  
- ได ้ท า หรือ ช่วยท า หตัถการผ่าตดัศีรษะและคอ 
- ไดเ้รียนรูก้ารดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย 
- ไดศ้กึษา/อภิปราย ความรูจ้ากต าราและวารสารทางการแพทย ์
- ไดน้ าเสนอหรือเขา้รว่มในกจิกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคเนือ้งอกศีรษะและคอ เช่น 

Journal club, Interesting case, Unit round, Tumor conference 
- ไดเ้ขา้รว่มหรือน าเสนอการประชมุวิชาการ เช่น ประชมุราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิก, ประชมุ
วิชาการรว่มสถาบนั และงานประชมุวชิาการนานาชาติ 

b. การท างานแบบวิชาชีพนิยม (professionalism) 
- ไดร้บัมอบหมายงานที่ตอ้งรบัผิดชอบดว้ยตนเองตามระดบัความรูค้วามสามารถ 
- เขา้รว่มกจิกรรมที่ส่งเสรมิใหม้ีการเรียนรูน้ าไปสู่การเรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวติ เช่น ประชมุราช
วิทยาลยัโสต ศอ นาสิก, ประชมุวิชาการรว่มสถาบนั และงานประชมุวชิาการนานาชาติ 
- มีส่วนรว่มในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรกัษา และเรยีนรูก้ารใช้
ทรพัยากรสขุภาพอยา่งเหมะสมและคุม้ค่า 

c. ทกัษะปฏิสมัพนัธแ์ละการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skill) 
- มีประสบการณใ์หข้อ้มลูผูป่้วยเพื่อประกอบการตดัสินใจการรกัษา การใหค้  าแนะน าปรกึษา
เก่ียวกบัสขุภาพ 
- มีประสบการณน์ าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และรว่มอภิปรายในงานสมัมนาทางวิชาการอยา่ง
สม ่าเสมอ 
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- ปฏิบตัิงานแบบสหวชิาชีพหรือท างานเป็นทีม โดยเขา้รว่มกิจกรรมกบัสหวิชาชีพ เช่น tumor 
clinic, palliative care, X-ray conference และมีส่วนรว่มในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

d. การเรียนรูต้ลอดชวีิต หรือการพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง 
- เขา้รว่มกจิกรรมสมัมนาวารสารทางการแพทย ์มีส่วนรว่มในการวพิากยบ์ทความหรืองานวจิยั
ทางการแพทย ์
- เขา้รว่มประชมุวชิาการ การประชมุเชงิปฏิบตัิการ ที่เก่ียวขอ้งกบัโรคและการผ่าตดัเนือ้งอก
ศีรษะและคอ 

e. การปฏิบตัิงานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based Practice) 
- มีประสบการเรียนรูเ้ก่ียวกบั ระบบสภุาพของประเทศ ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล และ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรกัษา 

ทัง้นีท้างสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัสภาวะการท างานใหเ้หมาะสม ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูร้บัการ
ฝึกอบรม 

ii. เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร  
a. โรคหรือภาวะของผูป่้วย แบ่งเป็น (ภาคผนวกที่ ๑) 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งสามารถใหก้ารวินิจฉยั ดแูลรกัษา และฟ้ืนฟ ูหรือใหค้  าแนะน าเพื่อส่งต่อ ได ้
ในโรคเนือ้งอกของศีรษะและคอ ต่อไปนี ้

 
ระดบัท่ี  ๑   โรคหรือภาวะที่พบบ่อย ซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากผูป่้วยโดยตรง  
ระดบัท่ี  ๒   โรคหรือภาวะที่พบนอ้ยกว่าระดบัท่ี ๑ และมีความส าคญัซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเรียนรูจ้าก

ผูป่้วยแต่ไม่ไดด้แูลผูป่้วยโดยตรง เช่น การรว่มดแูลในหอผูป่้วยดว้ยกนั เป็นตน้  
ระดบัท่ี  ๓   โรคที่พบนอ้ยแต่มีความส าคญั ซึง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรือฟัง

บรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรูโ้รคในกลุม่นีอ้ย่างพอเพียง 
 

b. การตรวจพิเศษ (ภาคผนวกที่ ๑) 
ระดบัท่ี ๑  สามารถตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัท่ี ๒  สามารถส่งตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัท่ี ๓  สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
 

c. หตัถการการผ่าตดัศีรษะและคอ แบ่งเป็น (ภาคผนวกที่ ๑) 
ระดบัท่ี ๑ หตัถการท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง   
ระดบัท่ี ๒  หตัถการท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรท าได ้ หรือท าไดภ้ายใตก้ารแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ) 
ระดบัท่ี ๓  หตัถการท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอาจท าได ้ หรือสามารถช่วยผา่ตดัได ้หรือเคยไดเ้ห็น หรือสามารถบอก

ขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้ม ภาวะแทรกซอ้น ขอ้ดีขอ้เสียได ้
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iii. จ านวนปีของการฝึกอบรม   ๑ ปี 
iv. การบรหิารการจดัการฝึกอบรม 

ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรม รศ.นพ. ณปฎล ตัง้จาตรุนตร์ศัมี   
คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายการบรหิาร และประสานงาน อ.นพ. วรวรรธน ์ระหว่างบา้น 
คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายประเมินผล อ.นพ. วรุตม ์ศภุนคร  
คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายวิชาการ อ.นพ. วิศรุต สามคัคธีรรม   
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม สามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะในการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรไดใ้นเดือน
สดุทา้ยของการปฏิบตังิาน 

v. สภาวะการปฏิบตังิาน 
a. กิจกรรมทางวิชาการ จดัใหเ้ขา้รว่มกิจกรรมทางวิชาการดงัต่อไปนี ้ 

- Academic Activity ของภาควชิา ตามตารางที่ภาคก าหนด ไดแ้ก ่journal club, topic 
review, interesting case, staff lecture, grand round, morbidity and mortality 
conference  
- Head and neck-RT tumor conference 1 ครัง้/สปัดาห ์ 
- Head and neck ward round ทกุสปัดาหท์ี่ 2 และ 3 ของเดือน  
- การประชมุวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติของราชวิทยาโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
และการประชมุที่เก่ียวขอ้ง (ตามดลุยพินิจ)  

b. ตารางการปฏิบตัิงานระหว่างการฝึกอบรม (สามารถเปลี่ยนแปลงได)้  
การปฏิบตังิานในภาควชิา (ไม่นอ้ยกวา่ 10 เดอืน)  

เวลา 
วนั 7.00-8.00 8.00-9.00 9.00-12.00 13.00-16.00 

จนัทร ์ Ward round Journal club OR 
องัคาร 

Ward round 
Topic review /  
Staff lecture 

OPD 
(Head neck clinic) 

Head neck  
academic activity 

พธุ 
Ward round Head neck ward round 

OPD 
(Head neck clinic 

 

พฤหสับดี Ward round Interesting case OR 
ศกุร ์

Ward round 
Head neck-RT  

tumor conference 
TNE / SDL 

หมายเหต ุ: กรณีที่ OR เกินเวลาราชการ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งปฏิบตัิงานใน OR ต่อจนเสรจ็ 

การศกึษาดูงานนอกภาควชิา (Elective) (ไมเ่กิน 2 เดอืน)  

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถศกึษาดงูานในสถาบนัหรือนอกสถาบนั ในประเทศหรือตา่งประเทศกไ็ด ้แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นีจ้ะตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากอาจารยก์่อน 
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c. การท างาน และคา่ตอบแทน 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จะไดร้บัคา่ตอบแทนจากการปฏิบตัิงานทัง้ในเวลา และนอกเวลาราชการ ซึง่เป็นไปตาม
ระเบียบของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย โดยปฏิบตังิานในเวลาราชการไม่นอ้ยกวา่ 40 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์
และปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัต่อเดือน 

d. การลา 
- การลากจิ : ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม สามารถลากิจไดไ้มเ่กิน 10 วนัตอ่ปี โดยตอ้งท าหนงัสือแจง้
ใหอ้าจารยห์วัหนา้หน่วยทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 สปัดาหน์บัจากวนัท่ีลงในหนงัสือลา 
กรณีที่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท าเรือ่งลากจินอ้ยกว่า 1 สปัดาห ์ใหต้ดิต่ออาจารยห์วัหนา้หนว่ย
โดยตรง และจะอนญุาตใหล้าไดห้รือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของอาจารย ์
- การลาป่วย :  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถลาป่วยไดโ้ดยใหโ้ทรแจง้อาจารยภ์ายในหน่วยใน
วนัท่ีป่วย หลงัจากหายป่วยและสามารถกลบัมาปฏิบตัิหนา้ที่ไดแ้ลว้ ใหส่้งใบลาป่วยพรอ้ม
ใบรบัรองแพทยใ์หท้ี่ธุรการภาควชิา ภายใน 1 สปัดาหห์ลงัจากวนัที่กลบัมาปฏิบตัิงาน 
- การลาคลอด : ไม่แนะน าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมตัง้ครรภใ์นชว่งการเรียนต่อแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอด แต่ในกรณีที่ตัง้ครรภ ์ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถลาคลอดไดไ้ม่เกิน 1 เดือน
ก่อนคลอด และไม่เกิน 3 เดือนหลงัคลอด แต่ทัง้นีผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมาปฏิบตังิาน
เพิ่มเติมเพื่อใหม้ีระยะเวลาการฝึกอบรมครบ 1 ปี 

vi. การวดัและประเมินผลเพื่อประกาศนียบตัรฯ  
a. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม : จดัใหม้ีการประเมินผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอในดา้น

ความรู ้และความกา้วหนา้ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้กิดการแกไ้ขและปรบัปรุง โดยมีการ
ประเมินผลทัง้หกดา้น ไดแ้ก่ การประเมินการดแูลผูป่้วยดา้น clinical skill, knowledge, 
performance, responsibility, ethics และ human relationship โดยผลการประเมินตอ้งอยู่ในเกณฑ์
ดีถึงดีมาก 

b. จดัใหม้ีการประเมิน entrustable professional activity ไม่นอ้ยกว่าหวัขอ้ที่ราชวิทยาลยัฯ ก าหนด และ
มีการก าหนด milestones ของแต่ละช่วงการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด
(ภาคผนวกที่ ๒)   

c. การประเมินเพื่อรบัประกาศนียบตัรแพทยเ์ฉพาะทางโสต ศอ นาสิก สาขาโรคมะเรง็ศีรษะและคอ ผูท้ี่มี
สิทธิเขา้รบัการประเมินจะตอ้งมคีณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้
- เป็นผูท้ี่ไดผ่้านการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูร 
- สถาบนัการฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้รบัการประเมินได ้ส่ิงที่ประเมินดว้ยการสงัเกตจากอาจารย์

ในหน่วยฯศลัยกรรมศีรษะและคอ ประกอบดว้ย  
1. ความรู ้ประเมินโดยวิธีการสอบปากเปล่า โดยตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ ๖๐ 
2. การท างานแบบวิชาชีพนิยม และความเป็นมืออาชีพ 
3. ทกัษะการผ่าตดั ความสามารถในการปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตนเองอยา่งเต็มตัวโดยไมต่อ้งมีการ

ก ากบัดแูล  
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4. ความสามารถในการปฏิบตังิานแบบสหวิชาชีพหรือท างานเป็นทีม 
5. การเรียนรูต้ลอดชวีิต หรือการพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง  
6. คณุธรรม จรยิธรรม การบรบิาลโดยใชผู้ป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองค์

รวม ค านงึถงึประสิทธิภาพและความปลอดภยั 

ผลการประเมินตอ้งอยูใ่นเกณฑด์ีถึงดีมาก 

d. กรณีที่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม สอบไม่ผ่านตามเกณฑข์า้งตน้ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถปฏิบตังิานต่อ
จนสิน้สดุปีการศกึษา และสามารถสอบไดใ้นปีถดัไป ทัง้นีถ้า้หากสอบไม่ผ่านภายใน 2 ปี นบัจากการ
ฝึกอบรมสิน้สดุลง จะไม่สามารถสอบเพื่อรบัประกาศนียบตัรได ้

 

7. การรับและคัดเลือก 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

๑. เป็นแพทยท์ี่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญัติวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕   
๒. เป็นแพทยท์ี่ไดร้บัวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัิแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือศลัยศาสตร ์

จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 ไม่เกินปีละ 2 ท่าน 

การคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 ภาควิชาฯ จดัใหม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อคดัเลือกผูเ้ขา้ฝึกอบรม และก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมที่ชดัเจน โปรง่ใส และมีการตรวจนบัคะแนนที่ตรวจสอบได ้โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนจาก 

• การสอบสมัภาษณ ์โดยพจิารณาจากความรู ้การแกไ้ขปัญหา และเจตคติ 

• บคุลิกภาพ การแต่งกาย การส่ือสาร 

• หนงัสือแนะน าหรือรบัรอง 

• ตน้สงักดั 
 

8. อาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม    

คณาจารยใ์นหน่วยศลัยกรรมศรีษะและคอ ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา 

