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คูม่อืส ำหรบัแพทยป์ระจ ำบำ้นภำควชิำโสต ศอ นำสกิวทิยำ 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

 
 วตัถปุระสงค ์      เพือ่เป็นแนวทางในการท างานของแพทยป์ระจ าบา้น 
                          ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

สถำนที ่  ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา มสีถานทีส่ าหรับการจัดการกจิกรรมดา้นการศกึษา และ

การบรกิาร ดังนี ้

1. ส านักงานภาควชิาฯ  ณ อาคาร 1 ชัน้ที ่2   ภายในส านักงาน มพีืน้ทีด่ าเนนิการ ดังนี ้

 ธรุการภาควชิาโสตฯ  

 หอ้งประชมุ 1 หอ้ง: หอ้งจรีะ ศริโิพธิ ์ใชเ้ป็นหอ้งประชมุ และหอ้งเรยีน 

 หอ้งพักอาจารย ์ 

2. หน่วยตรวจผูป่้วยนอก (OPD ENT) ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์ประกอบดว้ย 

ก. หน่วยตรวจผูป่้วยนอก ชัน้ 2 โซน H 

- หอ้งตรวจ 15 หอ้ง 

- หอ้งใหก้ารรักษา ( Treatment ) พรอ้ม Microscope 
และ Monitor 

1 หอ้ง / 3 เตยีง  
 

- หอ้งผา่ตดัเล็กสอ่งกลอ้ง  
และ หอ้งตรวจ Stroboscopy 

1 หอ้ง 

- หอ้งตรวจการไดย้นิ (Audiology) 1 หอ้ง 

- หอ้งสอนแสดงและศกึษาดว้ยตนเองส าหรับนักศกึษา
แพทย ์

1 หอ้ง 

- หอ้งสอนฝึกการตรวจ 2 หอ้ง 
  และ หอ้งตรวจ Rhinomanometry  

- หอ้งปฏบิตักิารกระดกูเทมโพรัล (Temporal bone lab) 1 หอ้ง 

ข. คลนิกิเวยีนศรีษะและการทรงตัว อาคารศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน ์ชัน้ 4   

3. หอผูป่้วยใน (ward)  

3.1 หอผูป่้วยใน ซึง่บรหิารจัดการโดยภาควชิาฯ อยูท่ีอ่าคาร 1 จ านวน 3 แหง่ ใชพ้ืน้ทีร่ว่มกบั

ภาควชิาจักษุวทิยา  มจี านวนเตยีงส าหรับผูป่้วยโสต ศอ นาสกิวทิยา ดังนี ้

หอผูป่้วยใน จ ำนวนเตยีง 
- หอผูป่้วยพเิศษจักษุ โสต ศอ นาสกิ (6NE)  อยู่
ชัน้ 6 ปีกซา้ยดา้นหนา้โรงพยาบาล 
รับผูป่้วยทัง้ ชาย และ หญงิ     

หอ้งเดีย่ว 4 หอ้ง 
หอ้งรวม ชาย 1 หอ้ง: 1 เตยีง  
หอ้งรวม หญงิ 1 หอ้ง: 3 เตยีง  

- หอผูป่้วยจักษุ โสต ศอ นาสกิ ชาย (6NW) 13 เตยีง 

- หอผูป่้วยจักษุ โสต ศอ นาสกิ หญงิ (3NW)   14 เตยีง 

3.2 หอผูป่้วยใน ซึง่คณะฯ บรหิารจัดการ เพือ่ใชร้ว่มกนัทกุภาควชิา  

 หอผูป่้วยชัน้ 9  อาคารศนูยก์ารแพทยส์ริกิติ ิ ์เป็นหอผูป่้วยพเิศษ 

 หอผูป่้วยชัน้ 6 และ 7 อาคารศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน ์
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4. หอ้งผา่ตดั ตา ห ูคอ จมกู (OR ENT) อยูช่ัน้ 3 ปีกซา้ยดา้นหนา้ของโรงพยาบาล ตรงขา้มกบัหอ

ผูป่้วยจักษุ โสต ศอ นาสกิหญงิ (3NW) จ านวนหอ้งผา่ตดั 4 หอ้ง สามารถใชท้ าการผา่ตดัทีต่อ้งดม

ยาสลบได ้3 หอ้ง 

5. หอ้งพักแพทยป์ระจ าบา้น อยูต่ดิกบัหอผูป่้วยจักษุ โสต ศอ นาสกิ หญงิ ( 3NW) ใชเ้ป็นหอ้งสมดุ  

หอ้งพักแพทยป์ระจ าบา้นขณะอยูเ่วร และใชเ้ป็นหอ้งประชมุ 

 

โทรศพัทภ์ำยในโรงพยำบำล 

- ใชห้มายเลข 4 ตวั ขึน้ตน้ดว้ยเลข 1 

- เลขตวัทีส่องสว่นใหญบ่อกชัน้ โดยปกตแิตล่ะ ward ม ี2 เครือ่ง ใชต้ดิตอ่เฉพาะภายในไดห้นึง่

เครือ่ง อกีหนึง่เครือ่งตดิตอ่ไดท้ัง้ภายใน และภายนอก  

 โทรศพัทท์ีค่วรทรำบ หมำยเลข 

ธรุการภาควชิาโสตฯ 1515, 1525, 1561, 02-3547293 

OPD ENT 4069, 4070 

3NW 1313, 1323 

6NW 1613, 1623 

6NE 1614, 1624 

OR ENT                                                               1312, 1314, 1508 

ER 1172, 1182 

Blood Bank                                                              1219, 1229 

Emergency Lab                                                        1221, 1231 

X-ray                                                                        1340, 1427, 1232 

พยาธวิทิยา                                                                1432, 1436 

หอ้งแพทยเ์วรชัน้ 9                                                   1593 

หอ้งพักแพทย ์ENT                                                   1327 

Audio & Speech ชัน้ 4 อาคาร 4                                1476, 1448 , 2208                                                         

หอ้งยา                                                                       1136, 1123, 1124 

หน่วยทนัตกรรม                                                       1210 

เวชระเบยีน                                                                1346, 1309 

หน่วยโสตทศันศกึษา                                                1702, 1739 

หน่วยตรวจการไดย้นิ อาคารพระเทพฯ (H 24)         4063 

โทรศพัทส์ว่นบคุคล   

- แพทยป์ระจ าบา้นทกุคนจะไดรั้บโทรศัพทเ์คลือ่นทีส่ว่นบคุคล  เป็นหมายเลขสว่นบคุคล 5 หลกั 

สามารถใชต้ดิตอ่สือ่สารกนัเอง หรอืตดิตอ่กบัหมายเลขภายในโรงพยาบาล โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย   

- สามารถใชต้ดิตอ่หมายเลขภายนอกได ้โดยเป็นระบบเตมิเงนิ และมวีงเงนิจ ากดั ใชโ้ทรได ้50 

นาท/ีเดอืน  
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1. กำรปฏบิตังิำนทีห่นว่ยตรวจผูป่้วยนอก ห ูคอ จมกู 

เริม่ตรวจผูป่้วยนอกเวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป  แพทยป์ระจ าบา้นจะหาความรูค้วามช านาญ ในการ 
ตรวจผูป่้วย การวนิจิฉัย และวางแผนการรักษาดว้ยตนเอง โดยมแีพทยอ์าวโุสและอาจารยใ์นสายของตน
เป็นผูใ้หค้ าแนะน า ผูป่้วยทีเ่คยไดรั้บการดแูลจากแพทยท์า่นใดแลว้  จะไมส่ลบัยา้ยไปพบแพทยผ์ูอ้ ืน่ 
นอกจากเกนิขดีความสามารถของตนหรอืแพทยผ์ูนั้น้ไมอ่ยู ่  หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นจะรับผดิชอบการ
ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบา้นทัง้หมด เชน่ การก าหนดหนา้ทีใ่หแ้พทยป์ระจ าบา้นแตล่ะคน
ตามความเหมาะสม  

 เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีม่ใีนหอ้งตรวจแตล่ะหอ้ง      
 1.  S.M.R set  หรอืตูใ้สเ่ครือ่งมอืแตล่ะ set ประกอบดว้ย  

- Otoscope with ear speculum                     -  Nasal suction 
- Ear forceps                                             -  Ear currette 
- Nasal forceps                                          -  Applicator 
- Nasopharyngeal and laryngeal mirror         -  Doppler 
- Tongue depressor      -  สอ้มเสยีง 
- Suction tip             -  vernia 
- Nasal speculum            -  Nasal biopsy 
- Tuning fork            -  ชามรปูไต 
- Stethoscope                                             -  ตลบัส าลแีละผา้กอซ  
-  อปุกรณ์ใหค้วามรอ้นส าหรับอุน่กระจกสอ่งคอ     -  Xylocaine spray  
-  น ้ายาตา่ง ๆ บรรจใุนขวด  

          2.  Head light 
           3. เครือ่งมอือืน่ ๆ ใหข้อจากพยาบาล เชน่ เครือ่งมอืส าหรับท า biopsy หรอื  
     ชดุเจาะ sinus เป็นตน้ 
           4.  Mask 
           5.  ถาดใสเ่ครือ่งมอืใชแ้ลว้ โดยแยกกระจกสอ่งไวต้า่งหาก และในรายทีม่กีารตดิเชือ้  
               เชน่ โรคเอดสต์อ้งแจง้ผูช้ว่ยใหแ้ยกเครือ่งมอืทันท ี
 6.  ถงุมอืส าหรับตรวจโรค 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบของแพทยป์ระจ ำบำ้น  
1.  การตรวจรักษา ตามขดีความสามารถทีท่ าได ้ผูป่้วยใหมท่กุรายตอ้งตรวจรา่งกาย   ใหค้รบทกุระบบ

ทางห ูคอ จมกู พรอ้มทัง้บนัทกึลงในเวชระเบยีนใหช้ดัเจน  ถา้มปัีญหาใหป้รกึษาแพทยป์ระจ าบา้น
อาวโุสกวา่  ถา้มปัีญหามากเกนิขดีความสามารถแพทยผ์ูอ้าวโุสกวา่จะเป็นผูต้ัดสนิเพือ่ปรกึษา
อาจารยท์ีอ่ยูใ่นสายเดยีวกนัและออกตรวจในวันนัน้   ส าหรับผูป่้วยทีน่่าสนใจจะน าเขา้ทีป่ระชมุ               
เป็น interesting case ทกุวนัพธุในเวลา 8.00-9.00 น.  

2.  การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (Investigation) routine lab  คอื CBC, U/A, chest x-ray, BS, BUN, 
Electrolytes , EKG , P1 และ anti HIV  แพทย ์ประจ าบา้นจะเป็นผูเ้ขยีนใบ request เอง ผลจะได ้
ภายใน  24-48 ชม. ถา้จ าเป็นรบีดว่นใหส้ง่ขอดว่น (stat)  การสง่ตรวจการไดย้นิ (audiogram) 
ไดผ้ลทันทแีละ ควรสง่กอ่น 10.00 น.  
ทัง้นีก้ารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารจะมเีกณฑก์ารตรวจตามทีภ่าควชิาวสิญัญกี าหนด 

3.  การนัดผูป่้วยเขยีนลงในเวชระเบยีนวา่ ใหก้ลบัมาตรวจอกีกีส่ปัดาห ์หรอื เขยีนวา่ "นัดวันที.่....."  
เจา้หนา้ที ่OPD จะเป็นผูอ้อกใบนัดและมอบใหก้บัผูป่้วย  
     ** หมำยเหต ุ ถา้ไมล่งตรวจ ใหป้ระสานงานฝากแพทยอ์ืน่ แลว้ระบชุ ือ่ได ้ 

4.  แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 ทีว่างแผนท าผา่ตดัใหผู้ป่้วย ควรปรกึษาแพทยท์ีอ่าวโุสกวา่ หรอือาจารย์
ประจ าสายกอ่น  ส าหรับ case ทีย่ากแกก่ารตัดสนิใจใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทกุคนปรกึษาอาจารยเ์สมอ 

