ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก ประจาปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2561
ให้แพทย์ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารหลักสูตรของแต่ละอนุสาขาที่ต้องการสมัคร กรอก
ใบสมัคร “แบบแสดงความจานงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง” และส่งใบสมัครมา
พร้อมกับหลักฐานตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจานงเข้ารับการคัดเลือก มายัง

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2419-8045

แบบแสดงความจํานงเพือ่ เข้ ารับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ ฝึกอบรมเฉพาะทาง
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประเภทการฝึ กอบรม

 แพทย์ประจําบ้าน
 แพทย์ประจําบ้านต่อยอด  ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
หลักสู ตร ................................................................................ ปี การศึกษา .....................

รู ปถ่าย

ให้ กรอกข้ อความโดยการพิมพ์ หรื อเขียนด้ วยตัวบรรจง และทําเครื่ องหมาย 
หรื อระบุตัวเลขในช่ อง  ให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง
ก. ชื่อ-สกุลผู้สมัคร .................................................................................................................................................
วันเดือนปี เกิด........................................................เชื้อชาติ...................................สัญชาติ...................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข. ทีอ่ ยู่ของผู้สมัครทีส่ ามารถติดต่ อได้ รวดเร็ว
เลขที่...............หมู่ที่.............ซอย..............................ถนน...................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................
โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์มือถือ................................E-mail………………………….........
ค. ชื่อสาขาวิชา/ภาควิชา ทีต่ ้ องการสมัครเข้ าคัดเลือกเพือ่ ฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ เฉพาะทาง (เลือก 1 แห่ง/เท่านั้น)
............................................................................................................................................................................
ง. คุณวุฒิทางการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต..............................................
............................................................................ปี พ.ศ.ที่สาํ เร็ จการศึกษา......................เกรดเฉลี่ย.....................
จ. ประสบการณ์ การสมัคร/ การฝึ กอบรมแพทย์ เฉพาะทาง
 ท่านเคยถูกตัดสิ ทธิ์ในการสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางหรื อไม่ ไม่เคย เคย
(โปรดระบุเหตุผลและปี พ.ศ. ที่สมัคร)..........................................................................................................
ไม่เคย เคย
 ท่านเคยเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางหรื อไม่
(โปรดระบุสาขาและปี พ.ศ. ที่จบ หรื อจะจบ) ...............................................................................................
ฉ. ประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานหลังได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ภาระการชดใช้ ทุน
ขอให้ระบุขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานหลังได้รับใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใช้ทุน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปี ที่สมัคร
 โครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาล......................................................................................
ตั้งแต่เดือน..............................พ.ศ....................... ถึงเดือน..................................พ.ศ.........................
2 ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล..........................................................................
ตั้งแต่เดือน..............................พ.ศ....................... ถึงเดือน..................................พ.ศ.........................

 ภาระการชดใช้ทุนที่ยงั เหลืออยู่ (การชดใช้ทุนให้นบั รวมเวลาในการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)
 ไม่มี เพราะปฏิบตั ิงานครบถ้วนแล้ว 3 ปี
 ไม่มี ได้ชดใช้เงินแล้ว เมื่อ .....................................
 มีภาระการชดใช้ทุน ปฏิบตั ิมาแล้ว...........ปี  อื่นๆ (ระบุ) ............................................................
 ปั ญหาที่ผา่ นมาในการปฏิบตั ิงานหลังได้รับใบอนุญาตฯ
 ไม่มี
 มี (ระบุ) .......................................................................................................................
 สถานที่ทาํ งานปั จจุบนั ....................................................................................................................................
............................................................................................................................ โทรศัพท์ ............................
 รายชื่อผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานของผูส้ มัคร
(ขอให้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิงานใกล้ชิดอย่างน้อย 2 คน)
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

