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

แบบฟอร์ มการเสนอหลักสูตรแพทย์ เฟลโลว์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทย์ เฟลโลว์ สาขาวิชา นาสิกวิทยา และ โรคภูมิแพ้
ภาควิชา โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

เฟลโลว์ สาขาวิชานาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ้
Fellowship in Rhinology and Allergology

2. ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์สาขานาสิกวิทยา และ โรคภูมิแพ้
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Certificate of Fellowship in Rhinology and Allergology
3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
3.1 หน่วยนาสิกวิทยา และ หน่วยโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา
3.2 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
4. หลักการและเหตุผลในการขอเปิ ดหลักสูตร
สาขาวิชานาสิกวิทยา ครอบคลุมถึงโรคทุกชนิดที่เกิดขึ ้นแก่ จมูก โพรงหลังจมูก และ โพรงอากาศข้ างจมูก ที่
เรี ยกว่า ไซนัส โดยสาเหตุของโรคอาจเกิดจากความผิดปกติแต่กาเนิด, อุปัทวันตราย, เนื ้องอก, โรคติดเชื ้อ หรื อ การอักเสบ
จากสาเหตุอื่น ซึง่ ที่พบบ่อยที่สดุ คือ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคไซนัสอักเสบเรื อ้ รัง และ ริ ดสีดวงจมูก เป็ นต้ น
เนื่องจากจมูก และ โพรงอากาศข้ างจมูก เป็ นอวัยวะที่เข้ าถึงได้ ยาก ทังในการตรวจ
้
และ การทาผ่าตัด และยังเป็ นอวัยวะที่
อยูใ่ กล้ ชิดกับอวัยวะสาคัญหลายอย่าง เช่น ตา และ สมอง ดังนันการตรวจ
้
และ การรักษาด้ วยการผ่าตัดจมูกและไซนัส
จึง ต้ องการความรู้ ความชานาญเป็ นพิเศษ
ปั จจุบนั การตรวจรักษาทางด้ านนาสิกวิทยา และ โรคภูมิแพ้ ได้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
การตรวจโดยใช้ กล้ องเทเลเอนโดสโคป การตรวจประเมินอาการคัดแน่นจมูกโดยใช้ เครื่ องมือ Active Anterior
Rhinomanometer, การตรวจวัดโครงสร้ างภายในจมูกโดยใช้ คลื่นเสียง (Acoustic Rhinometry), การถ่ายภาพรังสีของ
จมูกและไซนัสด้ วย เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography) และ การถ่ายภาพด้ วยคลื่นแม่เหล็ก (Magnetic
Resonance Imaging), การทาผ่าตัดในจมูกและไซนัสโดยใช้ กล้ อง (Endoscopic Sinus Surgery) และการผ่าตัดรักษา
ความผิดปกติ ทางกายวิภาค และ รักษาโรคมะเร็ งของจมูก และ ไซนัส เป็ นต้ น แต่แพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านนี ้
ยังมีน้อยมาก แม้ แต่ในกรุงเทพฯ และในสถาบันฝึ กอบรมเอง นอกจากนี ้ปั ญหาของโรคภูมิแพ้ ซงึ่ ในปั จจุบนั พบว่าร้ อยละ
20 ของประชากรทัว่ ไปเป็ นโรคภูมิแพ้ ซึง่ โรคภูมิแพ้ ที่เป็ นกันมากที่สดุ คือโรคภูมิแพ้ ของทางเดินหายใจส่วนบนซึง่ ได้ แก่โรค

จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เยื่อบุลาคออักเสบเรื อ้ รังจากภูมิแพ้ และมลพิษจากสิ่งแวดล้ อม ซึง่ นอกจากจะมีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ที่เป็ นโรคนี ้แล้ ว ยังมีปัญหาจากโรคแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นได้ เช่น ไซนัสอักเสบ, ริ ดสีดวงจมูก, หูชนกลางอั
ั้
กเสบ
หลอดลมอักเสบ และโรคหืดซึง่ จะทาให้ การดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี ้มีปัญหามากขึ ้น และต้ องเสียเวลา และค่าใช้ จ่ายเพื่อ
รักษาโรคแทรกซ้ อนเหล่านี ้มากขึ ้น ดังนันโสต
้
ศอ นาสิกแพทย์ที่มีความรู้ความชานาญในการตรวจป้องกันและรักษาโรค
ภูมิแพ้ อย่างถูกต้ อง จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยโรคนี ้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และลดค่าใช้ จ่ายในการรักษาหรื อผ่าตัดโรคแทรกซ้ อนที่อาจ
เกิดขึ ้นดังกล่าวได้ ด้วย
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลนับว่าเป็ นแห่งแรกที่ได้ ก่อตังหน่
้ วยโรค
ภูมิแพ้ พ.ศ. 2516 และหน่วยนาสิกวิทยา พ.ศ. 2531 ขึ ้น และเป็ นหน่วยงานที่มีความพร้ อมที่จะเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้ แก่โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่มีความสนใจในสาขาวิชานี ้ได้ โดยได้ เริ่ มจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง
Rhinology Update ซึง่ เป็ นการอบรมให้ ความรู้ความก้ าวหน้ าทังในด้
้ านนาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ้ รวมทังการฝึ
้
กหัดทา
ผ่าตัดจมูกและไซนัสด้ วยกล้ อง แก่โสต ศอ นาสิกแพทย์ทวั่ ไป เป็ นประจาทุกปี โดยได้ จดั มาแล้ ว 6 ครัง้ และในเดือน
กุมภาพันธ์ 2542 จะจัดเป็ นครัง้ ที่ 7 โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้ มารับการอบรมเพียงระยะสันคื
้ อ 5 วัน หลายคนต้ องการที่
จะสมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมต่อ รวมทังการที
้
่ผ้ ปู ่ วยโรคภูมิแพ้ และโรคของไซนัส มีจานวนมากขึ ้น จึงมีความต้ องการแพทย์
ที่มีความรู้ ความชานาญ ด้ านนี ้ เพื่อให้ การดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เพียงพอ และในขณะนี ้ยังไม่มีสถาบันใดเปิ ดหลักสูตรนี ้เลย
ในประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์
เพื่อฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกแพทย์ให้ มีความรู้ ความสามารถ และมีความมัน่ ใจในการให้ การตรวจรักษา
และ ผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ และสามารถให้ ความรู้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อช่วย
บรรเทาปั ญหา และป้องกันการเกิดโรคด้ านนี ้ได้ ด้วย
6. กาหนดการเปิ ดสอน กรกฎาคม กับ พฤศจิกายน ของทุกปี
7. อาจารย์
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉวีวรรณ บุนนาค

คุณวุฒิ
พ.บ.,ป. ชันสู
้ ง (จักษุโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา),
อ.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา),
F.I.C.S., F.A.C.A.,F.R.C.O.T.
พ.บ.,ป. ชันสู
้ ง (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา),
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา), F.I.C.S.,
Facharzt fur H.N.O.,F.R.C.O.T.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วฒ
ั นะ ฐิ ตะดิลก
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพันธ์ เจริ ญชาศรี

พ.บ.,ป. ชันสู
้ ง (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา),
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา), F.I.C.S.,
F.R.C.O.T.
พ.บ.,ป. ชันสู
้ ง (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา),
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา), F.R.C.O.T.
พ.บ.,ป.บัณฑิต (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา),
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา), F.R.C.O.T.
พ.บ.,ป.บัณฑิต (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา),
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา), F.R.C.O.T.
พ.บ.,ป.บัณฑิต (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา),
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา), F.R.C.O.T

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิติรัตน์ อังกานนท์
อาจารย์นายแพทย์ประยุทธ ตันสุริยวงษ์
อาจารย์นายแพทย์วีระชัย ตันตินิกร
อาจารย์นายแพทย์ปารยะ อาศนะเสน

ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

พ.บ.,ว.ว. (ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง)
พ.บ.,ว.ว. (ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป)
F.I.C.S.,ป.การปฏิบตั ิรักษาผู้ป่วยกระดูกหน้ าหัก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรี ชา ศิริทองถาวร

ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์

พ.บ.,ป.ชันสู
้ งวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์ ), วทม. (อายุรศาสตร์ ),MD.,
(Melbourne),F.C.C.P, อ.ว. (อายุรศาสตร์ โรค
ระบบการหายใจ)
พ.บ.,ว.ว. (อายุรศาสตร์ ทวั่ ไป),F.C.C.P.,
F.R.C.P. (Edinburgh), F.R.C.P (London)

ศาสตราจารย์นายแพทย์สชุ ยั เจริ ญรัตนกุล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปกิต วิชยานนท์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนวลอนงค์ วิศฎิ ฐ์ สนุ ทร
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พ.บ.,อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ ),F.A.A.P.,
F.A.A.A.I., FACAAI.
พ.บ.,ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )

ภาควิชาตจวิทยา
ศาสตราจารย์คลินิคแพทย์หญิงพัชรี สุนทรผะลิน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม

พ.บ.,อ.ว.(สาขาวิชาตจวิทยา)
พ.บ., .ว.ว. (อายุรศาสตร์ ทวั่ ไป)
ว.ว (สาขาวิชาตจ วิทยา)

ภาควิชาจักษุวิทยา
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพนิดา โกสีย์รักษ์ วงศ์

วท.บ., พ.บ.
ป. ชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(จักษุวิทยา), ว.ว. (จักษุวิทยา)

ภาควิชาวิทยาภูมิค้ ุมกัน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธารารัชต์ ธารากุล

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การแพทย์), พ.บ., Ph.D.
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การแพทย์), พ.บ., Ph.D.

สถานวิทยามะเร็ง
อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์

พ.บ., Diplomate, American Board of Internal
Medicine, Subspecialty Board of
Hematology and Medical Oncology

ภาควิชาเภสัชวิทยา (ห้ องปฏิบตั ิการโรคภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ วิมลวัฒนาภัณฑ์
7.2 อาจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์คณิต มันตาภรณ์

วท.บ., พ.บ.

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Professor and Head of ENT Department
AZ-VUB, Laarbeeklan 101
1090 Brussels, BELGIUM.
Head of ENT Department
Univ. H.N.O. Klinik,
Anichstrasse 35, A-6020 Innsbruck
AUSTRIA.

Prof. P.A.R. Clement

Prof. W. Thumfart
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8. จานวนผู้เข้ าอบรม (ต่ อปี )
ไม่เกิน 2 คน
9. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ าฝึ กอบรม
9.1 ได้ รับวุฒิบตั ร หรื อ อนุมตั บิ ตั ร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสตนาสิกลาริ งซ์
วิทยา หรื อ
9.2 ผู้ที่ ผ่านการฝึ กอบรม หลักสูตรแพทย์ประจาบ้ านสาขาโสต นาสิก ลงริ งซ์วิทยาในสถาบันฝึ กอบรมที่แพทยสภา
รับรอง ครบ 3 ปี
10. ระยะเวลาฝึ กอบรม

