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5. สาํเนาหนงัสือจากตน้สงักดัอนุมติัใหเ้ขา้ฝึกอบรม และรับรองวา่จะทาํสญัญาเม่ือไดรั้บการคดัเลือก (ถา้มี) 
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หมายเหตุ: ใบสมคัรน้ีใชเ้ป็นการภายใน สาํหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น ผูส้มคัรท่ีตอ้งการเขา้รับ
การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นและแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดของแพทยสภา ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของแพทยสภา
ท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละปีการศึกษาดว้ย 
 สาํหรับผูส้มคัรเขา้ฝึกอบรมในหลกัสูตรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง (แพทยเ์ฟลโลว)์ ของคณะฯ เม่ือได้รับ
การคดัเลอืก ใหภ้าควิชา/หลกัสูตร ส่งใบสมคัรน้ีมาท่ีงานการศึกษาระดบัหลงัปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6 เพื่อ
บนัทึกขอ้มูลผูฝึ้กอบรมและดาํเนินการต่อไปตามระเบียบของคณะฯ 



แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรแพทย์เฟลโลว์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
หลักสูตรแพทย์เฟลโลว์สาขาวชิา นาสกิวิทยา และ โรคภมูิแพ้ 

       ภาควิชา โสต  นาสกิ  ลาริงซ์วิทยา 
หลักสูตรใหม่   พ.ศ.   2542 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  เฟลโลว์ สาขาวชิานาสกิวิทยา  และโรคภมูิแพ้ 
(ภาษาองักฤษ) Fellowship in Rhinology and Allergology 

 
2.   ช่ือประกาศนียบัตร 

ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) ประกาศนียบตัรแพทย์เฟลโลว์สาขานาสกิวิทยา และ โรคภมูิแพ้ 
ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) Certificate of Fellowship in Rhinology and Allergology 

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3.1   หน่วยนาสิกวิทยา  และ  หน่วยโรคภมูิแพ้   ภาควชิาโสต  นาสกิ  ลาริงซ์วิทยา 
3.2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
4. หลักการและเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร 