ที่อยู่ - โทรศัพท์

ช. สิ ทธิ์ในการสมัคร  มีตน้ สังกัด (ระบุชื่อต้นสังกัดและตําแหน่งของผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด)
...............................................................................................................................................................................
 ไม่มีตน้ สังกัด
ซ. เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องส่ งมาพร้ อมแบบแสดงความจํานง (สําเนา – ต้องมีการลงนามกํากับรับรองด้วย)
1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. สําเนาประกาศนียบัตรหรื อหนังสื อรับรองเป็ นผูผ้ า่ นโครงการเพิ่มพูนทักษะ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5. สําเนาหนังสื อจากต้นสังกัดอนุมตั ิให้เข้าฝึ กอบรม และรับรองว่าจะทําสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
6. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงาน จากผูบ้ งั คับบัญชาและ/หรื อ ผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิงานใกล้ชิด จํานวน 2 ฉบับ
ลายเซ็นผูส้ มัคร ..................................................................................
วันที่ .......... / ............................ / ................
หมายเหตุ: ใบสมัครนี้ใช้เป็ นการภายใน สําหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น ผูส้ มัครที่ตอ้ งการเข้ารับ
การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอดของแพทยสภา ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของแพทยสภา
ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละปี การศึกษาด้วย
สําหรับผูส้ มัครเข้าฝึ กอบรมในหลักสูตรผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทย์เฟลโลว์) ของคณะฯ เมื่อได้ รับ
การคัดเลือก ให้ภาควิชา/หลักสูตร ส่ งใบสมัครนี้มาที่งานการศึกษาระดับหลังปริ ญญา ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6 เพื่อ
บันทึกข้อมูลผูฝ้ ึ กอบรมและดําเนินการต่อไปตามระเบียบของคณะฯ

หลักสู ตรฝึ กอบรมแพทย์ เฟลโลว์ สาขาวิชาโรคกล่ องเสี ยง
หลอดลม ศีรษะ และคอ
ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริงซ์ วทิ ยา
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
เฟลโลว์สาขาวิชาโรคกล่องเสี ยง หลอดลม ศีรษะและคอ
ภาษาอังกฤษFellowship in Laryngology - Head and Neck Surgery
2. ชื่ อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมผูม้ ีความรู ้ความชานาญในสาขาโรคกล่องเสี ยงหลอดลม
ศีรษะและคอ
ภาษาอังกฤษ
Certificate of Fellowship in Laryngology - Head and Neck Surgery
3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาโรคกล่องเสี ยง หลอดลม ศีรษะและคอ
ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั การรักษาโรคเกี่ยวกับกล่องเสี ยง หลอดลม และเนื้องอกของศีรษะและคอ มีวิวฒั นาการทางวิชาการมาก
ขึ้น รวมทั้งมีการใช้เครื่ องมือที่ละเอียดอ่อนในการวินิจฉัยและรักษา เช่น flexible fibreoptic scope, telescope,
stroboscope, laser และ microlaryngeal surgery การรักษามะเร็ งก็มีววิ ฒั นาการมาก โดยไม่มุ่งหวังเพื่อหาย
อย่างเดียวแต่ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนด้วย เช่น เทคนิคการผ่าตัดที่สามารถเก็บบางส่ วนของกล่องเสี ยง การผ่าตัดที่
มีการซ่อมแซมส่ วนที่ตดั ไปได้ดี (reconstructive surgery) การรักษาร่ วมกันได้แก่การผ่าตัด ฉายแสง และเคมี
บาบัด นอกจากนี้มีการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องเสี ยง เช่น vocal cord medialization
5. วัตถุประสงค์
เพื่อฝึ กอบรมแพทย์ที่มีความสนใจให้มีความรู ้ ความชานาญในการให้การตรวจรักษา ผ่าตัดโรคทางกล่องเสี ยง,
หลอดลม และเนื้องอกบริ เวณศีรษะและคอ และสามารถถ่ายทอดพัฒนาองค์ความรู ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผู ้
เจ็บป่ วยทัว่ ไป
6. กาหนดเปิ ดการสอน
กาหนดเปิ ดการสอนในเดือน 1 กรกฎาคม ของทุกปี

7. อาจารย์
ชื่ อ
ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริงซ์ วทิ ยา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจีระสุ ข จงกลวัฒนา

อาจารย์นายแพทย์ธนา อังสุ วรังษี

อาจารย์นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
ศาสตราจารย์(คลินิก)แพทย์หญิงสุ นนั ทา พลปัถพี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุ วจั นา อธิภาส
อาจารย์นายแพทย์สมุทร จงวิศาล
อาจารย์แพทย์หญิง มล.กัญญ์ทอง ทองใหญ่
นางสาวนิตยา เกษมโกสิ นทร์

