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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก 
                สาขาโรคมะเร็งศีรษะและคอ 

        ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  
ชื่อหลักสูตร   
(ภาษาไทย)        หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก   สาขาโรคมะเร็งศีรษะและคอ  
(ภาษาอังกฤษ)    Fellowship Training Program in Head and Neck Cancer 
 
ชื่อวุฒิ           
(ภาษาไทย)  ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก สาขาโรคมะเร็งศีรษะและคอ  

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Fellowship in head and neck cancer (KKU) 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา หรือ
สถาบันต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม  
 จ านวน  1  คน  ต่อปี 
 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม  

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี  
 
ก าหนดการเปิดฝึกอบรม    
 เปิดฝึกอบรมวันที่   1 สิงหาคม ของทุกปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
(อาจมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) 
 
หลักการและความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตร  
 เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่อันตรายและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประเทศและ
ของโลก มะเร็งเกิดขึ้นได้ในหลายๆ ต าแหน่งในร่างกาย ส าหรับมะเร็งบริเวณศีรษะและคอเป็นมะเร็งที่นอกจากจะเป็น
สาเหตุการตายที่ส าคัญแล้วยังเป็นมะเร็งที่ท าให้เกิดความพิการหลังการรักษาอย่างมีนัยส าคัญ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
หายใจ การพูด การกลืน เป็นต้น 
 ปัญหาของการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและคอนอกจากปัจจัยที่ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ล่าช้าแล้ว ปัจจัยด้าน
จ านวนแพทย์ที่ให้ความสนใจและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนผู้ป่วย สาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่งคือการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอเป็นการผ่าตัดที่ต้องอาศัยทักษะการผ่าตัดขั้นสูง ต้องใช้เวลามาก
ในการผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละราย ท าให้สามารถผ่าตัดผู้ป่วยได้น้อยรายต่อวัน และต้องให้การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดระยะ
ยาวเพ่ือการติดตามการกลับเป็นซ้ าของโรค การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการรักษา รวมทั้งการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่
ต้องสูญเสียไปจากการรักษาเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างใกล้เคียงปกติที่สุด ซึ่งแพทย์ที่จบตามหลักสูตร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ไม่สามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จ าเป็นต้องมีการ
ฝึกฝนทักษะการผ่าตัด และการเรียนรู้ภาคทฤษฏีเพ่ิมเติม  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือเป็นแพทย์ผู้มีความรู้ความช านาญอนุสาขาวิชาโรคมะเร็งศีรษะและคอจะต้องมี
ความรู้ความสามารถข้ันต่ าดังนี้      
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1. สามารถตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอ รวมถึงการแก้ไขภาวะแทรกซ้อน และการ
บ าบัดฟื้นฟูหลังการรักษา แบบสหสาขา ในกรณีที่เป็นแพทย์ต่างชาติซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ประเทศไทยจะต้องสามารถอธิบายการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอ รวมถึงการแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อน และการบ าบัดฟ้ืนฟูหลังการรักษา แบบสหสาขาได้ 
           2. สามารถถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโรคมะเร็งศีรษะและคอแก่แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษา
แพทย ์ และบุคลากรการแพทย์  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่บุคคลทั่วไปได้     
           3. สามารถท างานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งศีรษะและคอ รวมทั้งทักษะในการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง
ตลอดเวลา  และ ต่อเนื่อง 
           4. เป็นแพทย์ที่มีจริยธรรม คุณธรรม และเจตคติอันดี ต่อผู้ป่วยและญาติ  ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและ
ชุมชน  

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 อาจารย์ในสาขาโรคมะเร็งศีรษะและคอ 
               1.   ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท์   
                     พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 

        อ.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า) 
                  M.Sc. In Cancer Epidemiology (Harvard University) 

  Visiting scholar in Head and Neck Surgery, Memorial-Sloan Kettering Cancer Center,  
  New York. USA 

2.   ผศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ 
       พ.บ., ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

Certificate of Postdoctoral Research Fellowship in Otolaryngology-Head and Neck  
Surgery, Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus, Ohio, USA 

3.   อ.วัชรีพร ตีระมาศวณิช 
       พ.บ., ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

Visiting Scientist (Research and Observership) in Head & Neck Surgery, MD Anderson 
Cancer Center, Texas, USA 

อาจารย์ในสาขาโสตสัมผัส 
1. ผศ.พนิดา  ธนาวิรัตนานิจ  

วท.บ., ศศ.ม. (โสตสัมผัสวิทยา) 
อาจารย์ในสาขาแก้ไขการพูดและสื่อความหมาย 

1.  ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี 
                     วท.บ., ศศ.ม. (นักแก้ไขการพูด) 

          PhD. (Philosophy of Public Health) 
 อาจารย์ประจ าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศักดิ์   ธนาวิรัตนานิจ 
       วท.บ., พ.บ.,ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
                อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบครัว) วท.ม.(ระบาดวิทยาคลินิก)   

     Certficate in Visiting Scholar in Endoscopic Sinu Surgery, U of Graz, Austria 
 Certificate in Postdoctoral Research Fellow in Rhinology, U of Chicago, USA 
2. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัชรีพร  แซ่เซียว  
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                 พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)  
3.  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงขวัญชนก   ยิ้มแต้ 

        พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
                  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 
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสูตร รีชัยพิชิตกุล 

                 พ.บ.,ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
       อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
5. รศ.นพ.ธีรพร  รัตนาเอนกชัย   

พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
อ.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า) 

6. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาภรณ์   ศรีร่มโพธิ์ทอง 
                 พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 

7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย   ศรีร่มโพธิ์ทอง 
      พ.บ.,ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล ซื่อตรง 

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

                 อ.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสกสันต์   ชัยนันท์สมิตย์  

 พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
 
10. อ.พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ 
      พ.บ., ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
 Certificate in Research Fellowship in ENT sleep, U of Milwaukee, USA 
11. ผศ. ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย 

 พ.บ., ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
 MSc in Clinical Trials (London), PhD in Otolaryngology (Melbourne) 
 12. อ.พญ.ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์ 
 พ.บ., ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

  Visiting Scientist (Research and Observership) in Pediatric Otolarygology, University of       
  Washington, Seattle, USA 

13. อ. นิชธิมา ฉายโอภาส 
   พ.บ., ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
     ประกาศนียบัตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาโสตประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
14.  คณาจารย์ในภาควิชารังสีรักษา 
15.  คณาจารย์ในภาควิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
16.  คณาจารย์ในหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
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17.  คณาจารย์ในภาควิชาพยาธิวิทยา 
18.  คณาจารย์ในสาขาศ ลยกรรมตกแต่ง 
19.  คณาจารย์ในสาขาทันตกรรม 
 

แนวทางการฝึกอบรม 
 ในการฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังนี้  

ภาคทฤษฎี  
1. จัดให้ผู้รับการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้จากต าราและวารสาร  
2. จัดให้ผู้รับการฝึกอบรมได้อภิปราย / ฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งศีรษะและคอ และความรู้ที่

เกี่ยวข้อง 
3. จัดให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมวิชาการ  

-   ภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น Grand round, Journal club, Conference, Interesting case ทุก
สัปดาห์   

-   ภายในคณะ ระหว่างภาควิชา เช่น head and neck conference, tumor conference 
-   ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) 
 
 
 
 

ภาคปฏิบัติ 
จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงาน การให้บริการผู้ป่วย ครอบคลุมการใช้เครื่องมือ

และหัตถการดังนี ้   
1. ตรวจ ดูแลรักษา ผ่าตัด และติดตามผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในกรณีท่ี

เป็นแพทย์ต่างชาติซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยจะเรียนรู้โดยการ
สังเกตการณ์ 

2. ฝึกหัดถการ การตรวจและ/หรือแปลผลเกี่ยวกับการตรวจพิเศษต่างๆ  เช่น  
- endoscopy: nasal endoscopy, fiberoptic laryngoscopy, direct laryngoscopy, 

bronchoscopy, esophagoscopy, etc. ในกรณีที่เป็นแพทย์ต่างชาติซึ่งไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยจะเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์ 

- radiodiagnosis: CT scan, MRI, ultrasound, nuclear scan 
3.   การเรียนรู้เกี่ยวกับการกายวิภาคของศีรษะและคอและการ ฝึกหัดผ่าตัดในศพ 
 

งานวิจัย    
จัดให้ผู้รับการฝึกอบรม ท างานวิจัยและเสนอผลงานวิจัย  
 

           งานช่วยสอน   
จัดให้ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา และการเลือกรักษา และแปลผลการรักษาโรคมะเร็ง

ศีรษะและคอ ช่วยสอนแพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านมาในสาขาโดยความเห็นชอบ ของอาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตร และช่วยใน
การจัดเก็บตัวอย่างของผู้ป่วยที่น่าสนใจ   

 
การศึกษานอกสถานที่หรือนอกภาควิชา  
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ผู้รับการฝึกอบรมสามารถศึกษาดูงานในสถาบันหรือต่างสถาบัน ในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตร        

      เนื้อหาของการฝึกอบรม 
 1.   วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic medical science) ที่เก่ียวข้อง  
                   1.1 คัพภวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ของศีรษะและคอ 

      1.2 ความรู้พื้นฐาน  
- pre-and post-operative care 
- principle of surgery and reconstruction 
- principle of radiotherapy and nuclear medicine 
- principle of chemotherapy 
- nutrition in cancer patient 
- palliative care and pain management 
- speech and swallowing rehabilitation 
 

