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หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก 
                สาขาโสตประสาทวทิยา 

        ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  
ช่ือหลกัสูตร   
(ภาษาไทย)        หลกัสูตรฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางโสต ศอ นาสิก   สาขาโสตประสาทวทิยา  
(ภาษาองักฤษ)    Fellowship Training Program in Neuro-Otology 
 
ช่ือวุฒิ           
(ภาษาไทย)       ประกาศนียบตัรแพทยเ์ฉพาะทางโสต ศอ นาสิก สาขาโสตประสาทวทิยา (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 
(ภาษาองักฤษ)  Certificate of Fellowship in Neuro-Otology (KKU) 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

เป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัฯหรือวฒิุบตัรฯ  ในสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาท่ีไดรั้บการรับรองจากแพทยสภา 
 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ       

ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม  
 จ านวน  1  คน  ต่อปี 
 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม  

หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1  ปี  
 
ก าหนดการเปิดฝึกอบรม    
 เปิดฝึกอบรมวนัท่ี   1 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2553 เป็นตน้ไป  
 
หลกัการและความจ าเป็นในการเปิดหลกัสูตร  
 โรคทางโสตประสาท เป็นโรคท่ีพบบ่อยในเวชปฏิบติัทัว่ไป ประกอบดว้ยโรคท่ีส าคญัไดแ้ก่ ประสาทหูเส่ือม 
(พบประมาณร้อยละ17 ของประชากรไทย)     เวยีนศีรษะ (พบประมาณร้อยละ 30 ประชากรผูสู้งอายทุั้งหมด)  และ
เสียงรบกวนในหู  (พบประมาณร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด)  นอกจากน้ียงัพบวา่โรคดงักล่าวเป็นโรคท่ีเร้ือรัง  
และหากไดรั้บการรักษาไม่เหมาะสมจะน าไปสู่ความพิการทางการไดย้นิ การส่ือความหมาย การเคล่ือนไหว และ
คุณภาพชีวติ 
 เน่ืองจากหูท าหนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัการไดย้นิและการทรงตวั  และอยูบ่ริเวณฐานกะโหลก  ใกลเ้คียงกบัอวยัวะ
ท่ีส าคญัหลายอวยัวะไดแ้ก่ เส้นประสาทใบหนา้และสมอง หากมีการติดเช้ือ เน้ืองอกหรือพยาธิสภาพของหู  อาจลุกลาม
ท าใหเ้กิดผลแทรกซอ้นต่างๆตามมา เช่น ลุกลามเขา้ไปในสมอง  เขา้ไปในเส้นประสาทใบหนา้ ท าใหห้นา้เบ้ียวได ้และ
หากไดรั้บการรักษาไม่เหมาะสมจะน าไปสู่ความพิการทางการไดย้นิ ซ่ึงส่งผลการพฒันาภาษาพูดในเด็ก และปัญหา
ดา้นการส่ือความหมาย การเคล่ือนไหว และคุณภาพชีวติ ในการตรวจวนิิจฉยัและรักษาโรคทางโสตประสาท อาศยั
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เคร่ืองมือพิเศษและเทคนิคขั้นสูง  โดยเฉพาะการตรวจวนิิจฉยัการท างานของเส้นประสาทการไดย้นิและการทรงตวั 
การตรวจคดักรองการไดย้นิในทารกแรกเกิด อีกทั้งในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ในเทคโนโลยขีองอวยัวะเทียม เช่น
ประสาทหูเทียม และเคร่ืองช่วยฟังชนิดฝังในหู ดงันั้นแพทยผ์ูท้  าการผา่ตดัรักษาจะตอ้งมีทกัษะในวนิิจฉยั และการ
ผา่ตดัเป็นอยา่งดี เพราะในการผา่ตดัอาจโดนประสาทใบหนา้ เยือ่หุม้สมอง   เส้น เลือดใหญ่ในสมองได ้ ซ่ึงในปัจจุบนั
แพทยท่ี์ผา่นหลกัสูตรอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสิกวทิยา ยงัไม่สามารถท าการดูแลรักษาได ้ 
  
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร    

แพทยท่ี์ผา่นการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทยผ์ูมี้ความรู้ความช านาญอนุสาขาวิชาโรคโสตประสาทจะตอ้งมีความรู้
ความสามารถขั้นต ่าดงัน้ี      

