
หลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์เฟลโลว์สาขาวชิาโรคกล่องเสียง 
หลอดลม ศีรษะ และคอ 

ภาควชิาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา 
 

1. ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย   เฟลโลวส์าขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ 
ภาษาองักฤษ Fellowship in Laryngology - Head and Neck Surgery 

 

2. ช่ือประกาศนียบัตร 
ภาษาไทย  ประกาศนียบตัรรับรองการอบรมผูมี้ความรู้ความช านาญในสาขาโรคกล่องเสียงหลอดลม  

ศีรษะและคอ 
ภาษาองักฤษ Certificate of Fellowship in Laryngology - Head and Neck Surgery  

 

3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
สาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ  
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

4. หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบนัการรักษาโรคเก่ียวกบักล่องเสียง  หลอดลม  และเน้ืองอกของศีรษะและคอ  มีวิวฒันาการทางวิชาการมาก
ข้ึน รวมทั้งมีการใชเ้คร่ืองมือท่ีละเอียดอ่อนในการวินิจฉยัและรักษา เช่น flexible fibreoptic scope, telescope,  
stroboscope,  laser  และ  microlaryngeal surgery  การรักษามะเร็งกมี็ววิฒันาการมาก  โดยไม่มุ่งหวงัเพื่อหาย
อยา่งเดียวแต่ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนดว้ย  เช่น  เทคนิคการผา่ตดัท่ีสามารถเกบ็บางส่วนของกล่องเสียง  การผา่ตดัท่ี
มีการซ่อมแซมส่วนท่ีตดัไปไดดี้  (reconstructive surgery)   การรักษาร่วมกนัไดแ้ก่การผา่ตดั ฉายแสง และเคมี
บ าบดั นอกจากน้ีมีการผา่ตดัเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองเสียง เช่น vocal cord medialization 

 

5. วตัถุประสงค์ 
เพื่อฝึกอบรมแพทยท่ี์มีความสนใจใหมี้ความรู้ ความช านาญในการใหก้ารตรวจรักษา ผา่ตดัโรคทางกล่องเสียง, 
หลอดลม  และเน้ืองอกบริเวณศีรษะและคอ    และสามารถถ่ายทอดพฒันาองคค์วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผู ้
เจบ็ป่วยทัว่ไป 

 

6. ก าหนดเปิดการสอน 
ก าหนดเปิดการสอนในเดือน 1 กรกฎาคม ของทุกปี 

 
 
 



7. อาจารย์ 
ช่ือ       คุณวุฒิ 

ภาควชิาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา 
รองศาสตราจารยน์ายแพทยโ์ชคชยั  เมธีไตรรัตน์  พ.บ. ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       MSc. (Epidemiology), FICS, FRCOT 

      Cert. of fellowship in Otologyology - Head and Neck  
Surg. Toronto, Canada. 

รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจีระสุข  จงกลวฒันา  พ.บ. ป. ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       FICS, FRCOT. 
       Cert. of Fellowship in Otolaryngology, USA. 
อาจารยน์ายแพทยธ์นา  องัสุวรังษี    พ.บ. ป. ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       FRCOT, MSc. (Epidemiology) 
       Cert. Of fellowship in Laryngology, Vancouver Canada 
อาจารยน์ายแพทยภ์าวิน  เกษกลุ    พ.บ. ป. ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) FRCOT. 
ศาสตราจารย(์คลินิก)แพทยห์ญิงสุนนัทา  พลปัถพี  พ.บ. ป. ชั้นสูง (จกัษ,ุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)  
       ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) Dr. Med. 
       (Freiburg) F.I.C.S., Cert. Training in Audiology  

& speech pathology 
ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุวจันา  อธิภาส  พ.บ. ป. ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) FRCOT. 
อาจารยน์ายแพทยส์มุทร  จงวิศาล    พ.บ. ป. ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) FRCOT. 
อาจารยแ์พทยห์ญิง มล.กญัญท์อง  ทองใหญ่  พ.บ. ป. ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) FRCOT. 
นางสาวนิตยา  เกษมโกสินทร์    ศ.ศ.บ. ความผดิปกติของการส่ือความหมาย 
 
 
 
 



ภาควชิาศัลยศาสตร์ 
ศาสตราจารย(์คลินิก)นายแพทยนิ์ตย ์ ศุภพงษ ์  พ.บ. ว.ว. (ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) 
 
รองศาสตราจารยน์ายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร์  พ.บ. ว.ว. (ศลัยศาสตร์) F.I.C.S. 
       Cert. Of observership in Head & Neck surgical oncology 
ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยอ์ดุลย ์ รัตนวจิิตราศิลป์ พ.บ. ว.ว. (ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) 
รองศาสตราจารยน์ายแพทยป์รีชา  ศิริทองถาวร  พ.บ. ว.ว. (ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) 
ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยอ์ภิรักษ ์ ช่วงสุวนิช  พ.บ. ว.ว. (ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) 
       ว.ว. (ศลัยศาสตร์ตกแต่ง) 
รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์นัธ์ศกัด์ิ  ลกัษณะบุญส่ง พ.บ. ว.ว. (ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) 
 

 ภาควชิารังสีวทิยา 
รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิทยภูมิ  ภทัรนุชาพร  พ.บ. ว.ว. (รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงวฒิุศิริ  วีรสาร  พ.บ. ว.ว. (รังสีรักษา) 
 

ภาควชิาอายุศาสตร์ 
อาจารยน์ายแพทยไ์พโรจน์  สินลารัตน์   พ.บ. Diplomate, American Board of Internal  

Medicine, Subspecialty Board of Hematology 
and Medical Oncology 

 

ภาควชิาพยาธิวทิยา 
อาจารยแ์พทยห์ญิงกาญจนา  ตนัติสุวณิชยก์ลุ  พ.บ. ว.ว. (พยาธิวิทยากายวภิาค) 
 