สาขาวิชานาสกิวิทยา  ครอบคลมุถึงโรคทกุชนิดท่ีเกิดขึน้แก่  จมกู  โพรงหลงัจมกู   และ  โพรงอากาศข้างจมกู   ท่ี 
เรียกวา่ ไซนสั โดยสาเหตขุองโรคอาจเกิดจากความผิดปกติแตก่ าเนิด, อปัุทวนัตราย, เนือ้งอก, โรคติดเชือ้ หรือ การอกัเสบ
จากสาเหตอ่ืุน ซึง่ท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ คือ โรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ โรคไซนสัอกัเสบเรือ้รัง และ ริดสีดวงจมกู เป็นต้น 
เน่ืองจากจมกู และ โพรงอากาศข้างจมกู เป็นอวยัวะที่เข้าถึงได้ยาก ทัง้ในการตรวจ และ การท าผา่ตดั และยงัเป็นอวยัวะท่ี
อยูใ่กล้ชิดกบัอวยัวะส าคญัหลายอยา่ง เช่น ตา และ สมอง ดงันัน้การตรวจ และ การรักษาด้วยการผา่ตดัจมกูและไซนสั 
จงึ ต้องการความรู้ ความช านาญเป็นพิเศษ  
 ปัจจบุนั การตรวจรักษาทางด้านนาสกิวิทยา และ โรคภมูิแพ้ ได้มีความเจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ 
การตรวจโดยใช้กล้องเทเลเอนโดสโคป การตรวจประเมินอาการคดัแน่นจมกูโดยใช้เคร่ืองมือ Active Anterior  
Rhinomanometer, การตรวจวดัโครงสร้างภายในจมกูโดยใช้คลื่นเสียง (Acoustic Rhinometry), การถ่ายภาพรังสีของ
จมกูและไซนสัด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography)  และ การถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหลก็ (Magnetic 
Resonance Imaging), การท าผา่ตดัในจมกูและไซนสัโดยใช้กล้อง (Endoscopic Sinus Surgery) และการผา่ตดัรักษา
ความผิดปกต ิทางกายวิภาค และ รักษาโรคมะเร็งของจมกู และ ไซนสั เป็นต้น แตแ่พทย์ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านนี ้
ยงัมีน้อยมาก แม้แตใ่นกรุงเทพฯ และในสถาบนัฝึกอบรมเอง นอกจากนีปั้ญหาของโรคภมูิแพ้ซึง่ในปัจจบุนัพบวา่ร้อยละ 
20 ของประชากรทัว่ไปเป็นโรคภมูิแพ้ ซึง่โรคภมูิแพ้ท่ีเป็นกนัมากท่ีสดุคือโรคภมูิแพ้ของทางเดินหายใจสว่นบนซึง่ได้แก่โรค
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จมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ เย่ือบลุ าคออกัเสบเรือ้รังจากภมูิแพ้และมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ซึง่นอกจากจะมีผลตอ่คณุภาพชีวิต
ของผู้ ท่ีเป็นโรคนีแ้ล้ว ยงัมีปัญหาจากโรคแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ได้ เช่น ไซนสัอกัเสบ, ริดสีดวงจมกู, หชูัน้กลางอกัเสบ 
หลอดลมอกัเสบ และโรคหืดซึง่จะท าให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยเหลา่นีมี้ปัญหามากขึน้ และต้องเสียเวลา และคา่ใช้จ่ายเพ่ือ
รักษาโรคแทรกซ้อนเหลา่นีม้ากขึน้ ดงันัน้โสต ศอ นาสกิแพทย์ท่ีมีความรู้ความช านาญในการตรวจปอ้งกนัและรักษาโรค
ภมูิแพ้อยา่งถกูต้อง จะท าให้ผู้ ป่วยโรคนีมี้คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และลดคา่ใช้จ่ายในการรักษาหรือผา่ตดัโรคแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดขึน้ดงักลา่วได้ด้วย 
 ภาควิชาโสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนบัวา่เป็นแห่งแรกท่ีได้ ก่อตัง้หน่วยโรค
ภมูิแพ้ พ.ศ. 2516 และหน่วยนาสิกวิทยา พ.ศ. 2531 ขึน้ และเป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมท่ีจะเพิ่มพนูความรู้
ความสามารถให้แก่โสต ศอ นาสกิแพทย์ท่ีมีความสนใจในสาขาวิชานีไ้ด้ โดยได้เร่ิมจดัการอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง  
Rhinology Update ซึง่เป็นการอบรมให้ความรู้ความก้าวหน้าทัง้ในด้านนาสกิวิทยา และโรคภมูิแพ้ รวมทัง้การฝึกหดัท า
ผ่าตดัจมกูและไซนสัด้วยกล้อง แก่โสต ศอ นาสกิแพทย์ทัว่ไป เป็นประจ าทกุปี โดยได้จดัมาแล้ว 6 ครัง้ และในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2542 จะจดัเป็นครัง้ท่ี 7 โสต ศอ นาสกิแพทย์ท่ีได้มารับการอบรมเพียงระยะสัน้คือ 5 วนั หลายคนต้องการท่ี
จะสมคัรเข้ารับการฝึกอบรมตอ่ รวมทัง้การท่ีผู้ ป่วยโรคภมูิแพ้และโรคของไซนสั มีจ านวนมากขึน้ จงึมีความต้องการแพทย์
ท่ีมีความรู้ ความช านาญ ด้านนี ้ เพ่ือให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เพียงพอ และในขณะนีย้งัไม่มีสถาบนัใดเปิดหลกัสตูรนีเ้ลย
ในประเทศไทย 
 
5. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือฝึกอบรมโสต  ศอ  นาสกิแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความมัน่ใจในการให้การตรวจรักษา 
และ ผ่าตดัผู้ ป่วยโรคทางสาขานาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ และสามารถให้ความรู้แก่บคุลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ เพ่ือชว่ย
บรรเทาปัญหา และปอ้งกนัการเกิดโรคด้านนีไ้ด้ด้วย 
 
6.    ก าหนดการเปิดสอน   กรกฎาคม กบั พฤศจิกายน ของทกุปี 
 
7.    อาจารย์    

7.1 อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ช่ือ      คณุวฒุิ 

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา   
 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉวีวรรณ  บนุนาค   พ.บ.,ป. ชัน้สงู (จกัษุโสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), 
        อ.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), 

F.I.C.S., F.A.C.A.,F.R.C.O.T. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วฒันะ  ฐิตะดลิก  พ.บ.,ป. ชัน้สงู (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), 
        ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), F.I.C.S., 
        Facharzt fur H.N.O.,F.R.C.O.T. 
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 รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพนัธ์  เจริญชาศรี  พ.บ.,ป. ชัน้สงู (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), 
        ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), F.I.C.S., 

F.R.C.O.T. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิติรัตน์  องักานนท์  พ.บ.,ป. ชัน้สงู (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), 
        ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), F.R.C.O.T. 
 อาจารย์นายแพทย์ประยทุธ  ตนัสริุยวงษ์   พ.บ.,ป.บณัฑิต (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), 
        ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), F.R.C.O.T. 
 อาจารย์นายแพทย์วีระชยั  ตนัตินิกร     พ.บ.,ป.บณัฑิต (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), 
        ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), F.R.C.O.T. 

อาจารย์นายแพทย์ปารยะ  อาศนะเสน   พ.บ.,ป.บณัฑิต (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), 
        ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), F.R.C.O.T 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์  ช่วงสวุนิช  พ.บ.,ว.ว. (ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) 
       ว.ว. (ศลัยศาสตร์ตกแตง่) 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา  ศริิทองถาวร  พ.บ.,ว.ว. (ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) 
       F.I.C.S.,ป.การปฏิบตัิรักษาผู้ป่วยกระดกูหน้าหกั 

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคณุนนัทา  มาระเนตร์  พ.บ.,ป.ชัน้สงูวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
        (อายรุศาสตร์), วทม. (อายรุศาสตร์),MD., 
        (Melbourne),F.C.C.P, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรค 

ระบบการหายใจ) 
 ศาสตราจารย์นายแพทย์สชุยั  เจริญรัตนกลุ   พ.บ.,ว.ว. (อายรุศาสตร์ทัว่ไป),F.C.C.P., 

F.R.C.P. (Edinburgh), F.R.C.P (London) 
 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปกิต  วชิยานนท์   พ.บ.,อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์),F.A.A.P.,  
F.A.A.A.I., FACAAI. 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนวลอนงค์  วิศฎิฐ์สนุทร  พ.บ.,ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์)  
 
 
 



 4 

ภาควิชาตจวทิยา 
ศาสตราจารย์คลินิคแพทย์หญิงพชัรี  สนุทรผะลิน  พ.บ.,อ.ว.(สาขาวิชาตจวิทยา) 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สทุธิพินิจธรรม  พ.บ., .ว.ว. (อายรุศาสตร์ทัว่ไป) 
       ว.ว (สาขาวิชาตจ วิทยา) 
 

ภาควิชาจักษุวิทยา  
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพนิดา  โกสีย์รักษ์วงศ์  วท.บ., พ.บ. 
       ป. ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

(จกัษุวิทยา), ว.ว. (จกัษุวิทยา) 
 
ภาควชิาวทิยาภมูิคุ้มกัน 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., Ph.D. 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธารารัชต์  ธารากลุ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., Ph.D. 

 
สถานวิทยามะเร็ง 
 อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์  สินลารัตน์   พ.บ., Diplomate, American Board of Internal 
         Medicine, Subspecialty Board of  

Hematology and Medical Oncology 
 
ภาควิชาเภสัชวิทยา  (ห้องปฏิบตัิการโรคภมูิแพ้และอิมมโูนวิทยา) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สวุฒัน์  วิมลวฒันาภณัฑ์ วท.บ., พ.บ. 
 

7.2 อาจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์นายแพทย์คณิต  มนัตาภรณ์ ภาควิชาโสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา   

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
Prof. P.A.R. Clement     Professor and Head of ENT Department  
      AZ-VUB, Laarbeeklan 101 
      1090 Brussels, BELGIUM. 
Prof. W. Thumfart    Head of ENT Department  
      Univ. H.N.O. Klinik, 
      Anichstrasse 35, A-6020 Innsbruck  
      AUSTRIA. 
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8.   จ านวนผู้เข้าอบรม  (ต่อปี) 
ไม่เกิน 2 คน 

 
9.   คุณสมบตัขิองผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าฝึกอบรม 

9.1 ได้รับวฒุิบตัร หรือ อนมุตับิตัร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสตนาสิกลาริงซ์ 
วิทยา  หรือ 

9.2 ผู้ ท่ี ผ่านการฝึกอบรม หลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต นาสกิ ลงริงซ์วิทยาในสถาบนัฝึกอบรมท่ีแพทยสภา
รับรอง ครบ 3 ปี 

 
10.  ระยะเวลาฝึกอบรม   1 ปี 
 
11. วัตถุประสงค์และเนือ้หา โดยสังเขปของหลักสูตร 

เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมตามหลกัสตูร  ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถตามเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้
11.1   ความรู้พืน้ฐาน 