1. สามารถตรวจวนิิจฉยัและดูแลรักษาผูป่้วยโรคโสตประสาท ไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติของการไดย้นิ  
                  เวยีนศีรษะและเสียงรบกวนหูทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ 
             2. สามารถใหค้ าแนะน า หรือสอนแพทยป์ระจ าบา้น นกัศึกษาแพทย ์ และบุคลากรการแพทย ์ รวมทั้ง 
                 ใหค้  าปรึกษาปัญหาโรคทางจมูกแก่บุคคลทัว่ไปได ้    
             3. ท าการวจิยัโรคทางโสตประสาท   รวมทั้งเรียนรู้และคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดเวลา   และ ต่อเน่ือง 
             4. เป็นแพทยท่ี์มีจริยธรรม คุณธรรม และเจตคติอนัดี ต่อผูป่้วยและญาติ  ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพ 
                 และชุมชน  

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

อาจารย์ในสาขาโรคทางโสตประสาท  
1. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงขวญัชนก   ยิม้แต ้

          พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 
                      อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

 Certificate in Postdoctoral Research Fellowship in Neurotology, UCSD Medical Center ,USA 
         Certificate of WHO-WIRB  International Fellows in Biomedical Research Ethics, UW, USA 

2. รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์มชาย   ศรีร่มโพธ์ิทอง 
      พ.บ.,ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 

3. รองศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์ธี  ไกรตระกูล 
                      วท.บ.,(เกียรตินิยม), พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 
                       อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้) 

อาจารย์ในสาขาการผ่าตัดฐานสมอง 
              4.  อ.นพ.พรเทพ   เกษมศิริ  
                   พ.บ.,ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 
 อาจารย์ในสาขาโสตสัมผสั 

5. อ. พนิดา  ธนาวรัิตนานิจ  
วท.บ., ศศ.ม. (โสตสัมผสัวทิยา) 
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อาจารย์ในสาขาแก้ไขการพูดและส่ือความหมาย 

                                 6.  รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี 
                    วท.บ., ศศ.ม. (นกัแกไ้ขการพูด) 

      PhD. (Philoshophy of  Public Health) 
 อาจารย์ในสาขาโรคมะเร็งศีรษะและคอ 

               7.   รศ.นพ.ธีรพร  รัตนาเอนกชยั   
พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 

        อ.ว. (ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้) 
 8.   ผศ.นพ.ท านุ  อาจสมรรถ      

                      พ.บ.,ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 
9.   ผศ.นพ.ภทัรวฒิุ  วฒันศพัท์   

                     พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 
       อ.ว. (ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้) 

                   M.Sc. In Cancer Epidemiology (Harvard University) 
        อาจารย์ในภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
              10.  รศ.นพ.โกวทิย ์ ไชยศิวามงคล   
         วท.ม., พ.บ. 
 อาจารย์ในภาควชิารังสีวทิยา ในสาขาศีรษะและคอ 
              11.  ผศ.พญ.วรินทร  พุทธรักษ ์
                     ว.ว. (รังสีวทิยา) 
                    Certificate in Postdoctoral Research Fellowship in Neuroradiology, UCSD Medical Center, USA
   อาจารย์ประจ าภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

12.   รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์งวนศกัด์ิ   ธนาวรัิตนานิจ 
          วท.บ., พ.บ.,ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 
                       อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) วท.ม.(ระบาดวทิยาคลินิก)   

        Certficate in Visiting Scholar in Endoscopic Sinu Surgery, U of Graz, Austria 
 Certficate in Postdoctoral Research Fellow in Rhinology, U of Chicago, USA 
13.  รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์สูิตร รีชยัพิชิตกุล 

                      พ.บ.,ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 
        อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
14. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงพชัรีพร  แซ่เซียว  

                      พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา)  



 6 

15. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุภาภรณ์   ศรีร่มโพธ์ิทอง 
                      พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 

16. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์รพล ซ่ือตรง 
                     พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 

        อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว ) 
                      อ.ว. (ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้) 

17.  ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยเ์สกสันต์   ชยันนัทส์มิตย ์
       พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 
18. อาจารยแ์พทยห์ญิงสุภวรรณ    เลาหศิริวงศ ์

                      พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา) 
 
แนวทางการฝึกอบรม 
 ในการฝึกอบรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ไดจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ดงัน้ี  

ภาคทฤษฎ ี 
1. จดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้จากต าราและวารสาร   
2. จดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมไดอ้ภิปราย / ฟังบรรยายความรู้เก่ียวกบัโรคทางโสตประสาท  

                     และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. จดัใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเขา้ร่วมประชุมวชิาการ  

-   ภายในสถาบนัฝึกอบรม เช่น Grand  round, Journal club, Conference, Interesting case ทุกสัปดาห์   
- การประชุมวชิาการของสมาคมนกัแกไ้ขการไดย้นิและการพูดแห่งประเทศไทย  การประชุมวชิาการของ

ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิก ศีรษะและคอแห่งประเทศไทย   
ภาคปฏิบัต ิ

จดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์การปฏิบติังาน  การใหบ้ริการผูป่้วย ครอบคลุมการใช้
เคร่ืองมือและหตัถการดงัน้ี    
1. ตรวจ ดูแลรักษา ผา่ตดั และติดตามผูป่้วยโรคทางโสตประสาท ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก รวมทั้ง

คลินิกพิเศษโรคทางโสตประสาท คลินิกโสตสัมผสัวทิยา คลินิกฝึกพูด และการออกหน่วยตรวจหู
และการไดย้นิ  

2. ฝึกหดัการตรวจและหรือแปลผลเก่ียวกบัการตรวจพิเศษต่างๆ   เช่น  
- CT Temporal bone 
- MRI Temporal bone 
- Auditory evoked potential audiometry (EcoG, ABR, ASSR) 
- Oto-acoustic emissions (TEOAE, DPOAE) 
- Positioning tests 
- Caloric tests 
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- Electronystagmography 
- Posturography 

3.    ฝึกหดัผา่ตดัในศพ 
 

งานวจัิย    
 จดัใหผู้รั้บการฝึกอบรม ท างานวจิยัและเสนอผลงานวจิยั (review article) 
 

           งานสอน   
 จดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการใหค้  าปรึกษา และการเลือกรักษา และแปลผลการรักษาโรค 
โสตประสาท ช่วยสอนแพทยป์ระจ าบา้นท่ีผา่นมาในสาขาโดยความเห็นชอบ ของอาจารยผ์ูค้วบคุมหลกัสูตร 
และช่วยในการจดัเก็บตวัอยา่งของผูป่้วยท่ีน่าสนใจ   
 

การศืกษานอกสถานที่  
      จดัใหมี้ช่วงเวลาท่ีผูรั้บการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมนอกสถาบนัเพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์  
เพิ่มเติมโดยสถาบนัเหล่านั้นจะตอ้งเป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรม  
และสอบฯ อนุสาขาต่างๆ ของราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย, ท่ีไดรั้บอนุญาตจาก 
progress director (ก าหนดมาดว้ย) หลกัสูตรน้ีไม่ไดข้ึ้นกบัราชวทิยาลยั       
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      เน้ือหาของการฝึกอบรม 
 1.   วทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน (Basic medical science) ท่ีเก่ียวขอ้ง  
                   1.1 คพัภวทิยา  กายวภิาคศาสตร์ 
                          - Ear 
                          - Temporal bone 
   - Sigmoid sinus 
                          - Facial nerve 

- Jugular foramen 
                   1.2 ความรู้พื้นฐาน 
                          - Physiology of Hearing 
                          - Physiology of Balance 
  - Pathology of ear and temporal bone diseases  
                          - Radiology of the ear and temporal bone 
                          - Audiology 

- Balance Function test 
 

2.    ความรู้เก่ียวกบัโรคโสตประสาท (Clinical science in Neurotology) 
                     ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถบอก cause, pathogenesis, pathophysiology, natural history, diagnosis,  
                     prevention, treatment  และ complication ของภาวะ/ โรคต่อไปน้ี 

- Congenital hearing loss 
- Sudden hearing loss 
- Syndromic and non-syndromic hearing loss 
- Otosclerosis 
- Infective labyrinthitis 
- Autoimmune inner ear diseases 
- Benign and malignant tumor of the ear and lateral skull base  
- Tinnitus 
- Vestibular disorders 
- Occupational Hearing Loss (Noise-induced hearing loss) 
- Ototoxicity 
- Cerebrospinal fluid Otorrhea 
- Temporal bone fracture 
- Inner ear barotrauma 
- Disease of facial nerve 
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3.   ทกัษะในการปฏิบติังาน (Practical skill) มีทกัษะในการตรวจและแปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
- Standard audiometry (Pure-tone audiometry) 
- Tympanometry 
- Acoustic stapedial reflex testing 
- Auditory evoked potential audiometry (EcoG, ABR, ASSR) 
- Oto-acoustic emissions (TEOAE, DPOAE) 
- Positioning tests 
- Caloric tests 
- Electronystagmography 
- Posturography 
- Adult Hearing aids fitting 