คุณวุฒิ
พ.บ. ป.ชั้นสู ง (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
MSc. (Epidemiology), FICS, FRCOT
Cert. of fellowship in Otologyology - Head and Neck
Surg. Toronto, Canada.
พ.บ. ป. ชั้นสู ง (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
FICS, FRCOT.
Cert. of Fellowship in Otolaryngology, USA.
พ.บ. ป. ชั้นสู ง (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
FRCOT, MSc. (Epidemiology)
Cert. Of fellowship in Laryngology, Vancouver Canada
พ.บ. ป. ชั้นสู ง (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา) FRCOT.
พ.บ. ป. ชั้นสู ง (จักษุ, โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา) Dr. Med.
(Freiburg) F.I.C.S., Cert. Training in Audiology
& speech pathology
พ.บ. ป. ชั้นสู ง (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา) FRCOT.
พ.บ. ป. ชั้นสู ง (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา) FRCOT.
พ.บ. ป. ชั้นสู ง (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา) FRCOT.
ศ.ศ.บ. ความผิดปกติของการสื่ อความหมาย

ภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์(คลินิก)นายแพทย์นิตย์ ศุภพงษ์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์

พ.บ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทวั่ ไป)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พนั ธ์ศกั ดิ์ ลักษณะบุญส่ ง

พ.บ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์) F.I.C.S.
Cert. Of observership in Head & Neck surgical oncology
พ.บ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทวั่ ไป)
พ.บ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทวั่ ไป)
พ.บ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทวั่ ไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)
พ.บ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทวั่ ไป)

ภาควิชารังสีวทิ ยา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยภูมิ ภัทรนุชาพร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวุฒิศิริ วีรสาร

พ.บ. ว.ว. (รังสี รักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ )
พ.บ. ว.ว. (รังสี รักษา)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรี ชา ศิริทองถาวร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุ วนิช

ภาควิชาอายุศาสตร์
อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ สิ นลารัตน์

ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
อาจารย์แพทย์หญิงกาญจนา ตันติสุวณิ ชย์กลุ

พ.บ. Diplomate, American Board of Internal
Medicine, Subspecialty Board of Hematology
and Medical Oncology
พ.บ. ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)

8. จานวนผู้เข้ าอบรม (ต่ อปี )
ไม่เกิน 2 คน
9. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการอบรม
9.1 เป็ นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
9.2 เป็ นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต
นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา, ศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา ถือเป็ น Board Cerified
9.3 ผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรแพทย์ประจาบ้าน สาขาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยาครบ 3 ปี ในสถาบันฝึ กอบรมที่
แพทยสภารับรอง ถือเป็ น Board Eliqible หรื อ
10. ระยะเวลาการฝึ กอบรม
เวลา 1 ปี

11. เนื้อหาของหลักสู ตร
เมื่อรับการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะมีความรู ้ ความสามารถ ดังนี้
11.1 ความรู ้โดยละเอียดของลักษณะทางกายวิภาค และสรี รวิทยาของ คอ กล่องเสี ยง หลอดลม และ chest wall
(เพื่อประโยชน์ในการทา reconstruction)
11.2 สามารถทาการตรวจ และ/หรื อ อ่านผลการตรวจพิเศษทางด้าน laryngology ได้แก่
Strobovideolaryngoscopy, rigid laryngeal telescopy, flexible fibreoptic
laryngobronchoscopy, visipitch, nasal airflow meter, laryngeal CT scan, triple endoscopy,
polysomnography, investigation for gastroesophageal reflux, dysphagia
11.3 สามารถตัดสิ นใจวางแผนให้การรักษาโรคต่อไปนี้ได้ถูกต้อง
11.3.1 Airway obstruction ในภาวะต่าง ๆ
11.3.2 Laryngeal injury, laryngotracheal stenosis
11.3.3 Benign head and neck tumor
11.3.4 Malignant head and neck tumor โดยเฉพาะ laryngeal และ hypopharyngeal tumor
11.3.5 Neurogenic diseases of larynx
11.3.6 Swollowing disorder
11.3.7 Obstructive sleep apnea
11.3.8 Parapharyngeal tumor
11.3.9 Angiofibroma
11.4 สามารถทาหัตถการต่อไปนี้ได้
11.4.1 Different type of neck dissection
11.4.2 Reconstruction after head and neck cancer resection
11.4.3 Conservation surgery of the larynx
11.4.5 Phonosurgery
11.4.6 Maxillectomy
11.5 งานวิจยั
11.5.1 มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการทาวิจยั
11.5.2 สามารถนาเสนอผลงานวิจยั ได้
11.5.3 กาหนดงานวิจยั 1 เรื่ อง ในระหว่างการฝึ กอบรม
12. การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
12.1 ร่ วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ ได้แก่
12.1.1 ประชุมปรึ กษาผูป้ ่ วยที่น่าสนใจ
12.1.2 ประชุมวารสารสโมสร