2.    ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งศีรษะและคอ (Clinical science in head and neck cancer) 
                     ผู้รับการฝึกอบรมสามารถบอก cause, pathogenesis, pathophysiology, natural history, 
diagnosis,  
                     prevention, treatment  และ complication ของภาวะ/ โรคต่อไปนี้ 

- precancerous lesion in head and neck 
- nasopharyngeal cancer 
- cancer of nasal cavity and paranasal sinus 
- oral cancer 
- oropharyngeal cancer 
- hypopharyngeal cancer 
- laryngeal cancer 
- cancer of thyroid and parathyroid gland 
- salivary gland cancer 
- skin cancer in head and neck 
- cancer of orbit, skull base and temporal bone 
- soft tissue sarcoma of head and neck 
- parapharyngeal tumor 
- metastatic node with unknown primary tumor 

               
3.   ทักษะในการปฏิบัติงาน (Practical skill) มีทักษะในการตรวจและแปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง 

- CT scan 
- MRI 
- ultrasound 
- nuclear scan 

4.   ทักษะในการท าหัตถการ (Surgical skills) ในกรณีที่เป็นแพทย์ต่างชาติซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบ
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วิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยจะเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์ 
- fine needle aspiration 
- skin biopsy 
- endoscopy +/- biopsy 
- wide excision of lesion in head and neck 
- surgical removal of tumor in head and neck 
- maxillectomy (partial/total) +/- orbital exenteration 
- glossectomy (partial/total) 
- mandibulectomy (marginal/segmental) 
- endoscopic surgery of larynx 
- laryngectomy (conservation/total) 
- thyroidectomy (lobectomy/subtotal/neartotal/total) 
- submandibular gland excision 
- parotidectomy (superficial/total) 
- node biopsy 
- neck dissection (complehensive/selective) 
- temporal bone resection (sleeve/lateral/subtotal/total) 
- skin graft 
- local flap 
- distant flap (forehead/deltopectoral/pectoralis major) 
- free revascularized flap 
 

5.  งานวิจัย 
มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 

                          สามารถวิเคราะห์และน าเสนองานวิจัยได้ 
                          มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมทางวิชาการ 
 จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดังต่อไปนี้ 

1. Academic Activity ของภาค ตามตารางที่ภาคก าหนด ได้แก่ journal club, topic review, 
interesting case, grand round, morbidity and mortality conference 

2. head and neck conference 2 ครั้ง/เดือน 
3. head and neck round สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
4. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติของราชวิทยาโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และ

การประชุมที่เกี่ยวข้อง (ตามดุลยพินิจ) 
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ตารางการปฏิบัติงานระหว่างการฝึกอบรม (สามารถเปลี่ยนแปลงได้) 
 

1. การปฏิบัติงานในภาควิชา (ไม่น้อยกว่า 10 เดือน) 
 
 7.30-9.30 8.30-12.00 13.00-16.30  
จันทร์ Ward round OR รับผู้ป่วยใหม่ 
อังคาร Ward round OR รับผู้ป่วยใหม่ 
พุธ Ward round Head and neck clinic  รับผู้ป่วยใหม่ 
พฤหัสบดี Ward round Academic activity รับผู้ป่วยใหม่ 
ศุกร์ Ward round  Head and neck conference and 

head neck round 
รับผู้ป่วยใหม่ 

กรณีท่ี OR เกินเวลา ต้องปฏิบัติงานใน OR จนเสร็จก่อน 
2. การศึกษาดูงานนอกภาควิชา (ไม่เกิน 2 เดือน)  

ผู้รับการฝึกอบรมสามารถศึกษาดูงานในสถาบันหรือนอกสถาบัน ในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้จะต้องได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ก่อน 

 

การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้  
1.   การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 
      จัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ   เพ่ือประเมินความรู้   ความก้าวหน้า ของ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   เพ่ือท าการแก้ไขและปรับปรุง   การประเมินผล  ได้แก ่ การประเมิน  การดูแลผู้ป่วย
ด้าน clinical skill, knowledge, performance, responsibility, ethics และ human relationship ผล
การประเมินต้องอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 
2.   การประเมินเพ่ือรับประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก สาขาโรคมะเร็งศีรษะและคอ ผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินจะต้อง 
      มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

                   - เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร    
                   - สถาบันการฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได้  
 สิ่งที่ประเมิน ประกอบด้วย 

1. ความรู้  
2. ทักษะการผ่าตัด 
3. งานวิจัย 
4. คุณธรรม จริยธรรม 
5. ความเป็นมืออาชีพ 
ผลการประเมินต้องอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 
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วิธีการประเมินประกอบด้วย  

1. การสังเกตขณะปฏิบัติงาน  
2. การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า 
3. การน าเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง   

 


