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         หลกัสตูรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 
         อนสุาขาโรคจมูกและภูมิแพ 

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
      

ชื่อหลักสูตร   
(ภาษาไทย)            หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาโรคจมูกและภูมิแพ 
(ภาษาอังกฤษ)       Fellowship Training Program in Rhinology and  Allergy 
 
ชื่อวุฒิ           
(ภาษาไทย)     ประกาศนยีบัตรแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาโรคจมูก และภูมแิพ 
(ภาษาอังกฤษ)       Certificate of Fellowship in Rhinology and Allergy 
 
คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  

เปนผูไดรับหนงัสืออนุมัติฯหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาที่ไดรับการรับรองจากแพทยสภา 
 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ       

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 
 
จํานวนผูเขาฝกอบรม  
 จํานวน  1  คน  ตอป 
 
ระยะเวลาในการฝกอบรม  

หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 1  ป  
 
กําหนดการเปดฝกอบรม    
 เปดฝกอบรมวนัที ่  1 มิถุนายน ของทุกปการศึกษา โดยเร่ิมต้ังแตปการศึกษา พ.ศ.2553 เปนตนไป  
 
หลักการและความจาํเปนในการเปดหลักสูตร  
 โรคทางจมูก ไซนัส และภูมิแพ เปนโรคทีพ่บบอยในเวชปฏิบัติทั่วไป  ประกอบดวยโรคที่สําคัญไดแก โรค
ไซนัสอักเสบ (ไซนัสอักเสบจากเช้ือแบคทีเรียพบประมาณรอยละ 2-10 ของเด็กที่เปนหวัด และรอยละ 0.2-2 ของ
ผูใหญที่เปนหวัด) ริดสีดวงจมูก โรคภูมิแพทางจมูก (ความชุกในเด็กและผูใหญพบประมาณรอยละ 40 และ 20 
ของประชากรทั้งหมดตามลําดับ) เนื้องอกภายในโพรงจมูก และโรคจมูกอักเสบเร้ือรังอ่ืนๆ  นอกจากนีย้ังมี 
ความสัมพันธกับการเกิดภาวะการนอนกรนธรรมดา และการนอนกรนที่หยุดหายใจ   
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เนื่องจากรอบโพรงจมกูมีอวยัวะที่สําคัญหลายอวยัวะทีห่ากโรคจมูกรักษาไมหาย อาจลุกลามทาํใหเกิด 
ผลแทรกซอนตางๆตามมา เชน ลุกลามเขาไปในสมอง  เขาไปในเสนประสาทตาหรือเบาตา ทาํใหตาบอด เขาไป 
ใน cavernous sinus ซึ่งมีเสนประสาทสมองหลายเสนอยูภายใน ทาํใหเกิดอัมพาตของเสนประสาทสมองคูที ่3, 
4, 5 และ 6  ในการรักษาโดยเฉพาะการผาตัดโรคทางจมูก และไซนัส แพทยผูทําการผาตัดรักษาจะตองมีทกัษะ 
ในการผาตัดเปนอยางดี เพราะในการผาตัดอาจโดนประสาทตา เยื่อหุมสมอง หรือเสนเลือดใหญในสมองได  
ดังนัน้แพทยผูทําการผาตัดจะตองมีความรู และทักษะการผาตัด โรคจมูก และอวัยวะขางเคียงเปนอยางดี  ซึง่ใน
ปจจุบันยงัมกีารขาดแคลนแพทยที่มีความรูความสามารถในการผาตัดดานนีจ้ํานวนมาก 
  
วัตถุประสงคของหลกัสูตร    

แพทยที่ผานการฝกอบรมเพือ่เปนแพทยผูมีความรูความชํานาญอนุสาขาวชิาโรคจมูกและภูมิแพจะตอง
มีความรูความสามารถข้ันตํ่าดังนี้      