๑. รศ.นพ.ณปฎล ตัง้จาตรุนตร์ศัมี 

• 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 

๒. อ.นพ.วรวรรธน ์ระหว่างบา้น 

• พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
๓. อ.นพ.วรุตม ์ศภุนคร 

• พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

• ว.ว.(ศลัยศาสตรต์กแต่งและเสรมิสรา้งใบหนา้) 
๔. อ.นพ.วิศรุต สามคัคีธรรม 

• พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

• ว.ว.(ศลัยศาสตรต์กแต่งและเสรมิสรา้งใบหนา้) 

คณาจารยใ์นหน่วยศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสรา้ง ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา 

๑. ผศ.นพ.ถนอม  บรรณประเสรฐิ 

• พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

• อ.ว.(ศลัยศาสตรต์กแต่งและเสรมิสรา้งใบหนา้) 

• Fellowship in Head & Neck Reconstructive Surgery & Facial Plastic Surgery 
๒. อ.นพ.กฤษฎา  โกวิทวิบลู 

• พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

• ว.ว.(ศลัยศาสตรต์กแต่งและเสรมิสรา้งใบหนา้) 
๓. อ.พญ.ประภิศพนัธุ ์เจรญิลกัษณ ์

• พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

คณาจารยใ์นหน่วย Laryngology ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา 

๑. รศ.นพ.วีระชยั  คีรีกาญจนะรงค ์

• พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

• อ.ว.(ศลัยศาสตรต์กแต่งและเสรมิสรา้งใบหนา้) 
๒. ผศ.พญ.เปรมสดุา  สมบญุธรรม 

• พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

• Fellowship in Laryngology , Toronto Canada 
๓. ผศ.(พิเศษ).พญ.ภทัรน์ฤน  มหธันสกลุ 

• พ.บ., ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

• ว.ว.(ศลัยศาสตรต์กแต่งและเสรมิสรา้งใบหนา้) 
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9. ทรัพยากร 

1) สถาบนัฝึกอบรม มีหอ้งสมดุของคณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ส าหรบัใหบ้รกิารผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม ในการเขา้ถึงแหล่งความรูท้างวิชาการท่ีทนัสมยั มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบคน้ขอ้มลู
ทางวชิาการต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) สถาบนัฝึกอบรม มีศนูยฝึ์กผ่าตดั ของคณะแพทยศาสตร ์ส าหรบัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถฝึกการผ่าตดัใน
รา่งอาจารยใ์หญ่แบบนิ่ม ( soft cadaver )  

3) สถาบนัไดร้บัการรบัรอง ใหเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสิก  โดยราชวิทยาลยั 
โสต ศอ นาสิกแพทย ์ 

4) สถาบนัฝึกอบรม มีจ านวนผูป่้วยเพียงพอส าหรบัการเรียนรู ้ทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ผูป่้วยผ่าตดั ผูป่้วยนอกเวลา
ราชการและผูป่้วยวิกฤติ 

5) สถาบนัฝึกอบรมมกีารประสานงานและจดัการประชมุรว่มกนัระหว่างแพทยส์หสาขา ( head and neck tumor 
conference ) เพื่อการดแูลรกัษาผูป่้วยมะเรง็บรเิวณศีรษะและคอ 

6) สถาบนัฝึกอบรมมีระบบ internet ที่ทั่วถึง เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม สามารถใชใ้นการศกึษา สืบคน้ ขอ้มลูทาง
วิชาการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

7) สถาบนัฝึกอบรมมีสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัการเรยีนรูท้ี่ครบถว้น ทัง้ในส่วนของภาควิชา  ส่วนของคณะ
แพทยศาสตร ์และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ 

8) สถาบนัฝึกอบบรม ใชอ้าจารยท์ี่มปีระสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในดา้นแพทยศาสตรศ์กึษา ช่วยจดัท า

แผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม และประเมินการฝึกอบรม 

9) สถาบนัจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม สามารถเลือกไปดงูานในสถาบนัอื่นได ้ทัง้ในประเทศ และนอกประเทศ โดย
ใหร้ะยะเวลาในการดงูาน 1-2 เดอืน  

 