5.  การนัดผูป่้วยในระบบนัดผา่ตดัของภาควชิาฯ  ตอ้งระบขุอ้มลูใหช้ดัเจน ดังนี ้  
5.1   การวนิจิฉัยโรค (diagnosis) คอือะไร  
5.2  วธิกีารผา่ตัด (operation ) จะท าอะไรบา้ง  ตอ้งจองเลอืดหรอืไม ่ 
5.3  ท า under local หรอื general anesthesia  ( GA/Admit  หรอื  GA/OPD Case) 
5.4  ชือ่แพทยผ์ูเ้ป็นเจา้ของไข ้(surgeon) และชือ่อาจารยท์ีรั่บปรกึษา (ถา้ม)ี  
5.5  ดตูารางและก าหนดวันทีท่ีจ่ะท าการผา่ตดั  
5.6  Investigations ทีจ่ าเป็น อยา่งนอ้ยตอ้งม ีroutine lab 
5.7  เป็น case ทีจ่ะ admit หรอืเป็น case OPD 
5.8  เบอรโ์ทรศัพทข์องผูป่้วยเพือ่การตดิตอ่ ถา้เกดิตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง 
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** ผล Investigation จนท.OPD จะเป็นคนตามผล ให ้Co-chief ตรวจสอบ และสง่ปรกึษา  
   Med-block หากพบคา่ผดิปกตหิรอืมโีรคประจ าตัวรา้ยแรง 

6. ผูป่้วยทกุรายทีจ่ะรับการผา่ตดัจะตอ้งมผีล investigations ครบถว้น กอ่นเขา้ admit อยา่งนอ้ย 1 วัน 
ยกเวน้ในราย emergency   กอ่น admit ตอ้งตรวจดผูล investigations อยา่งละเอยีดวา่ผดิปกติ
หรอืไม ่และหวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งตรวจผูป่้วยกอ่น admit ดว้ยวา่ยงัมพียาธสิภาพหรอืไม ่และ
ผูป่้วยอยูใ่นสภาวะทีพ่รอ้มจะรับการผา่ตัดหรอืไม ่ถา้พบความผดิปกต ิเชน่ chest x-ray หรอื EKG 
ผดิปกต ิตอ้งปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทางกอ่นทีจ่ะ admit ทกุราย ( ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัผูป่้วยทีจ่ะเขา้
รับการผา่ตัดในหวัขอ้"การอยูเ่วร")  

7.  การ admit ผูป่้วย แพทยป์ระจ าบา้นเป็นผู ้admitโดยระบวุา่เป็นผูป่้วยของแพทยส์ายใด 
8.  รายการ set ผา่ตัด หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการเขยีน และสง่พมิพก์อ่นเวลา  

14.00 น. ในวันกอ่นผา่ตัด 1 วันท าการ  
9.  กรณีทีม่ผีูป่้วยสง่มาปรกึษาจากแผนกอืน่ ตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นทราบทกุราย สว่นการ

ตรวจรักษา หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นจะเป็นผูพ้จิารณาวา่จะใหแ้พทยผ์ูใ้ดรับผดิชอบเป็นราย ๆ ไป  
10. ออกจากหอ้งตรวจทกุครัง้ ตอ้งปิด ไฟทกุดวง พดัลม และ เครือ่ง suction  
11. ชว่งเวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป แพทยอ์ยู ่ OPD ในวนันัน้ ตอ้งกลับมาอยูป่ระจ า OPD ถงึ 16.00 น. 

ทกุวัน โดยเฉพาะผูท้ีถ่กูจัดใหอ้ยูเ่วรบา่ย ตอ้งรับผดิชอบงานที ่OPD ใหแ้ลว้เสร็จ  ถา้มธีรุะจ าเป็น 
ตอ้งฝากเวรกบัแพทยอ์ืน่ไว ้หา้มขาดหายไปเฉย ๆ    

ชว่งบา่ยเป็นเวลาส าหรับการท างาน ดังนี ้ 
11.1  นัดตรวจผูป่้วยหรอืตดิตามผล investigation ทีค่า้งจาก OPD ภาคเชา้  
11.2  ดแูลผูป่้วยทีนั่ดท าหัตถการตา่ง ๆ เชน่ biopsy, nerve excitability test ,            
         rhinomanometry, endoscopic examination,  fiberoptic laryngoscopy, 
         excision etc. 
11.3  รับปรกึษา consultation จากแผนกอืน่ รว่มกบัหัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้น 
         และแพทยป์ระจ าบา้นอาวโุส                           
11.4  ดผููป่้วยในรายทีน่่าสนใจเพือ่เพิม่พนูความรู ้ 
11.5  พบปะสงัสรรคแ์ลกเปลีย่นความรูใ้นหมูแ่พทยแ์ละอาจารยห์รอือา่นต ารา  
11.6  คลนิกิทดสอบโรคภมูแิพ ้(allergic skin test) โดยแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1  และ แพทย์

ประจ าบา้นปีที ่2 ซึง่อยูท่ีแ่ผนกผูป่้วยนอก  
11.7  คลนิกินอนกรน ( snore clinic)  

** หมำยเหต ุ แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่3 อนุญาตใหต้รวจเฉพาะผูป่้วยนัดและผูป่้วยเทา่ทีไ่มไ่ดนั้ด ในชว่ง     
เดอืนพฤษภาคม โดยใหส้รปุรายละเอยีดคนไขเ้รือ้รังสง่ตอ่แพทยท์ีจ่ะดแูลตอ่โดยมี
เกณฑป์ฏบิตัทิีจ่ะกลา่วถงึตอ่ไป 

ในภาพรวม แพทยป์ระจ าบา้นทกุคน มคีวามรับผดิชอบ การปฏบิัตงิานในแผนกผูป่้วยนอก ดังนี ้

1. ออกตรวจใหบ้รกิารผูป่้วยทีไ่ดรั้บมอบหมาย ณ หน่วย OPD เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ทกุวัน

ราชการทีก่ าหนดตามสาย  และในภาคบา่ย 13.00-16.00 น. ดแูลสัง่การรักษาแกผู่ป่้วยทีอ่าจตอ้ง

รับการท าหตัถการพเิศษ หรอืดผูลการตรวจพเิศษ  หรอื ฝึกปฏบิตั/ิสงัเกตการณ์ ทีค่ลนิกิเฉพาะ

ทางทีก่ าหนด 

2. ในกรณีรับปรกึษา ผูป่้วยตรวจการไดย้นิจากตา่งแผนกใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทีไ่ดรั้บปรกึษา ตรวจ
และท าความสะอาด ห ูกอ่นสง่ตรวจ Audiogram  

3. กรณีทีปั่ญหาของผูป่้วยซบัซอ้นเกนิความสามารถทีต่นเองจะแกไ้ขได ้และตอ้งการขอค าปรกึษา

ภาควชิาฯ ไดจ้ดัให ้มอีาจารยเ์ป็นทีป่รกึษา เพือ่การชีแ้นะ ก ากบัดแูล เพือ่ประโยชนใ์นการฝึกอบรม

แกแ่พทยป์ระจ าบา้น และควบคมุคณุภาพในการรักษาพยาบาลเพือ่ประโยชนแ์กผู่ป่้วย 

4. กรณีทีต่อ้งท าหัตถการ แพทยป์ระจ าบา้นรุน่พีจ่ะตอ้งใหค้ าแนะน าและดแูลแพทยป์ระจ าบา้นรุน่นอ้ง 

การงดหรอืลดจ านวนผูป่้วยใหข้ออนุญาตอาจารยก์อ่น  (อาจารยล์งนามรับทราบดว้ย)  

5. ฝึกท าหตัถการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นแตล่ชัน้ปีตอ้งท าได ้(ตามเกณฑท์ีร่าชวทิยาลัยโสตฯ ก าหนด)  
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ระดบัควำมสำมำรถ และ ประเภทหตัถกำร 
ทีแ่พทยป์ระจ ำบำ้นจะไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกฝนใหม้คีวำมสำมำรถท ำไดใ้นแตล่ะช ัน้ปี 

ก. กำรตรวจพเิศษทำงหอ้งปฏบิตักิำร 

รูข้อ้บง่ชี ้เลอืกใช ้และแปลผลตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำร 
พจบ.ช ัน้ปี 

1 2 3 

Ear, Nose & Throat    

Computerized scan , Spiral computerized scan  /* / 

MRI : Magnetic resonance imaging    /* / 

MRA : Magnetic resonance angiogram  /* / 

Radioisotope scan   / / 

Radio intervention  / / 

Ear    

Audiogram, tympanogram / / / 

Mastoid film  / / 

Audiometry, Tympanometry, Stapedius reflex  / / 

Acoustic brainstem response, Otoacoustic emission  /* / 

Electrocochleogram  /* / 

Nose    

Film skull and sinuses / / / 

Throat    

Lateral soft tissue of neck x-ray  / / 

Styloid process film  / / 

Barium swallowing  / / 

Ultrasound of head and neck  / / 

/* = under supervision 

ข. ประเภทหตัถกำร และระดบัช ัน้ปีทีม่คีวำมสำมำรถท ำได ้

หตัถกำร/กำรใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ และกำรแปลผล 
พจบ.ช ัน้ปี 

1 2 3 

Ear, Nose & Throat    

Routine ENT examination  / / / 

Remove สิง่แปลกปลอม ใน หู คอ จมูก / / / 

Biopsy ในชอ่งปาก และ คอ / / / 

Facial nerve test   / / / 

ใช ้Rigid scope : rhinoscopy, nasopharyngoscopy  / / 

Ear    

ใช ้Microscope ในการตรวจ หู / / / 

Caloric test / / / 

Ear toilet   / / 

Nose    

Skin test & interpretation / / / 

Rhinoscopy /* / / 

Rhinomanometry  / / 

Anterior nasal packing, Posterior nasal packing  /* / 

Antral irrigation  /* / 

Throat    

FOL /* / / 

Nasopharyngeal biopsy /* / / 

Stroboscopy  /* / 

Tracheostomal care  / / / 

/* = under supervision 
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รายละเอยีดในการปฏบิัตงิาน ทีรั่บผดิชอบแตกตา่งส าหรับแตละชัน้ปี มดีังนี ้  
 
1) แพทยป์ระจ ำบำ้นช ัน้ปีที ่1  

 การปฏบิตัหินา้ทีใ่นเดอืนแรก ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นสงัเกตการณ์การตรวจผูป่้วยนอกกบัอาจารย์

แพทย ์  เดอืนที ่2 เริม่ตรวจคนไขใ้หม ่5 คน แลว้ใหอ้าจารยต์รวจซ ้าทกุราย   

 เดอืนที ่3 เป็นตน้ไป จะไดรั้บคนไขใ้หม ่10 คน  เมือ่รวมกบัคนไขต้ดิตามผลการรักษาแลว้ ไม่

ควรเกนิ 25 คน/วัน (แพทยป์ระจ าบา้นรับผดิชอบในการบรหิารจัดการจ านวนผูป่้วยในการดแูล

ของตนเอง)  

 การ set ผา่ตัดผูป่้วย ตอ้งใหอ้าจารยต์รวจยนืยนัซ ้า และมลีายเซน็อาจารยท์กุราย 

 ออกตรวจคลนิกิเฉพาะโรคภมูแิพร้ว่มกบัอาจารยใ์นชว่งบา่ยทีม่คีลนิกิภมูแิพ ้ 

     

2) แพทยป์ระจ ำบำ้นปีที ่2  

 รับผดิชอบคนไขใ้หม ่10 คน  เมือ่รวมกบัคนไขต้ดิตามผลการรักษาแลว้ ไมค่วรเกนิ 25 คน/วัน 

(แพทยป์ระจ าบา้นรับผดิชอบในการบรหิารจดัการจ านวนผูป่้วยในการดแูลของตนเอง)  

 เป็นพีเ่ลีย้งแกแ่พทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 

 เมือ่มปัีญหาการตัดสนิใจใหค้ าปรกึษาแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่3 หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้น หรอื 

อาจารย ์ 

 เขา้รว่มตรวจคลนิกิเฉพาะโรค เชน่ คลนิกิกรน คลนิกิโรคภมูแิพ ้

 การ set ผา่ตัดใหม้อีาจารยรั์บทราบทกุราย 

 ตรวจผล Lab  / ผลการตรวจคลนิกิกรน      

                   

3) แพทยป์ระจ ำบำ้นปีที ่3  

 ควบคมุการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 และ 2 

 รับปรกึษาผูป่้วยจากตา่งภาควชิา หรอื โรงพยาบาลอืน่ รว่มกบัอาจารย ์

 การนัดผา่ตดั ใหป้รกึษาอาจารยท์กุราย 

 ตรวจความถกูตอ้งของผล Lab กอ่น admit  

หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้น  รับผดิชอบเพิม่เตมิ ในดา้นการบรหิารจัดการภาพรวมของการใหบ้รกิารผูป่้วย  

 ตรวจผูป่้วยทีม่า admit ตรวจความเรยีบรอ้ยทัง้ Lab, workup เพือ่ท าผา่ตดั และตรวจสอบครัง้

สดุทา้ยดา้นความพรอ้มรับการผา่ตดัและการสง่ปรกึษา 

 จัดเตรยีมก าหนดการตารางผา่ตดั การใชอ้ปุกรณ์พเิศษ การขอเลอืด FFP และ platelet การหยดุ

ยาบางตัว ฯลฯ ใหเ้สร็จกอ่น 15.00 น.  

 รับคนไขจ้ากภายนอกทกุรายทีม่ใีบสง่ปรกึษาตอ่ 

 ดแูลผูป่้วยทีรั่บปรกึษาจากตา่งภาควชิา โดยตรวจที ่OPD หรอื น าแพทยป์ระจ าบา้นรุน่นอ้งไป 

ปฏบิตังิานรว่มกนั 

 ประสานงานกบับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื มอบหมายงานแกแ่พทยป์ระจ าบา้นในทมี 

 

2. กำรปฏบิตังิำนในหอผูป่้วย 

- Service ward round  แบง่การท างานเป็น 2 สาย แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยจ์ะดแูลผูป่้วยใน

สายของตน 

- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 ไมค่วรมาสายกวา่ 6.45 น. แพทยป์ระจ ำบำ้นทกุคน จะตอ้งดแูลผูป่้วย

ในสำย ของตนเองใหเ้สร็จสิน้กอ่น 8.00 น.   

- Grand round เป็นการ round รวมของแพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยแ์พทยท์ัง้ 2 สาย ทกุทา่นใน

วันพฤหัสบด ีระหวา่ง 08.00 น. - 09.00 น. โดย round ผูป่้วยทัง้ 3 wards เริม่ที ่ward 6NW,  

6NE และ 3NW ตามล าดับ  รวมทัง้ ward ทีม่ ีcase ซึง่ไดรั้บ consult ไว ้หวัหนา้แพทยป์ระจ า

บา้นแตล่ะสายจะเป็นผูน้ าเสนอกรณีผูป่้วยในสายทีต่นรับผดิชอบ 

- เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีม่ใีนทกุ ward ไดแ้ก ่otoscope, tunning fork, stethoscope,  รถท าแผล, 

ไฟฉาย, ไมก้ดลิน้, รถ emergency, tracheostomy set, dressing set, packing set 
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- เครือ่งมอืตรวจรา่งกายทาง ENT ทีค่รบ set จดัไวท้ี ่3NW และ 6NW  

 

ก. หนำ้ทีข่องแพทยป์ระจ ำบำ้นในหอผูป่้วย 

1. สัง่การรักษา ตดิตามผลการรักษาดแูล และแกปั้ญหาผูป่้วยในสายใหเ้รยีบรอ้ยตาม 

 หลกัเกณฑ ์

2. พจิารณาจ าหน่ายผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม และ ตามความ 

      เห็นชอบของแพทยเ์จา้ของไข ้สรปุผลการรักษาในเวชระเบยีน และนัดผูป่้วยให ้

      มาพบแพทยเ์จา้ของไขใ้หต้รงกบัวันทีอ่อกตรวจผูป่้วยนอก  

3.   เป็นผูด้แูลผูป่้วยทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของตนทัง้หมดในเวลาราชการ  

4.   ปฏบิตัติามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบและทีก่ าหนดไวต้ามระเบยีบของโรงพยาบาล 

5.   ตรวจดผูล lab ทีไ่ดส้ัง่การรักษาไว ้และไดพ้มิพต์ดิไวใ้น chart ผูป่้วย รวมทัง้จัด 

      ระเบยีบใหเ้รยีบรอ้ย 

6.   เขยีน progress note ทกุวัน  

7.   ปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการเวชสารสนเทศของคณะฯ 

8.   ผูป่้วยใน ward สว่นใหญม่กัมปัีญหาหลังการผา่ตดัเชน่ เลอืดออก ปวดแผลนอนไมห่ลับ เป็นตน้ 

ดังนัน้แพทยเ์วรควร round ตอนรับเวรอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ เพือ่จะไดท้ราบปัญหาลว่งหนา้ 

รายละเอยีดในการปฏบิัตงิาน ทีรั่บผดิชอบแตกตา่งส าหรับแตละชัน้ปี มดีังนี ้

1)  แพทยป์ระจ ำบำ้นปีที ่1 

 service round เวลา 06.45 น. – 07.45 น. และท าหัตถการใหเ้สร็จสิน้กอ่น 07.45 น. 

 รับผูป่้วย ซกัประวัตแิละตรวจรา่งกายอยา่งละเอยีดทกุระบบ / ใหก้ารวนิจิฉัย วางแผนการรักษา 

/ สัง่ยาทางคอมพวิเตอร ์/ Ward round รว่มกบัแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2 และ 3  

 เตรยีมผูป่้วยกอ่นการผา่ตดั ตรวจเอกสารประวตัผิูป่้วย ใบยนิยอม รายละเอยีดการรา่งกาย ผล

ตรวจ Lab , X-ray , EKG , การเตรยีมเลอืด (ถา้จ าเป็น) การเตรยีมอปุกรณ์พเิศษ ผลตรวจ 

Audiogram (ภายใน 1 เดอืน)  homograft  และ cartilage  ถา้มปัีญหาใหร้ายงาน แพทย์

ประจ าบา้นปีที ่2, 3 หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้น หรอือาจารยป์ระจ าสาย  

 สรปุรายงานผูป่้วยทกุรายทีจ่ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลภายใน 24 ชัว่โมง 

 ดแูลแนะน านักศกึษาแพทยใ์นการรับผูป่้วยใน  

 ภายใน 1 เดอืนแรก จะมอบหมายใหแ้พทยป์ระจ าบา้นปีที ่2 เป็นพีเ่ลีย้งในการปฏบิตังิาน  

   เตรยีมอปุกรณ์การตรวจและ Chart ผูป่้วยใหพ้รอ้ม ในเวลาทีห่ัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นมาน าทมี  

Round ผูป่้วย 

   ท าแผล และ ward work อืน่ๆ  

   Key lab, Key ยา ในระบบผูป่้วยใน (progress note) 

   เขยีนใบปรกึษาตา่งแผนก และ โทรศัพทต์ดิตอ่  

   การใสห่รอืถอด NG tube  

   เปลีย่น Cord tape, เปลีย่น tracheostomy tube  

   ตดิตามผลตรวจทางพยาธวิทิยา 

   ปฏบิตังิานอืน่ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้น  

  2)  แพทยป์ระจ ำบำ้นปีที ่2  

 ดแูลผูป่้วยรว่มกบัแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 และ 3 

 เขยีนบนัทกึการเปลีย่นแปลงของผูป่้วยใน  

 Ward round เวลา 06.45 น. – 07.45 น. รว่มกบัแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 และ 3  

 ท าหัตถการใหเ้สร็จสิน้กอ่น เวลา 07.45  น.  

 ในกรณีทีเ่ป็นแพทยป์ระจ าบา้น Ward ใหด้แูลผูป่้วยใน / ท าหัตถการทีค่า้งอยูท่กุอยา่ง และ 

Round กบัแพทยต์า่งแผนกทีม่าดแูลรับปรกึษาผูป่้วย 

 สอนนักศกึษาแพทย ์ในการรับผูป่้วยใน และ Round Ward ตอนเชา้ 07.00 น.– 08.00 น.   



 

 

 
8 

 

 สรปุรายละเอยีดการรักษาพยาบาล เพือ่ใหผู้ป่้วยใชป้ระกอบการเรยีกคา่สนิไหมทดแทนจาก

บรษัิทประกนัชวีติ (ถา้ม)ี กอ่นจ าหน่ายผูป่้วย 

3)  แพทยป์ระจ ำบำ้นปีที ่3  

ก)  หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นผูเ้ป็นหวัหนา้ทมี 

 น าทมีในการ Round ward ผูป่้วยในความดแูลของแตล่ะสาย  (สาย 1- เริม่จาก ward 6NW 

และสาย 2- เริม่จาก 3NW) เพือ่ใหพ้ยาบาลสามารถตาม Round ได ้ 

 ควบคมุและใหค้ าปรกึษาส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 และ 2  

 ดแูลความพรอ้มของผูป่้วยทีจ่ะเขา้รับการผา่ตัด / ปรกึษาแพทยต์า่งแผนก ตามความจ าเป็น

ของผูป่้วยใน  

 ดแูลผูป่้วยหลังการผา่ตดัทกุราย และเอาใจใสเ่ป็นพเิศษในผูป่้วยหลังผา่ตดัใหญท่ีม่ ี

ภาวะแทรกซอ้น หรอืมปัีญหากอ่นหรอืหลังผา่ตดั  

 มอบหมายงาน แนะน าควบคมุดแูลวธิกีาร หรอื การท าหตัถการตา่งๆ ของแพทยป์ระจ าบา้นที่

อยูใ่นทมีสายเดยีวกนั 

 รับผดิชอบน าเสนอ Case ผูป่้วยในการท า service ward round และ Grand round  ตอ้งรู ้

และเตรยีมขอ้มลูประวตั ิการตรวจรา่งกาย ผล Lab / ผลชิน้เนือ้ / ผลการผา่ตดั ผลการรักษา

กอ่นหนา้ และการวางแผนการรักษาตอ่ไปทกุราย 

ข) แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่3 คนอืน่ๆ 

 ท าหนา้ทีพ่ีเ่ลีย้ง ใหค้วามรู/้ชีแ้นะ แกนั่กศกึษาแพทย ์ระหวา่งกจิกรรม service round 

 ท าหนา้ทีห่ัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้น ในกรณีทีห่ัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นไมอ่ยู ่ 

 ก ากบัแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 และ 2 และ นักศกึษาแพทย ์ฝึกปฏบิตังิาน Ward/ฝึกทักษะทาง

คลนิกิ  

 

ข. แนวปฏบิตัใินกำรรบัผูป่้วยในหอผูป่้วย 

1. แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 ทีอ่ยูเ่วรมหีนา้ทีรั่บผูป่้วยใหมท่กุรายที ่admit ในวันนัน้ ไมว่า่จะเป็น

ผูป่้วยทีจ่ะผา่ตดัในวันรุง่ขึน้ ผูป่้วยทีม่ารับเคมบี าบดั หรอื ผูป่้วยทีม่า investigate ตอ่ก็ตาม 

แพทยเ์วรจะตอ้งซกัประวตั ิตรวจรา่งกายอยา่งละเอยีดและบนัทกึลงในประวัตคินไขท้ีอ่ยูใ่นเวช

ระเบยีนทกุราย 

2. สัง่การรักษาและสัง่การเตรยีมผา่ตดัทกุรายทีม่ใีน schedule โดยปรกึษาแพทยป์ระจ าบา้น

อาวโุส หรอือาจารยแ์พทยเ์จา้ของไข ้

3. ตรวจสอบผล investigation ใหค้รบ ถา้ขาดสิง่หนึง่ส ิง่ใดใหร้บีสัง่ท าทันท ีหรอือยา่งชา้เชา้

วันรุง่ขึน้กอ่นเขา้ผา่ตัด และขอผล stat  

4. ผูป่้วยในหอผูป่้วยศนูยก์ารแพทยส์ริกิติ ิ ์ตอ้งมอีาจารยเ์ป็นเจา้ของไขเ้ทา่นัน้ โดยมแีพทยป์ระจ า

บา้นชว่ยดแูลตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

ค. กำรส ัง่เตรยีมกำรผำ่ตดั  

- กรณีทีเ่ป็น case local anesthesia ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 ทีอ่ยูเ่วรสัง่ premedication และ 

เตรยีมบรเิวณทีจ่ะผา่ตดั  

- กรณีทีเ่ป็น case general anesthesia ใหส้ัง่ NPO หรอืเตรยีมบรเิวณทีจ่ะท าผา่ตดัเทา่นัน้ ไม่

ตอ้งสัง่ premedication เพราะวสิญัญแีพทยจ์ะเป็นผูส้ัง่เอง 

ง. สิง่ทีต่อ้งตรวจและดผูลกอ่นรบักำรผำ่ตดั 

1.  Routine Lab ไดแ้ก ่CBC, U/A, chest x-ray , BS , BUN , Electrolytes , EKG , P1 และ 

anti HIV ตอ้ง complete ตามเกณฑข์ัน้ต ่าของภาควชิาวสิญัญ ีและตรวจดวูา่ปกตหิรอืไม ่ถา้

ผดิปกต ิหรอืมปัีญหาทีไ่มอ่าจตดัสนิใจไดใ้หป้รกึษาแพทยป์ระจ าบา้นทีอ่าวโุสกวา่ 

2. ผูป่้วยทีอ่ายมุากกวา่ 40 ปี ตอ้งม ีEKG ทกุราย ถา้ไมม่ใีหเ้ขยีนใบ request และ สง่ดว่น 
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3. ตอ้งมฟิีลม์ paranasal sinus ทกุราย ในผูป่้วยทีท่ า nasal surgery เชน่ polypectomy,      

    Caldwell Luc operation, SMR, septoplasty, antrostomy สว่น case ทีท่ า ESS หรอื   

    intrasinus surgery จะตอ้งท า CT scan sinus screening กอ่น 

4. ใน head and neck surgery  ซึง่ไดแ้ก ่

4.1  CA larynx  และ radical neck dissection ทกุรายจะตอ้งมผีลตรวจ multiple  

       chemistry,  serum Ca & P, Ba swallowing function และ CT scan of larynx 

       ในรายทีจ่ะ preserve organ  

ควรขอเลอืดดังนี ้Laryngectomy  = 2 ยนูติ, RND =  2  ยนูติ   ถา้ท าทัง้ 2 อยา่ง ขอ

เลอืด  =  4 ยนูติ    

4.2  Angiofibroma ตอ้งม ีfilms nasopharynx , CT scan skull base และ film paranasal 

sinus  ถา้กอ้นมขีนาดใหญต่อ้งม ีangiogram ดว้ยทกุราย และ ควรขอเลอืดอยา่งนอ้ย 

4-6 ยนูติ  

4.3  Facial trauma ตอ้งม ีfilm facial bone, paranasal sinus และควรขอเลอืด       

       2-4 ยนูติ  แลว้แตก่รณี  

4.4  Bronchoesophagoscopy ตอ้งม ีfilm chest, lateral neck (P.A. lateral) ทกุราย 

4.5  Tracheostomy ตอ้งม ีfilm chest ทัง้กอ่นและหลงัผา่ตดั  

-  ในเด็กจะท า under general anesthesia ทกุราย  

-  ในผูใ้หญจ่ะพจิารณาเป็นราย ๆ ไป 

4.6  รายทีส่งสยั Foreign Body ใน air or food passage ตอ้งม ีrecently film ไมเ่กนิ  2 

ชัว่โมง กอ่นเขา้หอ้งผา่ตดั  ควร NPO ทันททีีรู่ ้case  (เพือ่ใหม้เีวลา NPO ประมาณ  

       4-6 ชัว่โมงกอ่นท าผา่ตัด  under general  anesthesia)   

5.  ใน ear surgery ทกุรายตอ้งม ี 

5.1 film mastoid  

5.2 film chest x-ray  

5.3 ถา้ในเด็กควรม ีfilm paranasal sinus  

5.4 audiogram ไมเ่กนิ 1 เดอืน กอ่นการผา่ตดั สัง่โกนผมหลังหดูว้ย ยกเวน้รายทีท่ า 

transcanal approach เชน่ stapedectomy หรอื explore middle ear ซึง่เป็นการท า

ผา่ตดัผา่นทางชอ่งห ู 

 

จ. ระเบยีบกำรรบัผูป่้วยเขำ้หอผูป่้วยพเิศษ  

1. ผูป่้วยของแผนกห ูคอ จมกู แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยเ์ทา่นัน้ มสีทิธิ ์admit ไดต้ามล าดับ

การจอง และความเรง่ดว่นของโรค โดยมหีัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูรั้บผดิชอบการจัดสรร

เตยีง 

2. ผูป่้วยตา่งภาควชิา ทีต่อ้งการยมืเตยีง ในกรณีทีม่หีอ้งวา่งและไมม่ผีูป่้วยทีจ่ะมาผา่ตัดในวันรุง่ขึน้ 

ใหแ้พทยผ์ูย้มืแจง้กบัแพทยเ์วรวันนัน้ (ดรูะเบยีบการยมืหอ้งพเิศษไดท้ีส่ านักงานธรุการภาควชิา

และหอผูป่้วยพเิศษ)  และแพทยเ์วรตอ้งรายงานตอ่หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้น   ผูม้สีทิธิอ์นุมตั ิ

ใหย้มืหอ้งไดค้อืหวัหนา้ภาควชิา รองหัวหนา้ภาคฯ หรอืผูแ้ทน  

 

3. กำรปฏบิตังิำนในหอ้งผำ่ตดั   

แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยจ์ะเขา้หอ้งผา่ตัด 5 วัน/2 สปัดาห ์(ในวันพธุ แพทย ์2 สาย จะสลับกนัท า

หนา้ทีใ่นการออกตรวจผูป่้วยและผา่ตดั) 

ก. หนำ้ทีข่องแพทยป์ระจ ำบำ้น 

1. ตอ้งเตรยีมตัวเองโดยการอา่นหนังสอืต าราศกึษาเกีย่วกบัโรคและวธิกีารผา่ตัดกอ่นวันผา่ตัด 

2.  ตอ้งเขา้ case ใหต้รงตามเวลาทีก่ าหนดในตาราง ตอ้งเตรยีมผูป่้วย จดัทา่และเครือ่งมอืทีจ่ะใช ้

กอ่นอาจารยห์รอืแพทยป์ระจ าบา้นอาวโุส เขา้ท าการผา่ตัด  
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3.  แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งเขา้ชว่ยผา่ตัดกบัอาจารยท์กุราย  

4.  แพทยป์ระจ าบา้นอาวโุสกวา่ มหีนา้ทีส่อนการผา่ตัดแกแ่พทยท์ีม่อีาวโุสนอ้ยกวา่ ทัง้นีจ้ะมี

อาจารยค์อยก ากบัดแูลดว้ยทกุครัง้ 

5.  บนัทกึการผา่ตัด (operative note) และสัง่การรักษาผูป่้วยหลังผา่ตดั และตอ้งเกบ็ส าเนา 

operative note ไวใ้ชใ้นการตรวจและลงบนัทกึวา่ไดผ้า่ตัดครบ ตามจ านวน case ทีต่อ้งท าตาม

ก าหนดของราชวทิยาลัยหรอืไม ่และตอ้งรวบรวมสง่คณะกรรมการกอ่นการสอบวฒุบิตัร  

6.  เขยีนใบสง่ตรวจชิน้เนือ้ในรายทีต่อ้งสง่ช ิน้เนือ้ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

7.  หลังผา่ตดัตอ้งชว่ยวสิญัญแีพทยแ์ละพยาบาลยกผูป่้วยลงจากเตยีงและชว่ยน าสง่ยงัหอ้งพักฟ้ืน

ดว้ย  

8.  จะออกจากหอ้งผา่ตดัได ้เมือ่หมด case ผา่ตดัในสำยของตนแลว้ ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจาก

อาจารยผ์ูด้แูลหอ้งผา่ตดัในวันนัน้ 

ข. ประเภทกำรผำ่ตดัทแีพทยป์ระจ ำบำ้นจะมคีวำมสำมำรถท ำไดใ้นแตล่ะช ัน้ปี 

กำรผำ่ตดั 
พจบ.ช ัน้ปี 

1 2 3 

I & D abscess / / / 

Laser surgery  /* / 

Endoscopy  /* / 

Ear    

Myringotomy + PE tube / / / 

Paper patch  / / 

Ear surgery (tympanoplasty)  /* / 

Ear surgery (Mastoidectomy, stapedectomy)   /* 

Nose    

Anterior epistaxis : Electrocautery, Anterior packing   / / / 

Sinu-nasal surgery  /* /* 

Throat    

Tonsillectomy / / / 

Tracheostomy   / / 

Cricothyroidotomy  / / 

Thyroidectomy  / / 

Surgery of the salivary gland  - submandibular gland  /* / 

- parotid gland   /* 

Surgery of the larynx   /* 

Bronchoscopy    /* 

Esophagoscopy   /* 

Major head & neck surgery : laryngectomy, neck dissection, 

maxillo - facial surgery, Regional & Free flap 

  /* 

* สามารถท าไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์ 

หรอื เป็นผูช้ว่ยแพทยอ์าวโุส/อาจารย ์ในการท าผา่ตัด 

 

4. กำรปฏบิตัตินของแพทยเ์วร  

ก. หนำ้ทีข่องแพทยเ์วร  
1. แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 ทีอ่ยูเ่วรใหรั้บและตรวจผูป่้วย ที ่admit  ตลอดจนสัง่การเตรยีมผา่ตดั
ผูป่้วยทกุรายทีจ่ะท าการผา่ตัดในวันรุง่ขึน้  

2. รับปรกึษาผูป่้วยทีม่ปัีญหาทาง ห ูคอ จมกู จากแพทยท์ีห่อ้งฉุกเฉนิ  การตรวจคนไขท้ีห่อ้ง
ฉุกเฉนิปรกึษามา ใหแ้พทยเ์วรชัน้ปีที ่1 ลงตรวจทีห่อ้งฉุกเฉนิ  ถา้แกไ้ขปัญหาไมไ่ดใ้หป้รกึษา
แพทยเ์วรรุน่พี ่  

3. รับปรกึษาผูป่้วยในทกุ ward รว่มกบัแพทยป์ระจ าบา้นอาวโุส 
4. รับปรกึษาผูป่้วยตา่งแผนกในกรณีรบีดว่นรว่มกบัแพทยอ์าวโุส 
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5. กรณีทีปั่ญหาซบัซอ้น/ตอ้งเขา้หอ้งผา่ตัด ใหแ้พทยเ์วรชัน้ปีที ่3 เป็นผูต้ัดสนิใจการปรกึษา
อาจารย ์ตามตารางเวร 

6. การแลกเวรใหแ้จง้หน่วยกลางเพือ่ทราบ ใหบ้นัทกึในสมดุแลกเวร 
7. ตอ้งมเีจตคตทิีด่แีละคดิเสมอวา่การอยูเ่วรเป็นการเพิม่ประสบการณ์ในการท างาน  

แพทยป์ระจ ำบำ้นทีอ่ยูเ่วรของแผนกห ูคอ จมูก จดัเป็น 1st call , 2nd call , 3rd call 

แพทยป์ระจ าบา้นจดัตารางเวลาการอยูเ่วรทัง้วันราชการและวันหยดุ โดยมปีี 1, 2, 3 อยู่
ปฏบิตังิาน ชัน้ปีละ 1 คน 

 1 st call    หมายถงึ   แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1  

 2 nd call   หมายถงึ   แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2  

 3 rd call   หมายถงึ   แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่3  

          ส าหรับ 4 th    และ 5 th หมายถงึ แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ  และ  staff ตามล าดับ 
แพทยเ์วรตอ้งอยูใ่นบรเิวณโรงพยาบาล “ระหวำ่งเวลำเวร หำ้มออกนอกโรงพยำบำล” 

แพทยป์ระจ ำบำ้นทกุคนทีเ่ป็น 1st call   ตอ้งอยูป่ระจ ำในอำณำบรเิวณโรงพยำบำลเทำ่น ัน้  
และจะตอ้งตำมตวัไดต้ลอดเวลำ  ควรจะพกัอยูท่ ีห่อ้งพกัแพทยป์ระจ ำบำ้น   

แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2 และ 3 สามารถอยูท่ีห่อพักแพทยใ์นโรงพยาบาลได ้

หมำยเหต:ุ กำรรบังำนอยูเ่วรในสถำนพยำบำลอืน่ 

 แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1      - ไมอ่นุญาตใหอ้ยูเ่วรนอกโรงพยาบาล 
 แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2 และ 3     - ไมอ่นุญาตใหอ้ยูเ่วรนอกโรงพยาบาล ในวันทีก่ าหนดให ้

เป็นแพทยเ์วรในรามาธบิด ี

ข. ระบบกำรตำมแพทยป์ระจ ำบำ้นห ูคอ จมกู ทีอ่ยูเ่วร 
          ล ำดบัที ่1 ตามแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 โดยโทร. หมายเลข 1327 (หอ้งพกัแพทย)์  

ถำ้ไมพ่บ ตามโดยใชห้มายเลข โทรศัพทส์ว่นบคุคล ของแพทย ์ 
          ** ถำ้ไมส่ำมำรถตำมไดภ้ำยในเวลำ 15 นำท ีใหด้ ำเนนิกำรดงันี ้** 
          ล ำดบัที ่2 โทร. ตามแพทยเ์วร ปีที ่2 โดยใชห้มายเลข โทรศัพทส์ว่นบคุคลของแพทย ์ 
          ล ำดบัที ่3 โทร. ตามแพทยเ์วร ปีที ่3 โดยใชห้มายเลข โทรศัพทส์ว่นบคุคลของแพทย ์
 

 ในกรณีฉุกเฉนิตามแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 กอ่น ใหด้ าเนนิการดังนี ้
1.  โทรหมายเลข 1327 (หอ้งพักแพทย)์ ถำ้ไมพ่บ 
2.  โทรหมายเลข โทรศัพทส์ว่นบคุคล ของแพทยผ์ูอ้ยูเ่วรไดพ้รอ้มกนั 
3.  ถา้ตามไมพ่บหรอืไมไ่ดรั้บการตอบกลับทันท ีใหต้ามแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2 และ 3 ทาง

หมายเลข โทรศัพทส์ว่นบคุคล ของแพทยไ์ดต้ามล าดบั 

แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 และ 2 จะตอ้งจัดเวรใหห้มนุเวยีนสลับกนัไปในแตล่ะวัน 
หา้มอยูป่ระจ าวันใดวันหนึง่ 

 
ตำรำงแพทยเ์วร   จะตดิประกาศตามสถานทีต่า่ง ๆ ดังนี ้ 
                 1.  หอผูป่้วยใน ทัง้ 3 wards 
                 2.  หอ้งผา่ตดั  
                 3.  แผนกผูป่้วยนอก  
                 4.  ธรุการภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา  
                 5.  โทรศพัทก์ลาง  
                 6.  หอ้งฉุกเฉนิ  
         7.  ใน intranet ของคณะฯ 
 
ระยะเวลำ     วันธรรมดา  16.30 - 08.00 น.   ของวันรุง่ขึน้  
                   วันหยดุ       08.00  - 08.00 น.   ของวันรุง่ขึน้  
 

5. ระเบยีบกำรปรกึษำแพทยภ์ำควชิำโสต ศอ นำสกิวทิยำ จำกภำควชิำอืน่ 
     เมือ่แพทยท์ีห่อ้งฉุกเฉนิมปัีญหาเรือ่งการวนิจิฉัยหรอืการรักษาผูป่้วยทาง ห ูคอ จมกู จะปรกึษาแพทย์
เวร ตามหมายเลขโทรศัพทท์ีอ่ยูใ่นตารางเวรหรอืโทรหมายเลขโทรศัพทส์ว่นตัว ดังนัน้เพือ่ประโยชนแ์ละ
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ประสทิธภิาพในการตามแพทยเ์วร ควรเขยีนหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ามไดท้ันท ีทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่น
สถานทีอ่ยูน่อกจากหมายเลขทีใ่หไ้วใ้นตารางเวร ใหเ้ขยีนไวท้ีก่ระดานแจง้ชือ่แพทยเ์วรทีห่อ้งฉุกเฉนิ 

และแจง้ที ่ward ทัง้ 3 ward  ในกรณีที ่1 st call มปัีญหา หรอืไมแ่น่ใจในการรักษา  ควรปรกึษา 2nd 

call กอ่น โดยตามไดใ้นสถานทีแ่ละโทรศัพทท์ีแ่จง้ไวใ้นตารางแพทยเ์วร 
 
  การ admit ผูป่้วยจากหอ้งฉุกเฉนิในเวลาราชการ  พยาบาลที ่OPD เป็นผูต้ดิตอ่กบั ward กอ่นที่
จะ admit ถา้เป็นผูป่้วยนอกเวลาราชการ แพทยเ์วรจะตอ้งตดิตอ่สอบถามทาง ward วา่มเีตยีงวา่งหรอืไม ่
ถา้ไมม่ตีอ้ง refer case ตอ่ผูป่้วยทีม่าตรวจและรับการรักษาระบบทีเ่กีย่วกบั  
ห ูคอ จมกู  ทัง้ในและนอกเวลาราชการ เป็นหนา้ทีข่องภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา ในการใหค้ าปรกึษา
และรักษาอยา่งถกูตอ้ง ดังนัน้จงึขอวางระเบยีบในการประสานงานกบัภาควชิาอืน่ ๆ เพือ่ความรวดเร็วและ
มปีระสทิธภิาพดังนี ้
 

6. กำรรบักำรปรกึษำ (Consultation) 
(ตามขอ้ก าหนดของคณะฯ เรือ่งแนวทางปฏบิตักิารสง่ตอ่ผูป่้วยปรกึษาระหวา่งภาควชิา) 

7. กำรสง่ผูป่้วยตรวจวนิจิฉยักำรไดย้นิ ณ งำนแกไ้ขควำมผดิปกตขิองกำรสือ่
ควำมหมำย 
1. การตรวจการไดย้นิ ( hearing test) มกีารบรกิารตรวจทกุวันในวันจันทร ์– ศกุร ์ตัง้แตเ่วลา 

08.00 น. - 16.00 น. ณ หอ้งตรวจการไดย้นิ (H 24) อาคารศนูยก์ารแพทยส์มเด็จ-พระเทพรัตน ์
(SDMC) 

2.   ผูป่้วยทกุรายรวมทัง้ผูป่้วยเด็กทีส่ง่ปรกึษาจากภาควชิากมุารฯ ดว้ยตอ้งผา่นการตรวจแกว้ห ูโดย
แพทย ์ห ูคอ จมกู กอ่น  

3.  การตรวจพเิศษ ABR , VNG , ECochG, VEMPs และ hearing aid evaluation ตอ้งท านัด
ลว่งหนา้ ส าหรับการตรวจ ECochG กรณีมคีวามจ าเป็น นักแกไ้ขการไดย้นิจะพจิารณาเป็นรายๆ 

4. Consult ตรวจการไดย้นิจาก ward ตอ้งปรกึษาอาจารย ์งานแกไ้ขการไดย้นิ ภาควชิาวทิยาศาสตร์
สือ่ความหมายฯ เพือ่ประเมนิผูป่้วยกอ่นสง่ตรวจ 

5. ผูป่้วยเด็กหพูกิารแตก่ าเนดิทีต่อ้งรับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพการไดย้นิ ใหม้าท านัดไดท้ีเ่คานเ์ตอร ์
H24 

6. แพทยห์ ูคอ จมกู เป็นผูอ้อกใบรับรองความพกิารดา้นการสือ่ความหมาย (ตาม พ.ร.บ.) 
7. CI Clinic ส าหรับรับปรกึษาผูป่้วย profound hearing loss ทีไ่มไ่ดป้ระโยชนจ์าก hearing aid 

ทกุวันองัคารที ่3 ของเดอืน 14.00 น. -16.00 น.  
8. OAEs Screening ในหอผูป่้วยทารกแรกเกดิ นักแกไ้ขการไดย้นิจะโทรปรกึษาแพทยป์ระจ าบา้น

กรณี Referred OAEs เพือ่ดหู ู
 

8. กำรสง่ผูป่้วยเพือ่รบักำรฝึกพดู 
1. แพทยส์ง่ผูป่้วยทีม่ปัีญหาดา้นการพดูและภาษามาท านัดทีเ่คานเ์ตอร ์H24  
2. ผูป่้วยสามารถเลอืกบรกิารพบนักแกไ้ขการพดูทัง้ในเวลาและนอกเวลา เฉพาะวันองัคาร (16.00 น. 

-19.00 น.) และวันเสาร ์(8.30 น. – 16.00 น.)  
3. กรณีรบีดว่นขอใหแ้พทยเ์จา้ของไขโ้ทรศัพทป์รกึษากบัอาจารยใ์นหน่วยฝึกพดูดว้ยตนเอง 

9. งำนวจิยั  
 เมือ่จบการฝึกอบรมในหลกัสตูร แพทยป์ระจ าบา้นทกุคนตอ้งมผีลงานวจิัยน าเสนอประกอบการ
สอบวฒุบิตัรฯ โดยมคีะแนน 4% ในการสอบ  

 ภาควชิาฯ ก าหนดกรอบเวลาเพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นท าโครงการวจิัย ดังนี้ 
1) แพทยป์ระจ าบา้นปี 1    

- คดิหัวขอ้ทีจ่ะท าการศกึษาวจัิย (ของตนเอง) 
- ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และอภปิรายกบัอาจารยท์ีป่รกึษา 
- ปรกึษานักวจิัย หน่วยระบาดวทิยาของคณะฯ    

2) แพทยป์ระจ าบา้นปี 2   
- เตรยีมโครงการ และน าเสนอ Proposal  
- ขออนุมตักิารท าวจิัยจากคณะกรรมการท าวจิัยในคน ตามระบบของคณะฯ  
- ท าการเก็บขอ้มลู 

3) แพทยป์ระจ าบา้นปี 3   
- วเิคราะหข์อ้มลู  สรปุผลงาน 
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- น าเสนอสรปุงานวจิัยเบือ้งตน้ในภาควชิาฯ เพือ่ใหอ้าจารยใ์นภาควชิาฯ วพิากษ์และให ้
ค าแนะน าแกไ้ข กอ่นน าเสนอในการสอบวฒุบิตัรฯ  

- เสนอผลงานวจิัยแก ่อฝส. ตามก าหนดเวลา ดังนี ้
ก) สง่ผลงานวจัิยตอ่ อฝส. ของราชวทิยาลัยโสตฯ ภายในเดอืนมกราคม 
ข) เตรยีมน าเสนองานวจิัยในการประชมุราชวทิยาลัยฯ ในเดอืนพฤษภาคม 

10. กำรสอนนกัศกึษำแพทย ์ 
 ใหร้องหัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นเป็นพีเ่ลีย้งแกนั่กศกึษาแพทย ์ใหค้วามรู/้การชีแ้นะ/ควบคมุการ
ฝึกปฏบิตักิบัผูป่้วย ในชว่งเวลา 07.00-08.00 น. ของวันราชการ (กจิกรรม service ward round) 

  แพทยป์ระจ าบา้นปี 1, 2 ดแูลและสอนนักศกึษาแพทย ์ใหรั้บผูป่้วยในทีไ่ดรั้บมอบหมายใหด้แูล
และเขยีนรายงานผูป่้วย 

 แพทยป์ระจ าบา้นปี 3 ทีอ่ยูเ่วรเป็นผูรั้บผดิชอบ การ Round ในวันหยดุราชการ และใหก้ารชีแ้นะ
แกนั่กศกึษาแพทยท์ีอ่ยูเ่วร รวมทัง้รับผดิชอบในการตรวจรายชือ่ และเวลาทีนั่กศกึษาแพทยม์าอยู่
เวร   

13. กำรขึน้เป็นหวัหนำ้แพทยป์ระจ ำบำ้น 
1. ระหวา่งการฝึกอบรมปีสดุทา้ย แพทยป์ระจ าบา้นจะรับหนา้ทีห่ัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้น เป็นเวลา 2 
เดอืน โดยก าหนดใหป้ลายปีการศกึษา แพทยป์ระจ าบา้นปี 2 จะเริม่ท าหนา้ทีห่วัหนา้แพทยป์ระจ า
บา้นตัง้แตเ่ดอืน เมษายน (กอ่นขึน้ปี 3)   

2. แพทยป์ระจ าบา้นปี 3 จะเป็นพีเ่ลีย้งในการปฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้แพทยป์ระจ าบา้น ส าหรับผูรั้บหนา้ที่
รอบแรกขณะเป็นแพทยป์ระจ าบา้นปี 2   
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แนวทำงกำรประเมนิผล ล ำหรบัแพทยป์ระจ ำบำ้น 

4.1 ระบบกำรประเมนิผลกำรฝึกอบรม 

ภาควชิาฯ จัดระบบการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง พจบ. ครอบคลมุการประเมนิสมรรถนะดา้น
ความรู ้ความสามารถ และเจตคต ิตามคณุสมบตัทิีก่ าหนดไวห้ลักสตูร ดังนี ้

การประเมนิ 
พจบ. 