1. สามารถตรวจวนิิจฉัยใหการรักษาและผาตัด ตลอดจนดูแลตอเนื่องไดอยางถกูตองและเหมาะสม ใน
โรคทางจมูก ไดแกโรคไซนัสอักเสบและโรคริดสีดวงจมูกทั้งที่มีและไมมีภาวะแทรกซอน โรคภูมิแพทางจมูก  เนื้อ
งอกในโพรงจมูก ทอน้าํตาอุดตัน โรคจมูกอักเสบอ่ืนๆ  
             2. สามารถทําศัลยกรรมตกแตงจมูกได 
             3. สามารถใหคําแนะนาํ หรือ สอนแพทยประจําบาน นักศึกษาแพทย  และบุคลากรการแพทย    รวมทั้ง
ใหคําปรึกษาปญหาโรคทางจมูกแกบุคคลทั่วไปได     
             4. ทําการวจิัยโรคทางจมูก   รวมทั้งเรียนรูและคนควาดวยตนเองตลอดเวลาและตอเนือ่ง 
             5. เปนแพทยทีม่ีจริยธรรม คุณธรรม และเจตคติอันดี ตอผูปวยและญาติ  ผูรวมงาน  เพือ่นรวมวิชาชพี 
และชุมชน  
 
อาจารยผูใหการฝกอบรม 

อาจารยในสาขาโรคทางจมูก  
1. รองศาสตราจารยนายแพทยสงวนศักด์ิ ธนาวิรัตนานิจ 
  วทบ., พบ.,  วว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), วท.ม. (ระบาดวิทยาคลินกิ) 
  Visiting Scholar in Endoscopic Sinus Surgery (Univ. of Graz, Austria) 
  Research Fellow in Rhinology, Dept of Surgery, Section of Otolaryngology, University  
        of Chicago 
2. รองศาสตราจารยนายแพทยวิสูตร รีชัยพชิิตกุล 
            พบ., วุฒิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
3. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสุรพล ซื่อตรง 
            พบ., วุฒิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
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4. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยเสกสันต ชยันนัสมิตย 
           พบ., วฒุิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา           
 
อาจารยในสาขาการนอนกรน 
1.    อ.พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ    
           พบ., วฒุิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
 
อาจารยในสาขาการผาตัดฐานสมอง 
1.    อ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ  
           พบ., ว ุฒิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
 
อาจารยในสาขาโรคมะเรง็ศีรษะและคอ 
1.    ผศ.นพ.ทําน ุอาจสมรรถ      

                          พบ., วุฒิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
             2.    รศ.นพ.ธีรพร รัตนาเอนกชัย   
                          พบ., วุฒิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

3.    ผศ.นพ.ภัทรวุฒ ิวัฒนศัพท   
             พบ., วุฒิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
             M.Sc. In Cancer Epidemiology (Harvard University) 

 
        อาจารยในภาควิชากายวภิาคศาสตร 

 1.  รศ.นพ.โกวิทย  ไชยศิวามงคล   
       วท.ม., พ.บ. 
 

 อาจารยในภาควิชารังสวีทิยา ในสาขาศีรษะและคอ 
             1.   ผศ.พญ.วรินทร  พทุธรักษ 
                         วุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวทิยา 
                         Research Fellowship in Neuroradiology, UCSD Medical Center 
      

อาจารยประจําภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 
 1.   รศ.นพ.สุธี ไกรตระกูล, วท.บ., พบ., วว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา) 
 2.   รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี,วท.บ., วท.ม สาขาส่ือความหมาย, ปร.ด. 
 3.   รศ.พญ.พัชรีพร  แซเซยีว, พบ., วว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
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 4    รศ.พญ.ขวัญชนก ยิม้แต, พบ., วว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
 5.   รศ.พญ.สุภาภรณ ศรีรมโพธิท์อง, พบ., วว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา) 
 6.   รศ.นพ.สมชาย ศรีรมโพธ์ิทอง, พบ., วว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา) 
 7.   อ.พญ.พนิดา  ธนาวิรัตนานิจ ,วท.บ., วท.ม สาขาส่ือความหมาย 

  
แนวทางการฝกอบรม 
 ในการฝกอบรมเพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคทีก่ําหนด ไดจัดประสบการณการเรียนรูดังนี้  

ภาคทฤษฎี  
1. จัดใหผูรับการฝกอบรมศึกษาหาความรูจากตําราและวารสาร  
2. จัดใหผูรับการฝกอบรมไดอภิปราย / ฟงบรรยายความรูเกี่ยวกบัโรคทางจมูก และความรูที่เกี่ยวของ 
3. จัดใหผูเขาฝกอบรมเขารวมประชุมวิชาการ  

