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หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

1 .ชือ่หลกัสตูร    หลักสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา 

2. ชือ่วฒุ ิ วฒุบิัตรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

สาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา  ส าหรับผูท้ีผ่า่นการฝึกอบรมรับรองโดย

แพทยสภา 

3. หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ  ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา   

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล 

4.  วตัถปุระสงค ์               ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมในหลักสตูร มคีวามรูค้วามสามารถใหก้ารดแูล

รักษาและผา่ตัดผูป่้วยเฉพาะทางดา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา และมี

คณุสมบัตอิืน่ๆ ทีส่อดคลอ้งกับเกณฑม์าตรฐานของราชวทิยาลัย โสต 

ศอ นาสกิแพทย ์แหง่ประเทศไทย   

5. มาตรฐานความรูต้ามหลกัสตูร   ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมในหลักสตูร 

5.1 มคีวามรูด้า้นกายวภิาควทิยา สรรีวทิยา พยาธวิทิยา ชวีเคมพัีนธกุรรม  เภสชัวทิยา ระบบ

ภมูคิุม้กัน โรคภมูแิพ ้และประสาทวทิยาทีส่มัพันธก์บัสว่นของห ูคอ จมกู ทางเดนิหายใจ 

และทางเดนิอาหารสว่นตน้ 

5.2  มคีวามรูท้างโสตสมัผัสและการพดู รูส้าเหตแุละวธิกีารตรวจวนิจิฉัยความผดิปกตปิระเภท

ตา่ง ๆ ทางการไดย้นิและการพดู รวมทัง้วธิกีารแกไ้ข 

5.3  สามารถวนิจิฉัยและใหก้ารรักษาโรคตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากความผดิปกตทิางพันธกุรรม 

5.4  สามารถวนิจิฉัยและใหก้ารรักษาทางยาเกีย่วกับโรค และความผดิปกตติา่ง ๆ เกีย่วกับ 

      หนา้ทีข่องห ูคอ จมกู ทางเดนิหายใจ และทางเดนิอาหารสว่นตน้ 

5.5  สามารถวนิจิฉัยและใหก้ารรักษาผา่ตัดโรคทีเ่กดิจากการอกัเสบ เนือ้งอก มะเร็ง และ 

      ภยันตรายทางดา้นห ูคอ จมกู ทางเดนิหายใจและทางเดนิอาหารสว่นตน้ดังนี ้

5.5.1 ศัลยกรรมของหแูละกระดกู temporal bone 

5.5.2 ศัลยกรรมของ จมกูและโพรงอากาศขา้งจมกู 

5.5.3 ศัลยกรรม maxillo-facial reconstructive surgery 

5.5.4 ศัลยกรรมของตอ่มน ้าลาย 

5.5.5 ศลัยกรรมของกลอ่งเสยีง หลอดลมและหลอดอาหาร 

5.5.6 ศัลยกรรมของระบบตอ่มน ้าเหลอืงบรเิวณคอ 

5.5.7 ศัลยกรรมของคอหอย ตอ่มทอนซลิและตอ่มอดนีอยด ์

5.5.8 ศัลยกรรมของชอ่งปาก 

5.5.9   ศัลยกรรมของเนือ้งอกบรเิวณศรีษะและล าคอ 

5.510  ศัลยกรรมบรเิวณฐานกะโหลกศรีษะ 

5.5.11 ศัลยกรรมเพือ่น าสว่นตา่ง ๆ ของเนือ้เยือ่แกไ้ขสว่นทีไ่ดต้ัดทิง้ 

5.5.12 ศัลยกรรมเลเซอรท์างห ูคอ จมกู ศรีษะและล าคอ 

5.5.13 ศัลยกรรมตกแตง่บรเิวณศรีษะและล าคอ (facial plastic)                    

5.5.14 การรักษาดว้ยวธิโีฟโตไดนามคิ (Photodynamic therapy) ในบรเิวณห ูคอ จมกู 

ทางเดนิหายใจและทางเดนิอาหารสว่นตน้ 

5.6  ใหก้ารรักษาพยาบาลกอ่นและหลังผา่ตัดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.7   เลอืกใชว้ธิทีางหอ้งปฏบิัตกิารไดถ้กูตอ้งเหมาะสม 

5.8   รูว้ธิกีารทางดา้นรังสวีนิจิฉัยและรังสรัีกษาทีเ่กีย่วขอ้งกับโรคทางดา้นห ูคอ จมกู ทาง 

        เดนิหายใจและหลอดอาหารสว่นตน้ 

5.9   สนใจใฝ่หาความรูใ้หม ่ๆ จากวารสารและต าราทีน่ยิมใชอ้า้งองิในสาขาวชิานี้ 

5.10 มคีวามรูเ้บือ้งตน้ทางกายภาพบ าบัดทีม่คีวามสมัพันธก์ับสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา 

5.11 สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชพั้ฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง และสามารถถา่ยทอด        

ความรูแ้กผู่อ้ ืน่ได ้

5.12 มคีวามรูค้วามสามารถตามเกณฑข์องอนุกรรมการจัดการฝึกอบรมของ ราชวทิยาลัย                     

โสต ศอ นาสกิแพทยแ์หง่ประเทศไทย (ดภูาคผนวกดา้นหลัง) 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 

1. ตอ้งไดรั้บปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑติจากสถาบันทีไ่ดรั้บการรับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการอดุมศกึษาแหง่ชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร 

2. ผา่นการเป็นแพทยใ์ชท้นุครบ 3 ปีแลว้ หรอืไดช้ดใชเ้งนิคนืใหรั้ฐบาลส าหรับผูไ้มเ่คยเป็น

แพทยใ์ชท้นุมากอ่น 

3. ควรมตีน้สงักัด 

4. สอบวดัผลภาษาอังกฤษของศนูยท์ดสอบทางวชิาการแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

(CU - TEP) 

วธิกีารคดัเลอืกผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรม 

ผูส้มัครตอ้งสมัครผา่นแพทยสภาและผา่นการสมัภาษณ์และไดรั้บคัดเลอืกโดยอาศัยมต ิ

เห็นชอบจากคณะกรรมการซึง่เป็นอาจารยใ์นภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิด ีผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมสงูสดุ 6 อันดับแรก จะไดรั้บการคดัเลอืกเป็นแพทย์

ประจ าบา้น ทัง้นีเ้กณฑก์ารคัดเลอืกจะใชปั้จจัยดังตอ่ไปนี ้

ประเด็นพจิารณา น า้หนกั (คะแนน) 

ตน้สงักดั 10  

ใบรับรองการท างาน (Recommendation) 15 

คะแนน CU-TEP 5 

ผลการศกึษา -GPA 15 

ผลการเรยีนรายวชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา 15 

กจิกรรมตอ่สงัคม/ประสบการณ์  

การใชท้นุ 10 

กจิกรรมตอ่สงัคม 5 

ความสามารถพเิศษ 5 

เจตคต ิ 20 

รวม 100 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีจ่ะสามารถขอรบัวฒุบิตัร  

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งศกึษาและปฏบิัตงิานใหไ้ดค้รบตามทีห่ลักสตูรก าหนด ผา่นการ
ประเมนิในแตล่ะชัน้ปี และตอ้งผา่นการประเมนิโดยคณะกรรมการการสอบวฒุบิัตร ทีไ่ดรั้บการ
แตง่ตัง้โดยราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสกิแพทยแ์หง่ประเทศไทย  

ระยะเวลาการฝึกอบรม  
ใชเ้วลาในการฝึกอบรม 3 ปีส าหรับวฒุบิัตร และ 5 ปีส าหรับอนุมัตบิัตร 
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การวดัผลความส าเร็จของการฝึกอบรม  วดัผลจากอัตราแพทยป์ระจ าบา้นในแตล่ะรุน่ ทีม่ี
คณุสมบัตเิมือ่ผา่นการฝึกอบรมครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนด ดังนี ้

1. ผา่นการประเมนิผลของภาควชิาฯ ทัง้ในดา้นความรู ้ความสามารถ และเจตคต ิ
2. ไดรั้บประกาศนยีบตัร จากคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
3. ไดรั้บวฒุบิัตรผูเ้ชีย่วชาญเป็น โสต ศอ นาสกิแพทย ์ทังนี ้ใหเ้ป็นไปตามการตัดสนิของ

คณะกรรมการการสอบวฒุบิัตร ราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสกิแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

 
อาจารยผ์ูส้อน 

ชือ่-สกลุ วฒุ ิ

1 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นพ. ชยั  อยูส่วสัดิ ์  

(หัวหนา้ภาควชิาฯ) 

พบ.  อนุมัตบิัตร (โสตฯ)  

2 อาจารย ์นพ. ภรูชิ ประณีตวตกลุ      

(รองหัวหนา้ภาควชิาฯ)      

พบ.  อนุมัตบิัตร (โสตฯ)  

3 รศ. นพ. เฉลมิชยั ชนิตระการ 

(อาจารยท์ีป่รกึษาหลกัสตูร) 

พบ.  อนุมัตบิัตร (โสตฯ)  

4 รศ. พญ. สภุาวด ีประคณุหังสติ                   พบ.  วฒุบิัตร (โสตฯ)  
5 รศ. นพ. จันทรช์ยั เจรยีงประเสรฐิ           พบ.   ศศ.ม. วฒุบิัตร (ประสาทวทิยา)                            

6 ผศ. นพ. ธงชยั  พงศม์ฆพัฒน ์      พบ.  วฒุบิัตร (โสตฯ)  
7 ผศ. นพ. จ ารญู  ตัง้กรีตชิยั                                              พบ.  วฒุบิัตร (โสตฯ)  
8 อาจารย ์นพ. บญุสาม  รุง่ภวูภัทร                                                             พบ.  อนุมัตบิัตร (โสตฯ)  
9 อาจารย ์พญ. กังสดาล  ตันจรารักษ์ พบ.  วฒุบิัตร (โสตฯ)  
10 อาจารย ์พญ. นวรัตน ์ อภรัิกษ์กติตกิลุ พบ.  วฒุบิัตร (โสตฯ)  
11 อาจารย ์พญ. เนาวรัตน ์ ตัง้บ ารงุธรรม พบ.  วฒุบิัตร (โสตฯ)  
12 อาจารย ์นพ. พนัส  บณิศริวานชิ พบ.  วฒุบิัตร (โสตฯ)  
13 อาจารย ์พญ. ศวิะพร  เกยีรตธินะบ ารงุ พบ.  วฒุบิัตร (โสตฯ)  
14 อาจารย ์พญ. ทศพร  วศิภุกาญจน ์ พบ.  วฒุบิัตร (โสตฯ)  
15 ผศ.ดร. อลงกต  เอมะสทิธิ ์                       Ph.D. (Rehabilitation Science) 

หมายเหต:ุ  อาจารยท์ีป่รกึษาหลกัสตูร 
ภาควชิาฯ ไดจ้ดัใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาหลักสตูรส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น เพือ่เป็นทีป่รกึษา
ทัง้ในดา้นการฝึกอบรม และเรือ่งอืน่ๆ ตามทีแ่พทยป์ระจ าบา้นตอ้งการปรกึษา 

อาจารยพ์เิศษ 

ชือ่-สกลุ วฒุ ิ

1 ศ. นพ. สมยศ คณุจักร พบ.  วว.(โสตฯ)  DTM&H 

Dip.American Board of Cosmetic Surgery 

2 ศ. นพ. บญุช ูกลุประดษิฐารมณ์ พบ.  วว.(โสตฯ)  

3 รศ. นพ. คณติ มันตาภรณ์ พบ.   FRCS. 

4 ผศ. นพ. วชิติ   ชวีเรอืงโรจน ์ พบ.  วว.(โสตฯ) 

5 ผศ. พญ. ลลดิา เกษมสวุรรณ พบ.  วว.(โสตฯ) 

6 อาจารย ์นพ. จรีะ ศริโิพธิ ์ พบ.   Dip.American Board of Otolaryngology 

7 อาจารย ์นพ. เนาวรัตน ์ทองไทย พ.บ.  Dip.American Board of Otolaryngology 
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เจา้หนา้ทีส่ายสนบัสนนุ 
1. นางรตนัินท ์ พระศร ี
2. นายปิยชยั  วรรณทอง 

สถานที ่  ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา มสีถานทีส่ าหรับการบรหิาร จัดการกจิกรรมดา้น
การศกึษา และการบรกิาร ดังนี ้

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

 ธรุการภาควชิาโสตฯ  
 หอ้งประชมุ 1 หอ้ง: หอ้งจรีะ ศริโิพธิ ์ใชเ้ป็นหอ้งประชมุ หอ้งสมดุและเก็บสือ่การ

เรยีนการ 

 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 ใชพ้ืน้ที่

รว่มกับภาควชิาจักษุวทิยา  มจี านวนเตยีงส าหรับผูป่้วยโสต ศอ นาสกิวทิยา ดังนี ้

หอผูป่้วยใน จ านวนเตยีง 
- 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 เพือ่ใชร้ว่มกันทกุภาควชิา  

 หอผูป่้วยชัน้ 9  อาคารศนูยก์ารแพทยส์ริกิติ ิ ์เป็นหอผูป่้วยพเิศษ 

 หอผูป่้วยชัน้ 6 และ 7 อาคารศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน ์
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4. หอ้งผา่ตัด ตา ห ูคอ จมกู (OR ENT) อยูช่ัน้ 3 ปีกซา้ยดา้นหนา้ของโรงพยาบาล ตรง
ขา้มกับหอผูป่้วยจักษุ โสต ศอ นาสกิหญงิ (3NW) จ านวนหอ้งผา่ตัด 4 หอ้ง สามารถใช ้

ท าการผา่ตัดทีต่อ้งดมยาสลบได ้3 หอ้ง 

5. หอ้งพักแพทยป์ระจ าบา้น อยูต่ดิกับหอผูป่้วยจักษุ โสต ศอ นาสกิ หญงิ ( 3NW) ใชเ้ป็น
หอ้งสมดุ  หอ้งพักแพทยป์ระจ าบา้นขณะอยูเ่วร และใชเ้ป็นหอ้งประชมุ 
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สว่นสาระส าคขัของหลกัสตูร 

1. ความส าคขัของวชิาตอ่เวชปฏบิตั ิ
วชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา เป็นสาขาวชิาหนึง่ทีม่คีวามส าคัญส าหรับการท าเวชปฏบิัต ิเนือ่งจาก

โรคทางโสต ศอ นาสกิวทิยา ยังพบไดบ้อ่ยและเป็นปัญหาในทางสาธารณสขุมลูฐาน  บางกรณี
เป็นโรคทีม่คีวามรนุแรงและจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง ทีส่ามารถ
ประยกุตค์วามรู ้ความช านาญ และทักษะการใชเ้ครือ่งมอืพเิศษในการตรวจรักษา และท าการผา่ตัด
รักษาโรคทางโสต ศอ นาสกิวทิยาได ้  

ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีจัดหลักสตูรการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา เพือ่ใหผู้ท้ีส่ าเร็จการฝึกอบรม มคีวามรู ้
ความสามารถ และเจตคต ิในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา ทีส่อดคลอ้ง
กับเกณฑม์าตรฐานของราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสกิแพทยแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ ์
ซึง่จะเป็นการใหค้วามมั่นใจแกส่งัคม วา่โสต ศอ นาสกิแพทยใ์นระบบสขุภาพของไทย สามารถให ้
การดแูลรักษาโรคทางโสต ศอ นาสกิวทิยา ทัง้โรคท่ัวไปและภาวะฉุกเฉนิ ใหค้ าแนะน าแก่
ประชาชนในการดแูลปฏบิัตตินเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรคและปัญหาแทรกซอ้นทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดไ้มต่ า่กวา่เกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทีร่าชวทิยาลัยฯ ก าหนด  อันจะเป็นการเพิม่คณุภาพ
ชวีติส าหรับประชาชนท่ัวไป นอกจากนี ้แพทยป์ระจ าบา้นยังไดฝึ้กฝนทักษะในการท าวจัิย การสอน/
ใหค้วามรู ้และมสีว่นรว่มในกจิกรรมท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 

 

2. วตัถปุระสงคข์องการจดัหลกัสตูรฯ 

2.1 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
ภาควชิาฯ จัดการฝึกอบรมส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น ประกอบดว้ยการศกึษาภาคทฤษฎ ี ฝึก

ปฏบิัต ิและสรา้งเสรมิเจตคตแิหง่วชิาชพี โดยมวีตัถปุระสงค ์คอื เมือ่แพทยป์ระจ าบา้นส าเร็จการ
ฝึกอบรมฯ แลว้ จะมคีวามรูค้วามสามารถและคณุสมบัตใินทักษะ 6 ดา้น ดังตอ่ไปนี ้

1. พฤตนิสิยั เจตคต ิคณุธรรม และจรยิธรรมแหง่วชิาชพี (Professional habits, attitudes) 
1.1 พฤตนิสิยัในการท างานและความรับผดิชอบตอ่วชิาชพี 

ก. ตรงตอ่เวลา และรับผดิชอบตอ่การนัดหมาย 
ข. รับผดิชอบตอ่ผูป่้วยและงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
ค. สามารถท างานเป็นทมี 
ง. พยายามหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ในการท างาน และหาขอ้ยตุโิดยสนัติ

วธิ ี
จ. สามารถวางแผน จัดระบบงาน และตดิตามประเมนิผล 
ฉ. รูข้ดีจ ากัดความสามารถของตนเอง 
ช. ยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเองและพยายามแกไ้ข 
ซ. ยอมรับขอ้ผดิพลาดของผูอ้ ืน่ และใหค้วามชว่ยเหลอื แนะน าตามความเหมาะสม 

1.2  รับผดิชอบในการใหค้วามจรงิแกผู่ป่้วย รักษาความลับ และเคารพในสทิธขิองผูป่้วย 
1.3  ปกป้อง และพทัิกษ์สทิธปิระโยชนข์องผูป่้วย 
1.4  แสดงเจตคตทิีด่ตีอ่การใหบ้รกิารสขุภาพแบบองคร์วม 
1.5  ปฏบิัตติามขอ้บังคับของแพทยสภา วา่ดว้ยการรักษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม 
1.6  มคีณุธรรม และจรยิธรรม ทีเ่หมาะตอ่การประกอบวชิาชพีแพทย ์
1.7  มคีวามซือ่สตัยส์จุรติในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

       2. ทักษะในการตดิตอ่สือ่สารและการสรา้งสมัพันธภาพ (Communication and 
interpersonal skills) 

 2.1 ตระหนักถงึปัจจัยทีอ่าจเป็นอปุสรรคตอ่การตดิตอ่สือ่สาร เชน่ ภมูหิลังของผูป่้วย 
การศกึษา ภาษาวฒันธรรม ความเชือ่เรือ่งสขุภาพ พฤตกิรรม และสภาวะทางอารมณ์
ของผูป่้วย ฯลฯ 
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 2.2 สามารถใชภ้าษาท่าทาง (Non-verbal communication) เชน่ การแสดงทา่ท ีการ
สบตา การสมัผัส ฯลฯ ไดอ้ยา่งเหมาะสม มทัีกษะในการฟัง (listening skills) รับฟัง
ปัญหาของผูป่้วย เขา้ใจความรูส้กึและความ วติกกังวลของผูป่้วย 