 ปีที ่1 ปีที ่2  ปีที ่3  
1. สอบ Clinical skill 

- จัดสอบปีละ 2 ครัง้ ( เดอืนที ่6 และ เดอืนที ่11) 
- ประเมนิ 3 มติ ิคอื  การ Approach ผูป่้วย  ทักษะในการแกปั้ญหา 
และ การอภปิรายเหตผุลเชงิวชิาการ 

- การจัดสอบ: อาจารยก์ารสงัเกตการณ์การตรวจผูป่้วยจรงิของแพทย์
ประจ าบา้นชัน้ปีที ่1 ตลอดขัน้ตอนการตรวจโดยไมม่กีารขดัจังหวะ 
และใหค้ะแนนตามแบบการใหค้ะแนน ทัง้นีค้วรเป็น  คนไขใ้หมแ่ละ
แพทยป์ระจ าบา้น ผูนั้น้ไมเ่คยไดต้รวจมากอ่น 

/   

2. สอบขอ้เขยีน (written exam) : ประเมนิสมรรถนะดา้นความรู ้
และทักษะทางปัญญา 

   

2.1 Basic science: Anatomy /   

2.2 Epidemiology  X   

2.3 Clinical science เป็นการสอบขอ้เขยีนของภาควชิา  

 จัดสอบปีละ 2 ครัง้ (เดอืนที ่6 และ เดอืนที ่11) 
 เลอืกขอ้สอบจากคลังตาม field  

/ / / 

3. สอบปากเปลา่ 
- จัดสอบปลายปีการศกึษา ปีละ 1 ครัง้ 

/ / / 

4. Continuous Internal Assessment (CIA) 
- ผูป้ระเมนิ คอื อาจารยป์ระจ าสาย และ เพือ่น พจบ.) 
- ท าการประเมนิปีละ 2 ครัง้ (เดอืนที ่6 และ เดอืนที ่12 

   

4.1 ประเมนิการท างานตอ่เนือ่งของแพทยป์ระจ าบา้น ทัง้ในดา้นใช ้

ความรู ้ทกัษะทางคลนิกิ ความมมีนุษยสมัพันธ ์และความสามารถ
ในการท างาน โดยประเมนิจากการปฏบิตังิานจรงิในมติติา่งๆ ที่
ก าหนดไวใ้นแบบประเมนิ(Rubrics)*  

/ 

 
 

 

/ / 

4.2 ประเมนิทกัษะทางหัตถการ จากการปฏบิตังิานในหอ้งผา่ตัด การ
ประเมนิจะเริม่ด าเนนิการ ตัง้แตช่ว่งเดอืนที ่9 ของการปฏบิตังิาน
ในแตล่ะชัน้ปี โดยใหอ้าจารยแ์พทยท์ีไ่ดรั้บมอบหมายใหก้ ากบั/
ชว่ยผา่ตดัในรายที ่พจบ.ผูนั้น้ เป็นผูผ้า่ตดั ทัง้นีจ้ะเลอืกคนไขท้ี่
เหมาะสมกบัชัน้ปีของ พจบ. โดยพจิารณาตามหลกัสตูรของราช

วทิยาลัยโสต ศอ นาสกิแพทย์
# 

/ 
 

 
 

/ / 

4.3 ประเมนิดา้นพฤตกิรรม และเจตคต ิ X X X 

5. Log book# / / X 

6. ผลงานวจัิย / / X 

* ดรูายละเอยีดของ Rubrics ที ่“แบบประเมนิการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจ าบา้น” ในหนา้ที ่17-20 

# หตัถการทีป่ระเมนิในระดบัชัน้ปีตา่งๆ ดใูนหนา้ที ่ 21-26 

หมายเหต:ุ  / หมายถงึ formative assessment 

X หมายถงึ summative assessment 
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หลกัเกณฑก์ำรประเมนิผล 

กำรประเมนิผลกำรสอบ 
- การสอบ Epidemiology ถา้ไมผ่า่นเกณฑข์องคณะฯ ตอ้งลงทะเบยีนเรยีน และสอบใหมใ่นปีตอ่ไป 
- การสอบขอ้เขยีน และ สอบปากเปลา่ แพทยป์ระจ าบา้นควรมผีลการสอบมากกวา่รอ้ยละ 60  

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
การประเมนิพฤตกิรรม และเจตคต ิใชเ้ป็น summative assessment ในกรณีทีแ่พทยป์ระจ าบา้นของ
ภาควชิาโสตฯ ไดล้ะเลยตอ่ขอ้ปฏบิตัติา่ง ๆ อนัไดก้ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาโสต 
ศอ นาสกิวทิยา ภาควชิาฯ ไดก้ าหนด บทลงโทษไวด้ังนี ้

1. ในกรณีทีก่ระท าความผดิครัง้แรก และเป็นความผดิเล็กนอ้ย  และอาจารยแ์พทยผ์ูด้แูลสาย จะ
เป็นผูว้า่กลา่วตักเตอืน 

2. ในกรณีทีก่ระท าความผดิอยูเ่สมอหรอืกระท าความผดิซ า้ซาก ไมส่นใจตอ่ค าตักเตอืน จะถกู
พจิารณาลงโทษตามแตก่รณี โดยพจิารณาความรนุแรง และเป็นมตขิองทีป่ระชมุของภาควชิา 

3. บทก าหนดโทษ ไดแ้ก ่
3.1 วา่กลา่วตักเตอืน 
3.2 ภาคทัณฑ ์
3.3 ลงโทษใหอ้ยูเ่วรเพิม่ หรอืระงับการลาพักผอ่นประจ าปี 
3.4 พักงาน หรอืพจิารณาใหป้ฏบิตังิานเพิม่เตมิ 
3.5 ไมพ่จิารณาเลือ่นชัน้ เมือ่ครบปีการศกึษา 
3.6 ไมพ่จิารณาสง่สอบวฒุบิตัร 
3.7 สง่กลับตน้สงักดัหรอืใหล้าออก 

กำรประเมนิผลงำนวจิยั 
- พจบ.ปีที ่1 และ 2 ใชเ้ป็น formative assessment เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ของการจัดการงานวจิัย 
- พจบ.ปีที ่3  จะตอ้งสง่ผลงานวจัิยตามเกณฑท์ีร่าชวทิยาลัยฯ ก าหนด และใชเ้ป็น summative 

assessment เพือ่พจิารณาสง่เขา้รับการประเมนิเพือ่ขอวฒุบิตัร  
 

4.2 กำรประเมนิผลโดยรำชวทิยำลยัโสต ศอ นำสกิแพทย ์แหง่ประเทศไทย  

 ราชวทิยาลัยฯ ก าหนดระบบการประเมนิผล เพือ่อนุมตัวิฒุบิตัรโสต ศอ นาสกิแพทย ์แกแ่พทยป์ระจ า

บา้นผูส้ าร็จการฝึกอบรม และไดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เขา้สอบจากภาควชิาฯ ดังนี ้

กำรประเมนิผลโดยรำชวทิยำลยัฯ เพือ่ขอรับวฒุบัิตรเป็น โสต ศอ นาสกิแพทย ์
แพทยป์ระจ ำบำ้น 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

1. ผลงานวจิัย: รูปเลม่ และ electronic file และ Presentation    Pre-requisite 

2. Log book   Pre-requisite 

3. Written exam: MCQ  เกณฑผ์า่น 60% 

(น ้าหนักในการประเมนิ)     

Basic Sc* 

(10%) 

[Basic Sc  

Re-exam]  

Comprehensive 

Exam (90%)  

4. Oral exam                                            เกณฑผ์่าน 60%   x 
5. ปฎบิตั:ิ กรอกระดกูหู                                เกณฑผ์่าน 60%   x 

* ไมก่ าหนดเกณฑผ์า่น แตเ่ก็บเป็นน ้าหนักพจิารณา 10% สามารถสอบซ ้าในปีที ่2 และเลอืกเก็บคะแนนทีด่ทีีส่ดุ 
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5. ระเบยีบกำรลำ 

1. การลาพักผอ่น 
- แพทยป์ระจ าบา้นมสีทิธิล์าพักผอ่นได ้ดังนี ้

พจบ. ปี 1             ลาพักผอ่นได ้5 วนั  
พจบ. ปี 2 และปี 3  ลาพักผอ่นได ้10 วนั    

- การลาในชว่งเวลาปิดเทอมใหญ ่คอื ระหวา่งเดอืนเมษายน และ พฤษภาคม และปิด
เทอมกลาง คอื  วนัที ่1-31 ตลุาคม  พจบ.จะตอ้งขออนุญาตตอ่อาจารยผ์ูด้แูลแพทย์
ประจ าบา้น ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 2  สปัดาห ์ และ จะไดรั้บอนุญาตตามล าดับการยืน่
ใบลากอ่น-หลัง เพือ่มใิหล้าพักผอ่นซอ้นกันในชว่งเวลาดังกลา่ว 

- ภาควชิาไมอ่นุญาตใหล้าพักรอ้นตดิตอ่กันเกนิ 5 วนั (นับรวมวนัเสารแ์ละอาทติย)์ 

2. การลาในลักษณะอืน่ ใหข้ออนุญาตตอ่อาจารยผ์ูด้แูลแพทยป์ระจ าบา้นเป็นกรณีไป  

3. แพทยป์ระจ าบา้นในสายเดยีวกันไมอ่นุญาตใหล้าพรอ้มกัน  

4. เมือ่ไดรั้บอนุมัตแิลว้ ภาควชิาฯ จะแจง้หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นใหรั้บทราบตอ่ไป 

** ชว่งเดอืนสดุทา้ยกอ่นสอบวฒุบิัตรฯ อนุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นปีที ่๓ ไมต่อ้งออกตรวจ
ผูป่้วยนอกและผา่ตัดผูป่้วย แตต่อ้งสง่ตอ่ผูป่้วยทีย่ังมนัีดตรวจตอ่เนือ่งใหก้ับ พจบ.รุน่นอ้ง และ
ยังตอ้งอยูเ่วรนอกเวลาราชการในเดอืนสดุทา้ย** 
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แบบฟอรม์ในกำรประเมนิแพทยป์ระจ ำบำ้น 
 

แบบประเมนิการปฏบิัตงิานของแพทยป์ระจ าบา้น โดยอาจารย ์
ภำควชิำโสต ศอ นำสกิวทิยำ  คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธบิด ี

ขอ้มลูท ัว่ไปของผูถ้กูประเมนิ 
 นพ.  พญ. (ชือ่).....…...………(สกลุ) ……......................……… ชัน้ปี………. 

ตัง้แต ่........./................./............. ถงึ......./................./...........  (วนั/ เดอืน/ ปี) 

 
ชว่งระยะเวลาหมนุเวยีน     สาย 1  (ชมพ)ู       สาย 2    (ฟ้า  )   

                                  หน่วยโสตสมัผัสและแกไ้ขการพดู 

                                 รพ.ชลบรุ ี              สถาบนัสขุภาพเด็กฯ    

                                 วชิาเลอืก  ณ ……………… 

ระยะเวลาปฏบิตังิานจรงิ…....… เดอืน ตัง้แต ่…………………  ถงึ ………………… (วัน/ เดอืน/ ปี)  

ลาป่วย…....…วัน   ลากจิ….........วัน     ขาดงานโดยไมม่กีารลา……....วัน  

ไมอ่ยูเ่วรโดยไมแ่จง้….........ครัง้          ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานจรงิรอ้ยละ……......... 