8. จ านวนผู้เข้าอบรม (ต่อปี)  
ไม่เกิน 2 คน 

 

9. คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการอบรม 
9.1 เป็นแพทยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
9.2 เป็นแพทยท่ี์ไดรั้บวฒิุบตัรหรืออนุมติับตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต 

นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ศลัยศาสตร์ จากแพทยสภา ถือเป็น Board Cerified 
9.3 ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้น สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาครบ 3 ปีในสถาบนัฝึกอบรมท่ี

แพทยสภารับรอง ถือเป็น Board Eliqible หรือ 
 

10. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
เวลา 1 ปี 

 



11. เน้ือหาของหลกัสูตร 
เม่ือรับการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการอบรมจะมีความรู้ ความสามารถ ดงัน้ี 
11.1 ความรู้โดยละเอียดของลกัษณะทางกายวิภาค และสรีรวิทยาของ คอ กล่องเสียง หลอดลม และ  chest wall 

  (เพื่อประโยชน์ในการท า reconstruction) 
11.2 สามารถท าการตรวจ และ/หรือ อ่านผลการตรวจพิเศษทางดา้น laryngology ไดแ้ก่ 
    Strobovideolaryngoscopy, rigid laryngeal telescopy, flexible fibreoptic 
    laryngobronchoscopy, visipitch, nasal airflow meter, laryngeal CT scan, triple endoscopy, 
    polysomnography, investigation for gastroesophageal reflux, dysphagia 
11.3 สามารถตดัสินใจวางแผนใหก้ารรักษาโรคต่อไปน้ีไดถู้กตอ้ง 
    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 สามารถท าหตัถการต่อไปน้ีได ้
    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 มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท าวจิยั 
    11.5.2 สามารถน าเสนอผลงานวิจยัได ้
    11.5.3 ก าหนดงานวิจยั 1 เร่ือง ในระหวา่งการฝึกอบรม 

 

12. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
12.1 ร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ ไดแ้ก่ 
   12.1.1 ประชุมปรึกษาผูป่้วยท่ีน่าสนใจ 

  12.1.2 ประชุมวารสารสโมสร 



  12.1.3 การบรรยายพิเศษ 
  12.1.4 ประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช, ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย ์แห่งประเทศไทย 
  12.1.5 ประชุมการวางแผนการรักษา 
  12.1.6 ช่วยอาจารยข์องสาขาในการสอนนกัศึกษาแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้น 

12.2 ปฏิบติังานทางคลินิค 
   12.2.1 ดูแลผูป่้วยใน (Service Round) ร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น 
   12.2.2 ตรวจรักษาผูป่้วยนอก ในคลินิค เฉพาะโรคของสาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ 
   12.2.3 ตรวจผูป่้วยท่ี Tumor clinic 
   12.2.4 ท าผา่ตดัหรือช่วยท าผา่ตดัผูป่้วยของสาขาวิชาฯ 
   12.2.5 เป็นท่ีปรึกษาของแพทยป์ระจ าบา้นทั้งใน และนอกเวลาราชการ 
   12.2.6 รับปรึกษาและดูแลผูป่้วยจากภาควิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอาจารย ์
12.3 อ่ืน ๆ 
   ตามท่ีรับมอบหมายจากภาควิชาฯ หรือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
 
 

ตารางการปฏบิัติงานในสาขาวชิาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ 

ภาควชิาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา 
หลกัสูตร อบรมแพทย์ เฟลโลว์ 

วนั/เวลา จันทร์ องัคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 
7.00 - 8.00 Ward round Ward round Ward round Ward round Ward round 
8.00 – 9.00 Interesting 

case 
Journal Club OPD & Laryngology 

Clinic 
FNA Clinic 

 
OR. 

MM conference 

9.00 – 12.00  
OR. 

OR / OPD - Botox injection 
- Laryngeal EMG 

13.00 – 15.00 Voice Clinic Laryngology Clinic Tumor Clinic Research 
Activity 15.00 – 16.30 Research 

Activity 
- X-ray conference 
- J.club ของหน่วย 

H & N 
Round 

Research 
activity 

16.30 – 17.00 Ward round Ward round Ward round Ward round 

 
 
 
 
 



 หัวข้อ 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 
ประเมินผลจากความรู้, การปฏิบติังานและผลงานวิจยั โดยคณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบในรูปกรรมการ   
และผูผ้า่นการประเมิน จะไดรั้บประกาศนียบตัรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ภาควิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    โทร 8040 

ที่  ทม 0807.25 /            / 2544   วนัท่ี  26  มิถุนายน  2544 
เร่ือง ขออนุมติัเปิดหลกัสูตรแพทยเ์ฟลโลว ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เรียน หวัหนา้ภาควิชาโสตนาสิก ลาริงซ์วิทยา 
 
  ดว้ยสาขาวิชาโรคของกล่องเสียงฯ ขออนุมติัเปิดหลกัสูตรแพทยเ์ฟลโลว ์สาขาวิชาโรคของกล่องเสียง
หลอดลม ศีรษะ และคอ ระยะเวลาการอบรมหลกัสูตร 1 ปี ดงัรายละเอียดหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีแนบมา 1 ชุด 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั และโปรดด าเนินการต่อไปดว้ย จะเป็นพระคุณยิง่ 
   
 
 
 
      (รองศาสตราจารยน์ายแพทย ์โชคชยั  เมธีไตรรัตน์) 
          หวัหนา้สาขาวิชาโรคของกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะ และคอ 
 
 
 
 
เรียน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเน่ือง 
 - เพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
(ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิง ฉวีวรรณ    บุนนาค) 
    หวัหนา้ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
 
 
 
 
 