1 ปี

11. วัตถุประสงค์ และเนือ้ หา โดยสังเขปของหลักสูตร
เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรมตามหลักสูตร ผู้ผ่านการฝึ กอบรมจะต้ องมีความรู้ความสามารถตามเนื ้อหาดังต่อไปนี ้
11.1 ความรู้ พนื ้ ฐาน
11.1.1 Surgical anatomy of the nose and paranasal sinuses
11.1.2 Physiology of the nose and paranasal sinuses
11.1.3 Basic Immunology and Allergy
11.1.4 Basic knowledge in surgical oncology
11.1.5 Basic knowledge in radiation therapy
11.1.6 Basic knowledge in chemotherapy
11.1.7 Basic knowledge in Diagnostic Images of the nose and sinuses
11.1.8 Basic knowledge in ENT Pharmacology
11.2 ความรู้ ในสาขาวิชานาสิกวิทยา
11.2.1 Pathogenesis of the diseases of the nose and paranasal sinuses
11.2.2 Current management of the diseases of the nose and paranasal sinuses
11.2.3 Advanced surgical treatment.
เมื่อจบหลักสูตร สามารถทาการผ่าตัดต่อไปนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
- Endoscopic sinus surgery ทังของ
้ maxillary, ethmoid, frontal และ sphenoid sinuses
- Surgery for benign and malignant tumours of the nose and sinuses
- Surgical correction of nasal and paranasal congenital disorders
- Surgical correction of trauma of the nose and sinuses
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- ความรู้ ในสาขาวิชาโรคภูมิแพ้
11.2.4 Clinical Immunology
11.2.5 Update in pathogenesis of allergic rhinitis, allergic asthma, allergic conjunctivitis, atopic skin
diseases
11.2.6 Current management of allergy in Otorhinolaryngology including pharmacotherapy
11.2.7 Update in pathogenesis and management of other related diseases e.g. nasal polyps,
chronic sinusitis, otitis media with effusion, etc.
11.2.8 Allergen immunotherapy
11.3 งานวิจัย
11.3.1 มีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทาวิจยั
11.3.2 สามารถนาเสนองานวิจยั
11.3.3 สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจยั
11.3.4 มีงานวิจยั 1 เรื่ อง เป็ นงานวิจยั ด้ านคลินิก หรื องานวิจยั พื ้นฐานที่สาขา/ภาควิชารับรอง
11.4 ความสามารถในการปฏิบัตกิ ารต่ างๆ
สามารถให้ การวินิจฉัยโดยอาศัยการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ และมีความสามารถในการใช้ เครื่ องมือและแปล
ผลเพื่อการวินิจฉัยโรค
11.4.1 การตรวจประเมินอาการคัดแน่นจมูกด้ วยเครื่ องมือพิเศษได้ แก่
- Active anterior rhinomanometer
- Acoustic rhinometer
11.4.2 การตรวจวินิจฉัยโรคของจมูกและไซนัสโดยใช้
- กล้ องเอนโดสโคปชนิดต่างๆ
- กล้ องจุลทรรศน์
11.4.3 การทาและแปลผลการทดสอบภูมิแพ้ ทางผิวหนังโดยวิธีตา่ งๆ
11.4.4 การทาและแปลผล nasal scraping
11.4.5 การทาและแปลผล nasal provocation test และ nasal histamine sensitivity test
11.4.6 การทาและแปลผล mucociliary transport test โดยใช้ charcoal หรื อ saccharin
11.4.7 การทาและแปลผลการตรวจหาอิมมูโนโกลบุลินชนิดต่างๆ
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12. การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ภายในระยะเวลา 1 ปี ของการฝึ กอบรม จัดแบ่งออกเป็ นฝึ กอบรมใน
ก. สาขาวิชานาสิกวิทยา
7
ข. สาขาวิชาโรคภูมิแพ้
- ภาควิชาโสตนาสิกลาริ งซ์วิทยา
3
- ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
¼
- ภาควิชาตจวิทยา
¼
- หน่วยโรคปอด ภาควิชาอายุรศาสตร์
¼
- ภาควิชาจักษุวิทยา
¼
ค. ภาควิชาวิทยาภูมิค้ มุ กัน
¼
ง. สถานวิทยามะเร็ ง
¼
(พักร้ อน 10 วันทาการ = 2 สัปดาห์)
รวม
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เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

1. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา ได้ แก่
1.1 ประชุมปรึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ
1.2 ประชุมวารสารสโมสร
1.3 การบรรยายพิเศษ
1.4 จัดการประชุมและจัดการอภิปรายปั ญหา
1.5 เข้ าร่วมกิจกรรมพิเศษตามที่ได้ รับมอบหมายจากอาจารย์
1.6 เข้ าประชุมวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และได้ รับมอบหมาย
1.7 ช่วยอาจารย์ของสาขาวิชาในการสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจาบ้ าน
2. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องปฏิบตั ิงานทางคลินิกอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของเวลาฝึ กอบรม การปฏิบตั ิงานประกอบด้ วย
2.1 ward round พร้ อมกับแพทย์ประจาบ้ านและอาจารย์
2.2 ดูแลผู้ป่วยในของสาขานาสิกวิทยา
2.3 ตรวจผู้ป่วยนอก ในคลินิค เฉพาะโรคจมูก และ คลินิคเฉพาะโรคภูมิแพ้ ทางหู คอ จมูก
2.4 ฝึ กหัด และ ทาหัตถการตามที่กาหนดให้ ชานาญ
2.5 เป็ นที่ปรึกษาของแพทย์ประจาบ้ านทังใน
้ และ นอกเวลาราชการ
2.6 ดูแลสัง่ การให้ การรักษาหรื อรับปรึกษาผู้ป่วยทังใน
้ และนอกภาควิชาตามที่ได้ รับมอบหมายจากอาจารย์
2.7 หมุนเวียนไปปฏิบตั ิงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องตามกาหนด
2.8 หน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ภาควิชา หรื อ คณะมอบหมาย
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13. เกณฑ์ การประเมินเพื่อประกาศนียบัตร
1. ผ่านการประเมินจากการปฏิบตั ิงานในแต่ละหน่วยงานที่เข้ าฝึ กอบรม
2. ผ่านประเมินจากผลงานวิจยั
14. คุณวุฒิ
ผู้ผ่านการประเมินจะมีสิทธิได้ รับประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์ สาขาวิชา นาสิกวิทยา และ โรคภูมิแพ้ จากคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
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