1 = ตอ้งปรับปรงุ       2  = พอใช ้       3 = ด ี        4 = ดเีดน่          NA = ประเมนิไมไ่ด ้
 

มติทิีป่ระเมนิ 
ระดับของสมรรถนะทีท่ าได ้

1 2 3 4 NA 

1. ความรู ้      

2.ทักษะทางคลนิกิ      

3.การบนัทกึรายงาน      

4. การสือ่สารดว้ยวาจา      

5.ความรับผดิชอบ      

6.มนุษยสมัพันธ ์      

7.ความสามารถในการสอน      

8.ความใฝ่รู ้      

9.ความประพฤต ิ      

หมายเหต:ุ  ดคู าอธบิายสมรรถนะของการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของแพทยป์ระจ า ระดับ 1-4  
ในประเด็นตา่งๆ ที ่หัวขอ้ ก. ในหนา้ถัดไป 

คะแนนเฉลีย่  (เต็ม 4 คะแนน) ………………………………… 

การประเมนินีใ้ชข้อ้มลูจาก       ความเห็นเฉพาะตวั           ความเห็นของกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้ง  
 อืน่ ๆ (ระบ)ุ...................................... 

ควำมคดิเห็นเพิม่เตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

                           ลงชือ่……………………………………………………… 

(.….......................…….……….………………….) 

ต าแหน่ง ................................................................. 

   ประเมนิเมือ่วันที…่………เดอืน…..……………….พ.ศ…………. 
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ก. ค าอธบิายสมรรถนะของระดับการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของแพทยป์ระจ าบา้น 

ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

 1= ตอ้งปรบัปรงุ 2= พอใช ้ 3= ด ี 4= ดเีดน่ 

1.  ความรู ้
 

1= ไมส่ามารถแสดงความรู ้
ใหผู้อ้ ืน่รับทราบไดแ้ละไมม่ี
การปรับปรงุ/พัฒนา 

2= รูใ้นสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้ง
รู ้เพยีงพอใหป้ฏบัิต ิ
งานประจ าได ้ 

3= มคีวามรูเ้ป็นทีน่่า
พอใจ 

4= มคีวามรอบรูเ้ป็นทีน่่า
พอใจอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ทักษะ
ทางคลนิกิ 

หมายถงึ ความสามารถในการประยกุตค์วามรูใ้นการดแูลรักษา และแกไ้ขปัญหาผูป่้วยแบบบรูณาการ 

1= ไมส่ามารถประยกุต์
ความรูใ้นการดูแลรักษา
ผูป่้วยไดแ้ละไมม่กีาร
พัฒนา 

2= สามารถประยกุต์
ความรูใ้นการดูแลรักษา
ผูป่้วยโรคทางห ูคอ 
จมกูได ้

3= สามารถประยกุต์
ความรูไ้ด ้แกปั้ญหาได ้
ถกูตอ้งในสถานการณ์
ตา่งๆ เชน่ ปัญหาฉุกเฉนิ  
ซบัซอ้น  การสง่ตอ่ผูป่้วย 

4= สามารถประยกุตค์วามรู ้
ได ้แกปั้ญหาไดถ้กูตอ้งใน
สถานการณ์ตา่งๆ เชน่ 
ปัญหาฉุกเฉนิ  ซบัซอ้น  
การสง่ตอ่ผูป่้วยเป็นทีน่่า
พอใจอยา่งสม ่าเสมอ 

3.  การท า

หัตถการ 

1= ไมส่ามารถท าหัตถการ
ไดแ้มจ้ะอยูภ่ายใต ้
ค าแนะน าของอาจารยแ์ละ 
ไมม่กีารพัฒนา 

2= สามารถท า 
หัตถการทีภ่าควชิาฯ 
ก าหนดตามแต่ละชัน้ปี 
ภายใตค้ าแนะน า ของ
อาจารย ์
 

3= สามารถท าหัตถการได ้
ทกุหัตถการตามเกณฑท์ี่
ภาควชิาฯ ก าหนด ตามแต่
ละชัน้ปีไดด้ว้ยตนเอง โดย
ไมม่ปัีญหาแทรกซอ้นจาก
การท าหัตถการนัน้ 

4= สามารถท าหัตถการได ้
ทกุหัตถการตามเกณฑ ์ที่
ภาควชิาฯ ก าหนดส าหรับแต่
ละชัน้ปีไดด้ว้ยตนเอง โดย
ไมม่ปัีญหาแทรกซอ้นจาก
การท าหัตถการนัน้ เป็นทีน่่า
พอใจอยา่งสม ่าเสมอ 

4 การบนัทกึ

รายงาน 

1= ไมท่ าการบันทกึ
รายงาน และไมม่กีาร
พัฒนา 
 

2= มกีารบันทกึอาการ
ส าคัญ และขอ้มลู
ส าคัญทีเ่กีย่วกับการ
เจ็บป่วยในครัง้นัน้ 

3= บันทกึขอ้มลูการ
เจ็บป่วยอยา่งสมบรูณ์ใน
ทกุหัวขอ้ตามมาตรฐาน
ทีร่าชวทิยาลัยฯ ก าหนด 
ของผูป่้วยทกุราย 

4= บันทกึขอ้มลูการ
เจ็บป่วยอยา่งสมบรูณ์ใน
ทกุหัวขอ้ตามมาตรฐานที่
ราชวทิยาลัยฯ ก าหนด 
ของผูป่้วยทกุรายเป็นทีน่่า
พอใจอยา่งสม ่าเสมอ 

5. การสือ่สาร 

ดว้ยวาจา 

1= ถกูรอ้งเรยีนมากกวา่ 3 
ครัง้ ในเรือ่งเดยีวกัน 

2= ไมเ่คยถกูรอ้งเรยีน 3=   ไมเ่คยถกูรอ้งเรยีน 
และไดร้ับ ค าชมเชยจาก
ผูป่้วย 

4= ไมเ่คยถกูรอ้งเรยีน 
และไดร้ับค าชมเชยจาก
ผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ 

6.  ความ

รับผดิชอบ 
หมายถงึ    ความรับผดิชอบตอ่หนา้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมาย ปฏบัิตงิานไดล้ลุว่งตามเวลาทีก่ าหนดโดยไมม่คีวาม
เสยีหายในหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

1= ไมป่ฏบัิตติามทีไ่ดร้ับ
มอบหมายภายหลังจากที่
ไดร้ับค าเตอืน 

2= ปฏบัิตงิานทีไ่ดร้ับ
มอบหมายไดค้รบถว้น 

3= สามารถปฏบัิตงิานที่
ไดร้ับมอบ หมาย และงาน
พเิศษอืน่นอกเหนอืจาก
ภาระทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

4= สามารถปฏบัิตงิานที่
ไดร้ับมอบหมาย และงาน
พเิศษอืน่นอกเหนอืจาก
ภาระทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
และไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ
อยา่งสม ่าเสมอ 

7.  มนุษย
สมัพันธ ์
 

หมายถงึ  ความสมัพันธก์ับผูร้ว่มงานทกุระดับ 

1= มปัีญหากับผูร้ว่มงาน  
ไมส่ามารถปฏบัิตงิานร่วมกับ 
ผูอ้ ืน่ได ้และไมม่กีารพัฒนา
เมือ่ไดร้ับค าเตอืน 

2= สามารถปฏบัิตงิาน
รว่มกับผูอ้ ืน่ไดโ้ดยไมม่ี
ปัญหา 

3= สามารถปฏบัิตงิาน
รว่มกับผูอ้ ืน่เป็นอยา่งด ี

4=สามารถปฏบัิตงิาน
รว่มกับผูอ้ ืน่เป็นอยา่งด ี
และไดร้ับค าชมเชยจาก
ผูร้ว่มงาน 

8.  ความใฝ่รู ้
 

หมายถงึ  การตดิตามความกา้วหนา้ในวชิาชพีอย่างสม ่าเสมอ และความสามารถหาความรูไ้ด ้
ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 

1= ไมม่กีารพัฒนาความรู ้
เพิม่เตมิจากระดับความรู ้
เดมิ 

2= สามารถท ากจิกรรม
วชิาการเทา่ทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 

3= สามารถหาความรู ้
ดว้ยตนเองจากสือ่ตา่งๆ 
และแสดงใหเ้ห็นวา่มี
ความรูเ้พิม่พนูขึน้อยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

4= สามารถหาความรูด้ว้ย
ตนเองจากสือ่ตา่งๆ และ
แสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามรู ้
เพิม่พนูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง
สม ่าเสมอ  เป็นทีน่่าพอใจ 

9.  ความ

ประพฤต ิ

หมายถงึ  มคีวามซือ่สตัย ์และไม่ท าใหเ้กดิความเสือ่มเสยี  เป็นไปตามขนบธรรมเนยีมประเพณีทีด่งีามของ
สงัคมไทยและจรยิธรรมทางการแพทย ์

1= มคีวามประพฤตทิีข่ัด
ตอ่ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ทีด่งีามและจรยิธรรมทาง
การแพทยอ์ยา่งชดัเจน ไม่
มกีารพัฒนาเมือ่ไดร้ับค า
เตอืน 

2= ไมม่คีวามประพฤตทิี่
ขัดตอ่ขนบ ธรรมเนยีม
ประเพณีทีด่งีามและ
จรยิธรรมทางการแพทย ์

3= มคีวามประพฤตทิี่
เป็นไปตาม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ทีด่งีามและจรยิธรรม
ทางการแพทย ์

4= มคีวามประพฤตทิี่
เป็นไปตามขนบธรรมเนยีม
ประเพณีดงีามและ
จรยิธรรมทางการแพทย ์
ตลอดจนไดร้ับค าชมเชย
จากผูเ้กีย่วขอ้งหรอื
สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ี
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ข. ค าอธบิายการใชแ้บบประเมนิการปฏบิัตงิานของแพทยป์ระจ าบา้น 
  

1.  แบบประเมนิผลนี ้เป็นแบบวดัผลการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจ าบา้นทีผ่า่นการปฏบิตังิาน 

 ในแตล่ะชว่งระยะเวลาหมนุเวยีน  

2.  ผูต้อบแบบประเมนิ ไดแ้ก ่อาจารยแ์พทย ์ทีค่อยดแูลแพทยป์ระจ าบา้น หรอืหวัหนา้กลุม่งาน  

 หรอืหวัหนา้ภาควชิาฯ ของสถานฝึกอบรม 

3. แบบประเมนิฉบบันีใ้หร้วบรวมสง่ประธานหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพือ่น าขอ้มลูบนัทกึใน

แบบฟอรม์ “สรปุผลกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของแพทยป์ระจ ำบำ้นท ัง้ปี”  เพือ่เป็นหลักฐาน

บนัทกึในทะเบยีนประวัตกิารปฏบิตังิาน และใชอ้า้งองิในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและสมคัรสอบเพือ่

ขออนุมตัวิฒุบิตัร  

4. เกณฑก์ารประเมนิ แพทยป์ระจ าบา้น ทกุคนจะตอ้งปฏบิตัใิหค้รบทกุชว่งระยะเวลาหมนุเวยีนรวมทัง้ชว่ง

วชิาเลอืก และ ไดผ้ลการประเมนิไดต้ัง้แตร่ะดับ “พอใช”้ ขึน้ไป ในทกุหัวขอ้ทีม่กีารประเมนิ  

5.  ในกรณีทีแ่พทยป์ระจ าบา้นไดรั้บการประเมนิวา่   “ตอ้งปรับปรงุ”  ในขอ้ใดขอ้หนึง่ในแตล่ะชว่งระยะเวลา 

หมนุเวยีน รวมทัง้ชว่งวชิาเลอืก   กรณุาแนบรายละเอยีดมาดว้ยทกุครัง้ ส าหรับเป็นแนวทางใหผู้ถ้กู

ประเมนิปรับปรงุแกไ้ข  

 
 

สรปุผลกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของแพทยป์ระจ ำบำ้นท ัง้ปี 
 

ขอ้มูลท ัว่ไป 
ชือ่ – สกลุ ………………………………………………..ชัน้ปีที…่……………… 

ชว่งระยะเวลาทีฝึ่กอบรม    ตัง้แต ่ ………………………………..สิน้สดุ…… ……………..……….. (วนั/เดอืน/พ.ศ.) 