 
4.   ทกัษะในการท าหตัถการ (Surgical skills)  

- Intratympanic injection 
- Stapedectomy 
- Radical Matoidectomy 
- Ossicular reconstruction 
- Cochlear Implantation 
- Middle ear implantation 
 

5.  งานวจิยั 
มีความรู้พื้นฐานเร่ืองระเบียบวธีิวจิยัและสถิติ 

                          สามารถวเิคราะห์และน าเสนองานวจิยัได้ 
                          มีผลงานวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
 

กจิกรรมทางวชิาการ 

 จดัใหมี้กิจกรรมทางวชิาการดงัต่อไปน้ี 
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 
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6. Otology-X-ray conference 1 คร้ัง/ ทุก 2 เดือน 
7. Grand round 4 คร้ัง/เดือน 
8. ออกหน่วยตรวจหูและโรงงาน (Occupational ear camp) 1 คร้ัง/เดือน 
9. ออกหน่วยผา่ตดัหู (Community ear camp) 1 คร้ังต่อปี 
10. การฝึกอบรมผา่ตดัหู (Temporal bone dissection training) 1 คร้ังต่อปี 
11. การประชุมวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติของราชวทิยาโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือ สมาคมนกัแกไ้ขการไดย้นิและนกัแกไ้ขการพูด หรือสมาพนัธ์/สมาคมวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง/ปี 

 
ตารางการปฏิบัติงานระหว่างการฝึกอบรม 
  

วนัจนัทร์ 7.30-8.30 น. ดูแลผูป่้วยใน 
8.30-9.20 น.                                                        Jounal Club สลบักบั Topic Reviews 
9.30-12.00 น. OPD service ร่วมกบั อาจารยใ์นหน่วย Audiology 
13.00-16.30 น. Neuro-otology Clinic 
16.30-17.30 น. ตรวจรับผูป่้วยใหม่ 

วนัองัคาร 7.30-8.30 น. ดูแลผูป่้วยใน 
8.30-9.20 น. Academic Activity ของภาค  
9.30-12.00 น. OPD service ร่วมกบั อาจารยใ์นหน่วย Neuro-Otology 
13.00-16.30 น. SDL/Research Work 
16.30-17.30 น. ตรวจรับผูป่้วยใหม่ 

วนัพุธ 7.30-8.30 น. ดูแลผูป่้วยใน 
8.30-9.20 น. Academic Activity ของภาค 
9.30-16.30 น. OR service ร่วมกบั อาจารยใ์นหน่วย Neuro-Otology 
16.30-17.30 น. ตรวจรับผูป่้วยใหม่ 

วนัพฤหสับดี 7.30-8.30 น. ดูแลผูป่้วยใน 
8.30-9.20 น. Grand Round  
9.30-12.00 น. OPD service ร่วมกบั อาจารยใ์นหน่วย Neuro-Otology 
13.00-16.30 น. OPD service ร่วมกบั อาจารยใ์นหน่วย Neuro-Otology 
16.30-17.30 น. ตรวจรับผูป่้วยใหม่ 

วนัศุกร์ 7.30-8.30 น. ดูแลผูป่้วยใน 
8.30-9.20 น. Academic Activity ของภาค 
9.30-16.30 น. OR service ร่วมกบั อาจารยใ์นหน่วย Neuro-Otology 
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การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดงัน้ี  
1.   การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม 
      จดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ   เพื่อประเมินความรู้   ความกา้วหนา้ ของ  
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม   เพื่อท าการแกไ้ขและปรับปรุง   การประเมินผล  ไดแ้ก่  การประเมิน  การดูแลผูป่้วย
ดา้น clinical skill, knowledge, performance, responsibility, ethics และ human relationship 
2.   การประเมินเพื่อรับประกาศนียบตัร อนุสาขาโรคโสตประสาทผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินจะตอ้ง 
      มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

                   - เป็นผูท่ี้ไดผ้า่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร    
                   - สถาบนัการฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้รับการประเมินได้  
         
วธีิการประเมินประกอบด้วย  
 ภาคขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า 
 

 

 
 