10. อายุประกาศ : ก าหนดใหป้ระกาศนยีบตัรในวิชาชีพมีอาย ุ๕ ปี ผูท้ี่ไดร้บัประกาศนียบตัรฯ นีจ้ะตอ้งต่ออายุ
ประกาศนียบตัรฯ ตามวิธีการตอ่ไปนี ้

๑. เขา้รว่มประชมุวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคเนือ้งอกศีรษะและคออยา่งนอ้ย ๓ ครัง้ต่อ ๕ ปี หรือ 
๒. หนงัสือรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาว่าไดผ่้าตดัโรคเนือ้งอกศีรษะและคอ ไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ ราย ต่อ ๕ ปี 

11. การประเมินแผน 

สถาบนัฝึกอบรม มีกลไกการก ากบัดแูล การฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ดงันี ้ 

1. มีการจดัตัง้ กรรมการหลกัสตูร เพื่อคอยก ากบัดแูลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  
2. มีการจดัสมัมนาหลกัสตูรภายใน เป็นประจ าทกุปี เพื่อท าการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ว่าเป็นไปตาม

แผนหรือไม่  
3. ในการสมัมนาหลกัสตูรประจ าปี จะมีการเชิญ อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และผูใ้ชบ้ณัฑิต  

มาท าการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร รวมทัง้ใหข้อ้มลูป้อนกลบั เก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูร โดยจะ
ครอบคลมุหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้ 
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- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
- ผลลพัธก์ารเรียนรูท้ี่พึงประสงค ์
- แผนการฝึกอบรม 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
- การวดัและประเมินผล 
- พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 
- ทรพัยากรทางการศกึษา 
- คณุสมบตัิของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
- ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสขุภาพ 
- สถาบนัฯ รว่ม 
- ขอ้ควรปรบัปรุง 

รวมถงึมีการแสวงหาขอ้มลูป้อนกลบัจากนายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต เก่ียวกบั ความสามารถในการปฏิบตัิงานของแพทย์
ผูส้  าเรจ็การฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 

12. การทบทวนพัฒนาหลกัสตูร 

สถาบนัฝึกอบรมมกีารทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมทกุ ๕ ปี    เพื่อปรบัปรุงกระบวนการ 
โครงสรา้ง เนือ้หา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้  าเรจ็การฝึกอบรม รวมถงึการวดัและการประเมินผล และสภาพแวดลอ้ม
ในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ปรบัปรุงแกข้อ้บกพรอ่งที่ตรวจพบ มีขอ้มลูอา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันา
ใหแ้พทยสภารบัทราบ 

ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูร้บัผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน/ พฒันาหลกัสตูร
การฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยทกุ ๕ ปี และแจง้ผลการทบทวน/ พฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 
 

13. ธรรมาภบิาล 

- สถาบนัฝึกอบรม มีการตัง้คณะกรรมการหลกัสตูร เพื่อบรหิารจดัการหลกัสตูร ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นทกุ
ขัน้ตอน เช่น การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม , กระบวนการฝึกอบรม  และการวดัและการประเมินผลโดยอิง
ตามผลลพัธข์องการฝึกอบรมที่พงึประสงค ์ 

- สถาบนัฝึกอบรม มีการแตง่ตัง้ คณะกรรมการหลกัสตูร ใหม้ีหนา้ที่ก ากบัดแูลเรื่องการจดัการงบประมาณของ
แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม  

- สถาบนัฝึกอบรมมี เจา้หนา้ที่ธุรการ 3 ต าแหน่ง ท าหนา้ที่ในการสนบัสนนุการด าเนินการของการฝึกอบรมและ
กิจกรรมอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รพัยากรไดอ้ย่างเหมาะสม 

- สถาบนัฝึกอบรม มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยท์ี่ครบถว้น ทัง้ในส่วนของโสต ศอ นาสิกแพทย ์ 
และแพทยส์าขาอื่น เช่น แพทยร์งัสีรกัษา แพทยอ์ายรุศาสตรด์า้นโรคมะเรง็ แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟ ูแพทย์
ทางดา้นโภชนาการ รวมถึงทนัตแพทย ์ 
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14. ประกันคุณภาพ 

สถาบนัฝึกอบรมผ่านการประเมนิความพรอ้มในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และไดร้บัการประเมินคณุภาพทกุ 5 ปี 
โดยราชวิทยาลยั โสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 