ระยะเวลาทีฝึ่ก…… %  ลาป่วย……วนั ลากจิ…..วนั  ขาดงานโดยไมม่ใีบลา……วนั ไม่อยูเ่วรโดยไมแ่จง้……ครัง้ 

สรุปการประเมนิผล 

ชว่งระยะเวลำหมุนเวยีน คะแนนทีไ่ด ้(เต็ม 4 คะแนน) 
สาย 1  (ชมพู)        

สาย 2 (ฟ้า)    

หน่วยโสตสมัผัสและแกไ้ขการพูด       

รพ.ชลบรุ ี    

สถาบนัสขุภาพเด็กฯ                                          

วชิาเลอืก          

คะแนนรวม  

คะแนนเฉลีย่  

  
จำกขอ้มูลท ัง้หมด  แพทยท์ำ่นนีม้ผีลกำรพจิำรณำพฒันำกำรในช ัน้ปี 1 และ ปี 2 หรอื พจิำรณำสง่ 

สอบวฒุบิัตร    โดยคดิจากคะแนนเฉลีย่ของทกุชว่งระยะหมนุเวยีน 

 ดเีดน่  (ไดค้ะแนนเฉลีย่ระหวา่ง  3.5 – 4.0)  

 ด ี        (ไดค้ะแนนเฉลีย่ระหวา่ง  3.0 – 3.49)  

 ปานกลาง   (ไดค้ะแนนเฉลีย่ระหวา่ง  2.0 – 2.99)  

 ตอ้งปรับปรงุ (ไดค้ะแนนเฉลีย่ต า่กวา่ 2.0 )   

ความคดิเห็นเพิม่เตมิ  ................................................................................................... 
....................................................... .............................................................................. 

             ประธำนหลกัสูตรอบรมแพทยป์ระจ ำบำ้น   ………………………………………….   

   ( ……………………….……………………)                                              
                                                                          วนัที…่…… เดอืน…..………….พศ……… 

             หวัหนำ้ภำควชิำโสต ศอ นำสกิวทิยำ        ………………………………………….   

             ( ……………………….……………………) 
                                                                        วนัที…่…… ..เดอืน…..………….พศ……… 
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แบบฟอรม์ในกำรประเมนิแพทยป์ระจ ำบำ้นโดยแพทยป์ระจ ำบำ้น 
 
กำรประเมนิแพทยป์ระจ ำบำ้นโดยแพทยป์ระจ ำบำ้น 

จดุประสงค ์ เพือ่ใหก้ารพัฒนาของแพทยป์ระจ าบา้น เป็นไปอยา่งครอบคลมุทกุสว่น 
ภาควชิาจงึจัดให ้พจบ. มโีอกาสไดรั้บการประเมนิผลจากเพือ่น พจบ. ดว้ยโดย
ใชแ้บบประเมนิทีก่ าหนด   

กำรประเมนิ แพทยป์ระจ าบา้น ฯ ทีไ่ดรั้บการประเมนิระดับต า่ จะไดรั้บการพจิารณา ตักเตอืน 
หรอืแกไ้ข จากคณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นของภาควชิาฯ 

 
       ============================================== 

 
แบบประเมนิการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจ าบา้น โดยแพทยป์ระจ าบา้น 

ภำควชิำโสต ศอ นำสกิวทิยำ  คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธบิด ี

ปีกำรศกึษำ................ 

------------------------------------------------- 
พจบ. ผูถ้กูประเมนิ 

 นพ.  พญ. ...................................…....….......................(ชือ่-สกลุ)  

ชัน้ปีที.่...…..   รหัส…..……….… 

 
1 = นอ้ยทีส่ดุ          2  = นอ้ย          3 = ปานกลาง          4 = มาก          5 = มากทีส่ดุ 
 

ประเด็นในกำรประเมนิ 
ประเมนิ
ไมไ่ด ้

1 2 3 4 5 

1. ความรู ้       

2.ทักษะทางคลนิกิ       

3. การบนัทกึรายงาน       

4. การสือ่สารดว้ยวาจา       

5. ความรับผดิชอบ       

6. มนุษยสมัพันธ ์        

7. ความสามารถในการสอน        

8. ความใฝ่รู ้       

9. ความประพฤต ิ       

 
ควำมคดิเห็นเพิม่เตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..………………..………………..………………………..... 

                

    ประเมนิโดยแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่………….. 

                                       ประเมนิเมือ่วนัที…่…เดอืน…..…..……พ.ศ………. 
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ระดบัควำมสำมำรถ ประเภทหตัถกำร และกำรผำ่ตดัทแีพทยป์ระจ ำบำ้นจะมคีวำมสำมำรถท ำไดใ้นแตล่ะช ัน้ปี 

ก. กำรตรวจพเิศษทำงหอ้งปฏบิตักิำร 

รูข้อ้บง่ชี ้เลอืกใชแ้ละแปลผลตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำร 
พจบ.ช ัน้ปี 

1 2 3 

Ear, Nose & Throat    

Computerized scan , Spiral computerized scan  / / 
MRI : Magnetic resonance imaging    / / 
MRA : Magnetic resonance angiogram  / / 

Radioisotope scan   / / 
Radio intervention  / / 

Ear    

Audiogram, tympanogran /   

Mastoid film  /  

Audiometry, Tympanometry, Stapedius reflex  /  

Acoustic brainstem response, Otoacoustic emission  /  

Electrocochleogram  /  

Nose    

Film skull and sinuses  /  

Throat    

Lateral soft tissue of neck x-ray  /  

Styloid process film  /  

Barium swallowing  /  

Ultrasound of head and neck  /  

ข. ประเภทหตัถกำร และระดบัช ัน้ปีทีม่คีวำมสำมำรถท ำได ้

หตัถกำร/กำรใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ และกำรแปลผล 
พจบ.ช ัน้ปี 

1 2 3 

    

Routine ENT examination  /   

Remove สิง่แปลกปลอม ใน ห ูคอ จมกู /   

Biopsy ในชอ่งปาก และ คอ /   

Facial nerve test   /   

ใช ้Rigidscope : rhinoscopy, nasopharyngoscopy  /  

Ear    

ใช ้Microscope ในการตรวจ ห ู /   

Caloric test /   

Ear toilet  /  

Nose    

Rhinoscopy /   

Skin test & interpretation /   

Rhinomanometry  /  

Anterior nasal packing, Posterior nasal packing  /  

Antral irrigation  /  

Throat    

FOL /   

Nasopharyngeal biopsy /   

Stroboscopy  /  

Tracheostomal care   /  
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ค. กำรผำ่ตดั  

กำรผำ่ตดั 
พจบ.ช ัน้ปี 

1 2 3 

I & D abscess / / / 

Laser surgery  / / 

Endoscopy  / / 

Ear    

Myringotomy + PE tube / / / 

Paper patch  / / 

Ear surgery (tympanoplasty)  /* / 

Ear surgery (Mastoidectomy, stapedectomy)   /* 

Nose    

Anterior epistaxis : Electrocautery, Anterior packing   / / / 

Sinu-nasal surgery  /* /* 

Throat    

Tonsillectomy / / / 
Tracheostomy   / / 
Cricothyroidotomy  / / 
Thyroidectomy  / / 
Surgery of the salivary gland  - submandibular gland  /* / 

- parotid gland   /* 

Surgery of the larynx   /* 

Bronchoscopy    /* 
Esophagoscopy   /* 
Major head & neck surgery : laryngectomy, neck dissection, 
maxillo - facial surgery, Regional & Free flap 

  /* 

* สามารถท าไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์ 

หรอื เป็นผูช้ว่ยแพทยอ์าวโุส/อาจารย ์ในการท าผา่ตัด 
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OPERATIVE RECORD  

(**ยดึตำมในระบบ ENT- logbook ของรำชวทิยำลยัฯ**) 

RESIDENTS in Otolaryngology and Head Neck surgery 
NAME………………………………INSTITUTE…………………………………… 

OPERATIVE EXPERIENCE 

(compulsory and optional) 

When operations have included multiple procedures, tabulate only the major one. 
 

Operative Procedures Surgeon Assistant 

 ก าหนด ท าจรงิ ก าหนด ท าจรงิ 

EAR     

1. External ear     

    Seroma/hematoma/perichondritis 5    

    Otoplasty     

    Atersia (congenital or acquired)     

    Laser surgery     

2. Tympanomastoid     

     Maringotomy 5    

     Myringoplasty-tympanoplasty type I 5  5  

    Simple mastoidectomy     

    Radical mastoidectomy 5    

    Mod-rad mastoidectomy     

    Tympanomastoidectomy     

    Exploratory tympanotomy with or     

       With out ossicular chain reconstruction 1    

    Stapedectomy or stapedotomy   1  

    Facial nerve operation   1  

3. Inner ear surgery     

    Destructive labyrinthectomy     

    Endolymphatic sac procedure     

    Cochlear implant     

    Acoustic neuroma surgery     

4. Temporal bone lab 4    

     

 
Operative Procedures Surgeon Assistant 

 ก าหนด ท าจรงิ ก าหนด ท าจรงิ 

NOSE AND SINUSES     

1. Intranasal operation     

    Polypectomy 5    

    Function endoscopic sinus surgery 1  5  

    Septoplasty or submucous resection 3    

    Antral irrigation 10    

    Septal dermoplasty     

    Turbinectomy     

    Nasoantral window     

    Sephenoidectomy     

    Choanal atresia     

    Other     

2. Extranasal operation     

    Caldwell-Luc operation 1  3  
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    External ethmoidectomy 1    

    Frontal sinus surgery     

    Fronto-ethmosphenoidectomy (Lynch)     

    Lateral rhinotomy 2    

    *Dacryocstorhinostomy     

    Choanal atresia     

    Rhinoplasty     

    Excision rhinophyma     

    Laser surgery     

    Other (…………………….)     

FRACTURES     

    Nasal  2    

    Frontal sinus     

    Mandible     

    Mid-facial     

    Malar     

 
Operative Procedures Surgeon Assistant 

 ก าหนด ท าจรงิ ก าหนด ท าจรงิ 

ORAL CAVITY & OROPHARYNX, NASOPHARYNX     

    Tonsillectomy 10    

    Adenoidectomy / or Nasopharyngeal curretage 5    

    Excision of angiofibroma     

    Oromaxillary fostula lesion     

    *Cleft lip repair     

    Cleft palate repair     

    Styloidectomy     

    TMJ-Operation     

LARYNX     

    Direct laryngoscopy 10    

    Laryngofissure     

    Partial-laryngectomy   1  

    Laryngectomy with or without neck dissection 3  1  

    Arytenoidectomy     

    Laryngocoele-excision     

    Laser surgery 5    

    Other (………………………….)     

TRACHEA     

    Tracheostomy 10    

    Laryngotracheal stenosis surgery     

    Laser surgery   3  

    Other     

NECK     

    Thyroglossal duct cyst excision 1    

    Branchial cleft cyst excision 1    

    Thyroid surgery 5    

    Benign neck mass excision     

    Salivary gland excision     

    Mandibulotomy   1  

    Mandibulectomy   1  

    Glossectomy 1    
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Operative Procedures Surgeon Assistant 

 ก าหนด ท าจรงิ ก าหนด ท าจรงิ 

    Neck dissection 2  3  

    Commando operation     

    Laryngopharyngectomy     

    Other (……………………..)     

RECONSTRUCTION     

    Skin graft 3  2  

    Local flap     

    Regional flap     

    Forehead flap 2  5  

    Deltopectoral flap     

    Pectoralis major myocutaneous flap     

    Neck flap     

    Free revascularized flap     

I & D Space of neck     

  Parotid space     

  Temporal space     

  Submental space 5    

  Submanotibular     

  Ludwig’s angina       

  Pretracheal space     

  Parapharyngeal space     

  Penritonsillar     

 
Operative Procedures Surgeon Assistant 

 ก าหนด ท าจรงิ ก าหนด ท าจรงิ 

BRONCHO-ESOPHAGOLOGY     

    Bronchoscopic exam     

    Esophagoscopy for F.B.     

    Bronchoscopy – operative 10    

    Esophagoscopic exam     

    Esophagoscopy for F.B.     

    Esophagoscopy – operative     

FACIAL PLASTIC SURGERY     

    Otoplasty     

   Rhinoplasty     

   Rhytidectomy     

   Blepharoplasty     

    Mentoplasty     

    Mandibular angle reduction     

    Liposuction     

    Cleft palate     

 = Optional     (……….)  = ใหเ้ตมิ Procedure ทีท่ า 

         ลงชือ่………………………………………..แพทยป์ระจ าบา้น 

  (……………………….……………….) 
 วนัที…่……………เดอืน…………………..พ.ศ……………… 

ลงชือ่………………………………………..หัวหนา้ภาควชิา 

 (………….……………………………..) 
วนัที…่……………เดอืน……………………พ.ศ……………. 