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  ความรู้ในสาขาวชิานาสิกวทิยา 
 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. 
เม่ือจบหลกัสตูร สามารถท าการผา่ตดัตอ่ไปนีไ้ด้เป็นอยา่งดี 
- Endoscopic sinus  surgery ทัง้ของ 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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-  ความรู้ในสาขาวชิาโรคภมูิแพ้ 
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 มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัวิธีการท าวิจยั 
11.3.2 สามารถน าเสนองานวิจยั 
11.3.3 สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจยั 
11.3.4 มีงานวิจยั 1 เร่ือง เป็นงานวิจยัด้านคลินิก หรืองานวิจยัพืน้ฐานท่ีสาขา/ภาควิชารับรอง 

 
        11.4  ความสามารถในการปฏบิัตกิารต่างๆ 

  สามารถให้การวินิจฉยัโดยอาศยัการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และมีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือและแปล 
ผลเพ่ือการวินิจฉยัโรค 

11.4.1 การตรวจประเมินอาการคดัแน่นจมกูด้วยเคร่ืองมือพิเศษได้แก่ 
- Active anterior rhinomanometer 
- Acoustic rhinometer 

11.4.2 การตรวจวินิจฉยัโรคของจมกูและไซนสัโดยใช้ 
- กล้องเอนโดสโคปชนิดตา่งๆ 
- กล้องจลุทรรศน์ 

11.4.3 การท าและแปลผลการทดสอบภมูิแพ้ทางผิวหนงัโดยวิธีตา่งๆ 
11.4.4 การท าและแปลผล nasal scraping  
11.4.5 การท าและแปลผล nasal provocation test และ nasal histamine sensitivity test 
11.4.6 การท าและแปลผล mucociliary transport test โดยใช้ charcoal หรือ saccharin 
11.4.7 การท าและแปลผลการตรวจหาอิมมโูนโกลบลุินชนิดตา่งๆ  
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12.  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี ของการฝึกอบรม จดัแบง่ออกเป็นฝึกอบรมใน 

ก. สาขาวิชานาสกิวิทยา      7     เดือน 
ข. สาขาวิชาโรคภมูิแพ้      

    - ภาควิชาโสตนาสกิลาริงซ์วิทยา   3     เดือน 
  - ภาควิชากมุารเวชศาสตร์    ¼   เดือน 
  - ภาควิชาตจวทิยา    ¼   เดือน 
  - หน่วยโรคปอด ภาควิชาอายรุศาสตร์  ¼   เดือน 
  - ภาควิชาจกัษุวิทยา    ¼   เดือน 
 ค.  ภาควิชาวิทยาภมูิคุ้มกนั    ¼   เดือน 
 ง.  สถานวิทยามะเร็ง     ¼   เดือน 
      (พกัร้อน 10 วนัท าการ = 2 สปัดาห์)      
              รวม  12   เดือน  

  
 1. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตา่งๆ ของสาขาวชิา  ได้แก่ 

1.1 ประชมุปรึกษาผู้ ป่วยท่ีน่าสนใจ 
1.2 ประชมุวารสารสโมสร 
1.3 การบรรยายพิเศษ 
1.4 จดัการประชมุและจดัการอภิปรายปัญหา 
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ 
1.6 เข้าประชมุวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 
1.7 ช่วยอาจารย์ของสาขาวิชาในการสอนนกัศกึษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้าน 

      2. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบตัิงานทางคลินิกอยา่งน้อยร้อยละ 75 ของเวลาฝึกอบรม การปฏิบตัิงานประกอบด้วย 
2.1 ward round พร้อมกบัแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ 
2.2 ดแูลผู้ ป่วยในของสาขานาสกิวิทยา 
2.3 ตรวจผู้ ป่วยนอก ในคลนิิค เฉพาะโรคจมกู และ คลินิคเฉพาะโรคภมูิแพ้ทางห ูคอ จมกู 
2.4 ฝึกหดั และ ท าหตัถการตามท่ีก าหนดให้ช านาญ 
2.5 เป็นท่ีปรึกษาของแพทย์ประจ าบ้านทัง้ใน และ นอกเวลาราชการ 
2.6 ดแูลสัง่การให้การรักษาหรือรับปรึกษาผู้ ป่วยทัง้ใน และนอกภาควิชาตามท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ 
2.7 หมนุเวียนไปปฏิบตัิงานในหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามก าหนด 
2.8 หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีภาควิชา หรือ คณะมอบหมาย 
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13.  เกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศนียบัตร 
1. ผ่านการประเมินจากการปฏิบตัิงานในแตล่ะหน่วยงานท่ีเข้าฝึกอบรม 
2. ผ่านประเมินจากผลงานวิจยั 

 
14. คุณวุฒิ 
 ผู้ผ่านการประเมินจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบตัรแพทย์เฟลโลว์ สาขาวิชา นาสกิวิทยา และ โรคภมูิแพ้ จากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  