-   ภายในสถาบันฝกอบรม เชน Grand Round ,  Journal club,  Conference , 
    Interesting case  ทุกสัปดาห   
-   การประชุมวิชาการประจําปของสมาคมแพทยโรคจมูก (ไทย) 
-   การประชุมวิชาการของสมาคมโรคภูมแิพและอิมมูโนโลยีแหงประเทศไทย 
-   การประชุมวิชาการของราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสิก ศีรษะและคอแหงประเทศไทย   

 
ภาคปฏิบัติ 

จัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณการปฏิบัติงาน การใหบริการผูปวย ครอบคลุมการใช 
เคร่ืองมือและหัตถการดังนี ้   

1.   ตรวจ ดูแลรักษา ผาตัด และติดตามผูปวยโรคทางจมูกและภูมิแพ ทัง้ผูปวยในและผูปวยนอก   
      รวมทั้งคลินิกพเิศษโรคทางจมกูและภูมิแพ   
2. ฝกหัดการตรวจและหรือแปลผลเกี่ยวกับการตรวจพิเศษตางๆ  เชน  

- CT paranasal sinuses and skull base 
- Acoustic Rhinometry 
- Anterior Rhinomanometry 
- Allergy test - Skin Test 
- Allergy In vivo test 
- Olfactory test  

3.    ฝกหัดผาตัดในอาจารยใหญ 
งานวจิัย    
 จัดใหผูรับการฝกอบรม ทาํงานวิจัยและเสนอผลงานวิจยั 
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          งานสอน   
  จัดใหผูรับการฝกอบรมมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา การเลือกรักษา และแปลผลโรคทางจมูก 
และภูมิแพ ชวยสอนแพทยประจําบานที่ผานมาฝกในสาขา โดยความเห็นชอบของอาจารยผูควบคุม 
หลักสูตร และชวยในการจัดเก็บตัวอยางผูปวยทีน่าสนใจ   
การศืกษานอกสถานที่  
      จัดใหมีชวงเวลาที่ผูรับการฝกอบรมสามารถเลือกฝกอบรมนอกสถาบันเพื่อใหไดรับ 
ประสบการณเพิ่มเติม โดยสถาบันเหลานัน้จะตองเปนสถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจาก คณะอนุ 
กรรมการฝกอบรมและสอบฯอนุสาขาตางๆ ของราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย         

 
เนื้อหาของการฝกอบรม 

 1.   วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน (Basic medical  science)  ที่เกีย่วของ  
                   1.1 กายวิภาคศาสตรของโพรงจมูก ไซนัส และลูกตา 
                         - External Nasal cavity  
                         - Internal Nasal cavity including lateral nasal wall 
   - Paranasal sinus  
  - Cavernous sinus 
                         - Pituitary gland 
                         - Lacrimal gland 
                         - Orbit 
                   1.2 ความรูพืน้ฐาน 
                         - Allergy and Immunology of the upper airway  
                         - Physiology of nose and paranasal sinuses 
                         - Physiology of olfaction 
  - Pathology of nasal cavities and paranasal sinuses diseases  
                         - Radiology of the nasal cavity and paranasal sinuses  
                         - Evaluation of nasal breathing function with objective airway testing  
 

2.    ความรูเกีย่วกับโรคจมกู และภูมิแพ (Clinical  science in rhinology and allergy) 
                         ผูรับการฝกอบรมสามารถบอก cause, pathogenesis, pathophysiology, natural   
                    history, diagnosis, prevention, treatment  และ complication ของภาวะ/ โรคตอไปนี้ 
                         -  Allergic & non-allergic rhinitis 
                          - Rhinosinusitis  
                          - Rhinosinusitis with complications 
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                          - Neoplasm of the nose and paranasal sinuses 
                          - Pituitary tumor 
                          - Inflammatory disease of the nose and paranasal sinuses 
                          - Olfactory dysfunction 
                          - Obstructive sleep apnea / snoring with rhinologic disease 
                          - Cerebrospinal fluid rhinorrhea 
                          - Nasal deformity / fracture 
                          - Disease of nasal septum 
                

3.   ทักษะในการปฏิบัติงาน (Practical skill) 
                           การตรวจและหรือการแปลผลการตรวจดวยเคร่ืองมอืตางๆ  

4.   ทักษะในการทาํหัตถการ (Surgical skills)  
 - Nasal Endoscopy 
 - Antral irrigation 
 - Endoscopic nasal & sinus surgery 