12.1.3 การบรรยายพิเศษ
12.1.4 ประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช, ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์ แห่งประเทศไทย
12.1.5 ประชุมการวางแผนการรักษา
12.1.6 ช่วยอาจารย์ของสาขาในการสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้าน
12.2 ปฏิบตั ิงานทางคลินิค
12.2.1 ดูแลผูป้ ่ วยใน (Service Round) ร่ วมกับอาจารย์และแพทย์ประจาบ้าน
12.2.2 ตรวจรักษาผูป้ ่ วยนอก ในคลินิค เฉพาะโรคของสาขาวิชาโรคกล่องเสี ยง หลอดลม ศีรษะและคอ
12.2.3 ตรวจผูป้ ่ วยที่ Tumor clinic
12.2.4 ทาผ่าตัดหรื อช่วยทาผ่าตัดผูป้ ่ วยของสาขาวิชาฯ
12.2.5 เป็ นที่ปรึ กษาของแพทย์ประจาบ้านทั้งใน และนอกเวลาราชการ
12.2.6 รับปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยจากภาควิชาอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
12.3 อื่น ๆ
ตามที่รับมอบหมายจากภาควิชาฯ หรื อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางการปฏิบัติงานในสาขาวิชาโรคกล่องเสี ยง หลอดลม ศีรษะและคอ
ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริงซ์ วทิ ยา
หลักสู ตร อบรมแพทย์ เฟลโลว์
วัน/เวลา
7.00 - 8.00
8.00 – 9.00

จันทร์
Ward round
Interesting
case

9.00 – 12.00

อังคาร
Ward round
Journal Club
OR / OPD

พุธ
Ward round
OPD & Laryngology
Clinic
FNA Clinic

พฤหัส
Ward round

Laryngology Clinic
H&N
Round

Tumor Clinic
Research
activity
Ward round

OR.

OR.
13.00 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.00

Research
Activity
Ward round

Voice Clinic
- X-ray conference
- J.club ของหน่วย
Ward round

ศุกร์
Ward round
MM conference
- Botox injection
- Laryngeal EMG
Research
Activity
Ward round

หัวข้ อ บรรยาย
1. Conservation Surgery of the larynx
2. Management of neck metastasis
3. Layngeal injury
4. Laryngotracheal stenosis
5. Basic voice physiology
6. Introduction to speech and language disorders
7. Voice analysis
8. Voice rehabilitation
9. Swollowing disorder
10. Basic head and neck surgery
13. การประเมินผล
ประเมินผลจากความรู ้, การปฏิบตั ิงานและผลงานวิจยั โดยคณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในรู ปกรรมการ
และผูผ้ า่ นการประเมิน จะได้รับประกาศนียบัตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ภาควิชาโสตนาสิ กลาริ งซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร 8040
ที่ ทม 0807.25 /
/ 2544
วันที่ 26 มิถุนายน 2544
เรื่ อง ขออนุมตั ิเปิ ดหลักสู ตรแพทย์เฟลโลว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เรี ยน หัวหน้าภาควิชาโสตนาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา
ด้วยสาขาวิชาโรคของกล่องเสี ยงฯ ขออนุมตั ิเปิ ดหลักสูตรแพทย์เฟลโลว์ สาขาวิชาโรคของกล่องเสี ยง
หลอดลม ศีรษะ และคอ ระยะเวลาการอบรมหลักสู ตร 1 ปี ดังรายละเอียดหลักสู ตรฝึ กอบรมที่แนบมา 1 ชุด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ และโปรดดาเนินการต่อไปด้วย จะเป็ นพระคุณยิง่

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
หัวหน้าสาขาวิชาโรคของกล่องเสี ยง หลอดลม ศีรษะ และคอ

เรี ยน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ฉวีวรรณ บุนนาค)
หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา

