
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและล าคอ  
โรงพยาบาลราชวิถี 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและล าคอ   
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Head and Neck Surgical Oncology 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร 
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและล าคอ 
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Fellowship in Head and Neck Surgical Oncology 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี 
 
  4. หลักการและเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร 
  มะเร็งศีรษะและล าคอ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย จากสถิติของ
สถาบันมะเร็งเมื่อป2ี547-2549อุบัติการณ์ของมะเร็งศีรษะและล าคอ/มะเร็งทั้งหมดในประเทศไทยในผู้หญิง
พบในอัตรารา11,302/150,768ในผู้ชายพบในอัตรา14,823/145,788 ในสถาบันที่เป็นโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิ พบผู้ปุวยมะเร็งศีรษะและล าคอ ครอบครองเตียงในหอผู้ปุวยโสต ศอ นาสิกมากถึงร้อยละ 70 
ผู้ปุวยส่วนใหญ่ที่มารับการรักษา มักเป็นมะเร็งลุกลามระยะ III–IV ซึ่งต้องใช้การรักษาแบบสหสาขา ทั้งการ
ผ่าตัด รังสีรักษา และ/หรือ ยาเคมีบ าบัด ส่วนมะเร็งระยะต้น อาจรักษาด้วยการผ่าตัดหรือรังสีรักษา ผู้ปุวย
เกือบทั้งหมด มักต้องได้รับการดูแลทั้งด้านการวินิจฉัย การเตรียมช่องปาก โภชนาการ และเมื่อการรักษา
ครบแล้ว ก็ต้องติดตาม ทั้งการอยู่รอดชีวิต การกลับเป็นซ้ าใหม่ของโรค และการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน 
ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีความรู้ ความช านาญที่ครอบคลุมทั้งการด้านการผ่าตัด การให้ยาเคมี
บ าบัด ความรู้ทางรังสีรักษา และทักษะการบริหารจัดการให้ผู้ปุวยได้จับการดูแลแบบองค์รวม 
  ในปัจจุบันความรู้ทางมะเร็งศีรษะ และล าคอ เพ่ิมขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง มีองค์ความรู้
ใหม่ๆ ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา และการติดตามด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจนมียาเคมีบ าบัด
ชนิดใหม่ที่ใช้ได้ผลดีกับผู้ปุวยทั้งขณะร่วมรักษากับรังสีรักษา และในผู้ปุวยที่มีการกลับซ้ าใหม่ของโรค และ
ยังมีองค์ความรู้ใหม่ในด้านการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย  
  ในปัจจุบันนี้แพทย์ที่ท าการดูแลผู้ปุวยมะเร็งกลุ่มนี้มีน้อยแต่ละคนจะต้องท างานหนักมาก
เพ่ือให้บริการผู้ปุวยเนื่องจากผู้ปุวยส่วนใหญ่ถูกส่งต่อมายังโรงพยาบาลซึ่งสามารถผ่าตัดผู้ปุวยเหล่านี้ได้ซึ่งมี
อยู่เป็นจ านวนจ ากัด ส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อเข้ามาในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครฯ ภาวะดังกล่าวท าให้
ผู้ปุวยได้รับการบริการล่าช้า และต้องเดินทางไปรับการรักษาในที่ห่างไกลก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ปุวย



 

และครอบครัวอย่างมาก และมักเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ปุวยขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลท าให้
ผู้ปุวยเหล่านี้เสียชีวิตหรือมีอัตราการอยู่รอดต่ า ทั้งๆท่ีมีโอกาสสูงที่จะรอดชีวิตได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
การฝึกอบรมต่อยอดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและล าคอ 
  ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสตศอนาสิก รพ.ราชวิถีมีแพทย์ที่สามารถผ่าตัดผู้ปุวย
เหล่านี้มากพอ,มีปริมาณผู้ปุวยมากพอและมีศักยภาพในการฝึกอบรมจึงจัดให้มีการฝึกอบรมต่อยอด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขานี้ขึ้น 
 
5. ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
การฝึกอบรมจะเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี 
 
6. อาจารย ์
6.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 1.ผ่านการฝึกอบรมภายในประเทศ ได้รับวุฒิบัตรเฉพาะสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและล าคอ 
หรือต่างประเทศได้รับ Fellow หรือ Sub-board in head and neck oncology/surgery 
 2.ผ่านการฝึกอบรมภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ แสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา และปฏิบัติงานด้านมะเร็ง
ศีรษะและล าคอไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 3.เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติงานด้านมะเร็งศีรษะ
และล าคอไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 4.เป็นแพทย์สาขาอ่ืนๆ ที่ได้รับ หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ จากแพทยสภาที่ไม่ใช่สาขาโสต ศอ นาสิก
วิทยา แต่อยู่ในสาขาท่ีทับซ้อนกัน ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ อายุรศาสตร์อนุ
สาขามะเร็งวิทยา รังสีรักษาแพทย์ แพทย์รังสีวินิจฉัย แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ พยาธิแพทย์  และอ่ืนๆ ที่
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยให้การรับรอง    
 5.เป็นทันตแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยกรรมช่องปาก จากทันตแพทยสภา 
 6.เป็นนักแก้ไขการได้ยิน (audiologist) หรือ นักแก้ไขการพูด (speech and language 
pathologist) ที่ได้รับปริญญาโท หรือเอกในสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
(communication disorders) ในวิชาเอกคือวิชาโสตสัมผัสวิทยา (audiology) หรือวิชาความผิดปกติของ
ภาษาและการพูด (speech and language pathology) อย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ให้การรับรองวิทยฐานะ 
 

7. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 รับอบรมไม่เกินปีละ 2 คน 
 
 



 

8. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและล าคอจะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ก.ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา หรือ 
 ข.ก าลังได้รับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้าย  หรือเป็นแพทย์ใช้ทุนปี
สุดท้าย หรือก าลังเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ในปีที่ 5 ที่มีสิทธิสอบเพ่ือวุฒิบัตร หรือ
หนังสืออนุมัติฯแล้วแต่กรณีในสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา (และต้องสอบได้วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ ก่อน
เพ่ือวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา) 
 
9.ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 ระยะเวลา1ปี 
 
10.วัตถุประสงค์ 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมครบหลักสูตร จะมีเจตคติ (Attitude) ที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ และความสามารถ
ในการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งศีรษะและล าคอ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
- ชีววิทยาและพยาธิก าเนิดของมะเร็ง การลุกลาม และการกระจาย 
- ระบาดวิทยา การให้ค าปรึกษา และค าแนะน าเกี่ยวกับการปูองกันมะเร็งศีรษะและล าคอ ได ้
- การวินิจฉัยโรคและด าเนินการตามข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยได้ 
- การประเมินผู้ปุวยก่อนให้การรักษา การเตรียมผู้ปุวยก่อนเริ่มการรักษา 
- การวางแผนการรักษา โดยการผสมผสานการรักษาแบบสหวิทยาการร่วมกับแพทย์ทางรังสีรักษา แพทย์
ทางมะเร็งวิทยา ทันตแพทย์ นักก าหนดอาหาร และนักสังคมสงเคราะห์ การตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา แต่
ละรายได้อย่างเหมาะสม 
- การผ่าตัดและรักษาภาวะแทรกซ้อน การท าผ่าตัดทางมะเร็งทางศีรษะและล าคอทั้งในระดับจุลศัลยกรรม 
(microsurgery) จนถึงการผ่าตัดแบบกว้าง (radical surgery) และการสร้างเสริมรอยแผลหลังผ่าตัด 
(reconstructive surgery) 
- การฟ้ืนฟูแก้ไขการพูด การกลืนหลังการรักษา 
- ความรู้พ้ืนฐานการรักษาด้วยรังสีรักษา การดูแลผู้ปุวยขณะรับรังสีรักษา และการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดข้ึน  
- การติดตามผลการรักษา และตรวจค้นการกลับคืนมาใหม่ของโรค 
- การดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
- การดูแลผู้ปุวยและครอบครัวในระยะสุดท้าย ทางด้านกาย และจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรมทางด้าน
การแพทย ์และเจตคติท่ีดีในการดูแลผู้ปุวยมะเร็ง ครอบครัว ผู้ร่วมงาน สังคมและชุมชน 



 

- การช่วยเหลือโสต ศอ นาสิกแพทย์ แพทย์ทั่วไป บุคลากรทางสาธารณสุขและประชาชน  ในการดูแลรักษา 
- การให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
- การดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม (holistic approach) และค านึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
 
เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 
หลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
11.1 การตรวจเพื่อการวินิจฉัย และการแบ่งระยะของโรค (Diagnostic techniques and staging)  
 ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสืบค้นเพ่ือการวินิจฉัยและ
การแบ่งระยะของโรค เพ่ือที่จะสามารถให้การวินิจฉัยโรคและบอกระยะของโรคทางมะเร็งศีรษะและล าคอ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
11.2 การประเมินผู้ปุวยก่อนให้การรักษา การเตรียมผู้ปุวยก่อนเริ่มการรักษาการวางแผนการรักษา 
         ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการประเมินและให้การรักษาผู้ปุวยในด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นก่อนรับการรักษา เช่น performance status การดูแลช่องปากและฟัน 
โภชนาการ ตลอดจนภาวะความพร้อมทางด้านจิตใจของผู้ปุวยและการสนันสนุนจากครอบครัว  ผู้รับการ
อบรมสามารถวางแผนร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน
ผู้ปุวยเพื่อให้ผู้ปุวยสามารถรับการรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสมเฉพาะรายจนเสร็จสิ้นได้ 
11.3 พยาธิวิทยา (Pathology)  
 ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความสามารถในการจ าแนกความผิดปกติของรอยโรคระยะก่อนเป็น
มะเร็งและมะเร็งด้วยลักษณะพยาธิสภาพจากการดูด้วยตาเปล่าและจุลพยาธิวิทยาและสามารถแยกรอยโรค
เหล่านี้ได้จากรอยโรคอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง นอกจากนั้นผู้รับการฝึกอบรมควรเข้าใจพยาธิก าเนิดของมะเร็ง 
การด าเนินโรคหรือพฤติกรรมของเนื้องอกในระยะก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็งสามารถบอกลักษณะส าคัญและ
ลักษณะที่มีผลต่อการพยากรณ์โรคของรอยโรคดังกล่าว ท้ายที่สุดผู้ได้รับการฝึกอบรมควรเข้าใจหลักการ
พ้ืนฐานของวิธีการทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตัดชิ้นเนื้อแบบแช่แข็ง (frozen section) การย้อมชิ้นเนื้อ
ทางเคมีจุลภาค (histochemical staining) และการย้อมชิ้นเนื้อทางระบบอิมมูน (immounohistochemical staining) 
11.4กายวิภาค สรีรวิทยา และพยาธิสรรวิทยา (Anatomy Physiology and pathophysiology )  
 ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้ด้านกายวิภาค สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาที่ดีพอที่จะ
น าไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งศีรษะและล าคอ  
11.5 พยาธิก าเนิดของมะเร็ง การลุกลาม และการกระจาย (Carcinogenesis invasion and metastasis)  
 ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องเข้าใจทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพยาธิก าเนิดของมะเร็ง รวมทั้งปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง เช่น ประวัติมะเร็งในครอบครัว เชื้อไวรัส การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เคี้ยวหมากหรือ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม  
11.6 การผ่าตัดและรักษาภาวะแทรกซ้อน 



 

ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องฝึกปฏิบัติการท าผ่าตัดทางมะเร็งทางศีรษะและล าคอทั้งในบริเวณรอยโรคปฐมภูมิ 
และต่อมน้ าเหลืองบริเวณล าคอด้วยวิธีการแบบอนุรักษ์ (conservation surgery) จนถึงการผ่าตัดแบบกว้าง 
(radical surgery) การผ่าตัดและการสร้างเสริมรอยแผลหลังผ่าตัด (reconstructive surgery) ด้วยเนื้อเยื่อ
ของผู้ปุวยแบบต่างๆ ทั้งชนิด local pedical และ microvascular free flap ผู้ปุวย ผู้รับการฝึกอบรม
สามารถให้การดูแลผู้ปุวยหลังผ่าตัด ตลอดจนดูแลภาวะแทรกซ้อนได้ 
11.7 รังสีรักษา 
ผู้รับการฝึกการอบรมต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน และการเลือก     เทคนิคการให้รังสีรักษา 
แก่ผู้ปุวยมะเร็งศีรษะและล าคอ เพ่ือที่จะมีความรู้มาใช้ในการดูแลผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสมแบบเป็นองค์รวม 
ผู้ปุวยจะได้รับการแนะน าที่เหมาะสมตั้งแต่วินิจฉัย จนได้รับการรักษาจบสิ้น 
11.8การดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา   การดูแลผู้ปุวยและครอบครัวในระยะสุดท้าย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถให้การดูแลรักษาผู้ปุวยที่จบสิ้นจากการรักษาแล้ว แต่ยังมีรอยโรคเหลืออยู่ 
หรือเป็นกลับมาใหม่ หรือ ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัด ให้ยาเคมีบ าบัด ยาบรรเทาอาการ 
หรือการดูแลแบบประคับประคองที่ดีท่ีสุด (best supportive care) ในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 
11.9 มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติอันดีตลอดจนการให้ความรู้ ให้การปรึกษาต่อผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย ผู้ร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และชุมชน 
ผู้รับการอบรมควรจะต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติต่อผู้ปุวย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ ด้วยความมี
คุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม  ฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยสุนทรียวาจาและท่าทางที่เหมาะสม สามารถให้
ค าปรึกษา ด้านวิชาการแก่ผู้อื่นและชุมชน 
 
 
12. เนื้อหาของหลักสูตร 
ผู้เข้ารับการอบรมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
12.1General clinical evaluation of Head and Neck patient 
12.2prognostic factor in Head and Neck cancer 
12.3Special Diagnostic investigation consideration 
12.4General surgical principle  
12.5General microsurgical  principle  
12.6General knowledge of  Reconstruction 
12.7Principle of Radiotherapy  
12.8Principle of Supportive care,nutrition ,psychosocial support 
12.9Principle of speech,voice, swallowing Rehabilitation  
12.10Principle of complication treatment  

 



 

12.1 
โครงสร้างหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
  ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องดูแลผู้ปุวยมะเร็งศีรษะและล าคอ ที่หอผู้ปุวยใน ร่วมกับอาจารย์
ประจ าหน่วยฯในช่วงเช้า  ที่ห้องตรวจผู้ปุวยนอก ฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์โรค ฝึกการ
ใช้ endoscope ส่องตรวจรอยโรคมะเร็งทางหู คอ จมูกและหลอดอาหารให้คณาจารย์ดู การตัดตรวจชิ้น
เนื้อแบบต่างๆ การดูแลรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการปูองกันโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอชนิด
ต่างๆ และน าเสนอผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยโรค และประเมินระยะของโรค (Staging) เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
ให้แก่อาจารย์ประจ าหน่วย  และจัดเตรียมสรุปรายสัปดาห์เข้าที่ประชุมคณาจารย์สหสาขาวิชา ได้แก่ โสต 
ศอ นาสิกแพทย์ แพทย์รังสีรักษา(tumor conference)เพ่ือปรึกษาหารือกัน ในการให้การรักษาผู้ปุวยแต่ละ
ราย นอกจากนี้ต้องจัดเตรียมกิจกรรม palliative care หรือ กิจกรรมวิชาการท่ีก าหนดร่วมกับแพทย์ประจ า
บ้านติดตามดูแลผู้ปุวยอยู่สม่ าเสมอ และน าเข้าที่ประชุมใหม่เมื่อผู้ปุวยมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือต้อง
เปลี่ยนแปลงการรักษา ผู้เข้าอบรมเข้าช่วยอาจารย์ประจ าหน่วยฯ ในการผ่าตัดผู้ปุวยมะเร็งศีรษะและล าคอ    
อย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน  ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องออกตรวจผู้ปุวยนอกทั้งผู้ปุวยใหม่และผู้ปุวยที่มารับ
การตรวจติดตามผลการรักษา ที่คลินิกผู้ปุวยมะเร็งศีรษะและล าคอ  อย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน 
  ก่อนหน้าที่จะท าหัตถการ microvascular ในผู้ปุวย ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องมีการฝึก
ทักษะทาง microvascular โดยการฝึกใช้เครื่องมือ กับถุงมือ, silicone tube, เส้นเลือดที่เอาออกจาก
ผู้ปุวย, เส้นเลือดในปีกไก่, และต่อเส้นเลือดจริงในหนูทดลอง    
  ในระหว่างการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการสอน
นักศึกษาแพทย์  แพทย์ใช้ทุน  และแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตามความเหมาะสม  เพ่ือ
เป็นการฝึกทักษะในการสอนวิชามะเร็งศีรษะและล าคอ  และมีส่วนช่วยอาจารย์ประจ าหน่วยฯในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ การจัดตารางหมุนเวียน และการดูแลแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านมา
ปฏิบัติงานในหน่วยฯ  ซึ่งจะเป็นการช่วยฝึกทักษะในการบริหารจัดการ   
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช่วยผ่าตัด และผ่าตัดด้วยตนเอง ทั้งนี้ตามแต่อาจารย์ผู้ควบคุม
จะเห็นสมควร  การผ่าตัดผู้ปุวยทุกรายจะต้องมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
หัตถการที่จะได้ช่วยและท าด้วยตัวเองมีดังนี้ 
1.Excision mass ชนิดต่างๆในHead and Neck Region 
2.Thyroidectomy 
3.Parotidectomy 
4.Maxilectomy 
5.Composit Operation 
6.Larygectomy 
7.Neck Dissection 
8.Reconstruction 
  8.1 Local Flap 
    8.2Regional Flap เช่น 
    8.2.1Pectoris Major 
    8.2.2Deltopectoral 
    8.2.3Forehead 
    8.2.4Supraclavicular 
    8.2.5Tongue 
    8.2.6Facial Artery Mucosal 
 8.3Free Flap เช่น 
    8.3.1Radial Forarm 
    8.3.2Fibular 
    8.3.3Antero-lateral Thight 
    8.3.4Iliac 
    8.3.5Rectus-Abdominis 
    8.3.6Scapular  
 
การประเมินผล 
มีการประเมินผลโดยอาจารย์ที่สอน 
           
 
 



 

 