 - Endoscopic repair CSF rhinorrhea 
 - Endoscopic sphenopalatine arterial ligation 
 - Endoscopic dacryocystorhinostomy 
 - Endoscopic medial maxillectomy 
 - Endoscopic frontal sinus surgery 
 - Endoscopic sphenoidotomy 
 - Endoscopic Lothrop's surgery 
 - Endoscopic septoplasty 
 - Endoscopic orbital and optic nerve decompression 

 - Endoscopic pituitary surgery 
              - Augmentation Rhinoplasty 
 - Reconstruction of nasal deformity 
 - Turbinoplasty 
 - Caldwell-Luc Operation 
 - Lateral Rhinotomy 
              - Sublabial Midfacial Degloving 
              - Frontal sinus minitrephination 
              - Allergy skin test – prick & intradermal test 
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               - Immunotherapy 
5.  งานวิจยั 

มีความรูพื้นฐานทางดานระเบียบวิธวีิจัยและสถิติ สามารถวิเคราะหบทความในวารสารทาง   
                  การแพทย และนําเสนองานวจิัยได 
                           มีผลงานวจิัยอยางนอย 1 เร่ือง 
 
กิจกรรมทางวิชาการ 
 จัดใหมีกิจกรรมทางวิชาการดังตอไปนี้ 

1. Journal Club 2 คร้ัง/เดือน 
2. Topic review 2 คร้ัง/เดือน 
3. Morbidity and Mortality Conference 1 คร้ัง/เดือน 
4. Interesting case / Case report 1 คร้ัง/เดือน 
5. Staff lecture 1 คร้ัง/เดือน 
6. Rhinology-X-ray conference 1 คร้ัง/เดือน 
7. Grand round 4 คร้ัง/เดือน 
8. การประชุมวิชาการของสมาคมแพทยโรคจมูก (ไทย) 1 คร้ังตอป 
9. การประชุมวิชาการประจําปของราชวทิยาโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย 2 คร้ัง/ป 

 
 
 ตารางการปฏิบัติงานระหวางการฝกอบรม 
   
วันจันทร 7.30-8.30 น. ดูแลผูปวยใน 
 8.30-9.20 น.                         Jounal Club สลับกับ Topic Reviews 
 9.30-12.00 น. OPD service รวมกับอาจารยในหนวย Rhinology 
 13.00-16.30 น. Rhinology Clinic 
 16.30-17.30 น. ตรวจรับผูปวยใหม 
วันอังคาร 7.30-8.30 น. ดูแลผูปวยใน 
 8.30-9.20 น. Academic Activity ของภาค  
 9.30-16.30 น. OR รวมกับอาจารยในหนวย  Rhinology/ Head Neck 
 16.30-17.30 น. ตรวจรับผูปวยใหม 
วันพุธ 7.30-8.30 น. ดูแลผูปวยใน 
 8.30-9.20 น. Interesting Case/Staff Lecture/MM conference / 

Rhinology-X-ray conference 
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 9.30-12.00 น. OPD service รวมกับ อาจารยในหนวย Rhinology 
 13.00-16.30 น. Allergy Clinic 
 16.30-17.30 น. ตรวจรับผูปวยใหม 
วันพฤหัสบดี 7.30-8.30 น. ดูแลผูปวยใน 
 8.30-9.20 น. Grand Round  
 13.00-16.30 น. OR รวมกับอ.ในหนวย Rhinology 
 16.30-17.30 น. ตรวจรับผูปวยใหม 
วันศุกร 7.30-8.30 น. ดูแลผูปวยใน 
 9.30-12.00 น. Research Work 
 13.00-16.30 น. SDL 
 

การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 
จัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมดังนี้  
1. การประเมนิระหวางการฝกอบรม 
     จัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินความรู ความกาวหนาของ ผู
เขารับการฝกอบรม เพื่อทําการแกไขและปรับปรุง  การประเมินผลไดแก การประเมนิการดูแลผูปวย 
ดาน clinical skill, knowledge, performance, responsibility, ethics และ human relationship 
2. การประเมนิเพื่อรับประกาศนียบัตร อนสุาขาโรคจมูกและภูมิแพ 

                  ผูมสิีทธิ์เขารับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
                  - เปนผูที่ไดผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตร    
                  - สถาบันการฝกอบรมเหน็สมควรใหเขารับการประเมนิได  
         วิธีการประเมินประกอบดวยการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา 
 

 