 2.3 ใชศ้ัพท ์และภาษาพดูทีผู่ป่้วยเขา้ใจได ้แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอือ้อาทร ให ้
ความมั่นใจและใหก้ าลังใจผูป่้วย 

2.4 มทัีกษะในการสมัภาษณ์และซกัประวตัผิูป่้วย รวมทัง้เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง แตผู่ป่้วยไม่
ตอ้งการเปิดเผย 

2.5 สามารถอธบิายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวนิจิฉัย ผลการรักษา การพยากรณ์โรค 
ใหผู้ป่้วยและญาตผิูป่้วยเขา้ใจ และมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.6 สามารถโนม้นา้วใหผู้ป่้วยและญาตใิหค้วามรว่มมอืในการรักษาและดแูลตนเอง  
      ใหส้ขุศกึษา ค าปรกึษาหารอื และใหค้ าแนะน าผูป่้วยได ้
2.7 บันทกึขอ้มลูทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตามความเป็นจรงิและ 
      ครบถว้นสมบรูณ์ 
2.8 น าเสนอรายงานทางการแพทย ์ และอภปิรายในทีป่ระชมุได ้
2.9 มทัีกษะในการถา่ยทอดความรู ้ทักษะ และประสบการณ์แกป่ระชาชน 

3. ความรูพ้ืน้ฐาน (Knowledge base) 
มคีวามรู ้ความเขา้ใจในวทิยาศาสตรก์ารแพทยทั์ง้ระดับพืน้ฐาน และระดับคลนิกิ เพือ่

ใชป้ระโยชนใ์นการท าเวชปฏบิัตบินพืน้ฐานความรู ้ความสามารถทางวชิาชพี และทักษะ
ทางคลนิกิ ทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานของแพทยสภา (ภาคผนวก ที ่1) และสามารถ
คน้หาความรูเ้พิม่เตมิจากแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ เพือ่น าไปประยกุตใ์นการตรวจวนิจิฉัย และ
บ าบัดรักษาผูป่้วย ตลอดจนวางแผนสง่เสรมิสขุภาพและป้องกันการเจ็บป่วยไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งเหมาะสม 

4. ทักษะทางคลนิกิ (Clinical skills) 
4.1 สงัเกตอากัปกริยิาของผูป่้วย 
4.2 ซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายผูป่้วยอยา่งเป็นระบบและถกูตอ้งแมน่ย า 
4.3 รวบรวมขอ้มลูจากการซกัประวตั ิการตรวจรา่งกาย ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตั ิและ

การตรวจพเิศษตา่งๆ เพือ่น ามาตัง้สมมตฐิาน วเิคราะหส์าเหตขุองปัญหาของผูป่้วย 
4.4 เลอืกใชก้ารตรวจ โดยใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน เครือ่งมอืพเิศษ และการตรวจทาง   
      หอ้งปฏบิัตกิารตา่ง ๆ โดยค านงึถงึความคุม้คา่และความเหมาะสม 
4.5 น าความรูท้างทฤษฎ ีและหลักฐานตา่ง ๆ มาประกอบการพจิารณาในการวนิจิฉัย และ

บ าบัดรักษาผูป่้วย 
4.6 ใชว้จิารณญาณในการตัดสนิใจ ตรวจวนิจิฉัย และใหก้ารบ าบัดรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งเหมาะสมและทันทว่งท ี
4.7 บันทกึเวชระเบยีนอยา่งถกูตอ้ง เป็นระบบและตอ่เนือ่ง โดยอาศัยแนวทาง

มาตรฐานสากล (International Classification of Diseases, ICD) 
4.8 ใหบ้รกิารสขุภาพผูป่้วยแบบองคร์วม (holistic approach) ไดแ้ก ่การตรวจวนิจิฉัย 

บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ สง่เสรมิสขุภาพ และป้องกันการเจ็บป่วย ทัง้ทาง
รา่งกาย จติใจ และสงัคม ในสภาพทีเ่ป็นปัจเจกบคุคล และในสภาพทีเ่ป็นสว่นหนึง่
ของครอบครัวและสงัคม 

5. ทักษะการตรวจโดยใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน เครือ่งมอืพเิศษ การตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร การ
ท าหัตถการ (Technical and procedural skills) 
   มคีวามสามารถในการท าหัตถการ และใชเ้ครือ่งมอืตา่ง ๆ ในการตรวจวนิจิฉัย และ
รักษาผูป่้วย โดยรูข้อ้บง่ชี ้เขา้ใจวธิกีาร และสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง ตามมาตรฐานที่
ราชวทิยาลัยฯ ก าหนด 

6. การพัฒนาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง (Continuous professional 
development) 

6.1 มนีสิยัใฝ่รู ้และสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
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6.2  แสวงหาความรู ้และทักษะทางวชิาชพีเพิม่เตมิอยา่งสม า่เสมอ เพือ่ใหทั้น
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

6.3 มคีวามสามารถในการคน้ควา้หาขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ โดยสามารถใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) 
6.4 ตดิตามและเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ ทีท่ าใหส้ามารถกา้วทันการเปลีย่นแปลงทาง

วทิยาการของโลก 
6.5 มเีจตคตใินการพัฒนาคณุภาพงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและตอ่เนือ่ง 

2.2 ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้  จากวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ภาควชิาไดก้ าหนดเป็นผลลัพธก์าร
เรยีนรู ้ดังนี ้  

ผูส้ าเร็จการศกึษาจากหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิด ีจะสามารถ 

1.  ประยกุตค์วามรูพ้ืน้ฐานในดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยร์ะดบัพืน้ฐานและระดบัคลนิกิ และศาสตร์

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในการใหบ้รกิารสขุภาพ การสง่เสรมิสขุภาพและฟ้ืนฟสูมรรถนะทีด่ขีองอวยัวะที่

เกีย่วขอ้ง ในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา ไดแ้ก ่กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยา เภสชัวทิยา จลุชวีวทิยา 

โสตสมัผัสวทิยา พยาธวิทิยา พยาธกิ าเนดิ พยาธสิรรีวทิยา ระบบสขุภาพ การรับรองคณุภาพการ

รักษาพยาบาล เป็นตน้ 

2.  เลอืกและแปลผลการตรวจพเิศษ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และการตรวจดว้ยภาพรังส ีส าหรับ

ผูป่้วยทีม่โีรคในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา  ไดเ้หมาะสมกบัประเด็นปัญหา และค านงึถงึองคร์วม/

ผลกระทบตอ่ผูป่้วย ครอบครัว ความคุม้คา่ และระบบสขุภาพของประเทศโดยรวม 

3.  ใหก้ารวนิจิฉัยโรค และภาวะแทรกซอ้นจากโรค ในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา ไดต้ามมาตรฐานที่

ราชวทิยาลยัก าหนด โดยการวเิคราะหข์อ้มลูทีส่บืคน้ไดด้ว้ยตนเอง จากการซกัประวัต ิการตรวจ

รา่งกาย การตรวจพเิศษ และการแปลผลการตรวจพเิศษ/การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร/การตรวจ

ดว้ยภาพรังส ี 

4.  วางแผนการรักษาโรคในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา และสง่เสรมิสขุภาพ ไดเ้หมาะสมกบัประเด็น

ปัญหาของผูป่้วย โดยรักษามาตรฐานวชิาชพีเวชกรรม และค านงึถงึมติทิีเ่กีย่วขอ้งในองคร์วม 

ไดแ้ก ่คณุภาพชวีติของผูป่้วย ครอบครัว สงัคม วัฒนธรรม และความคุม้ประโยชนใ์นระบบสขุภาพ

ของประเทศ  

5.  เลอืกใชย้าในการรักษาโรค/ความเจ็บป่วยแกผู่ป่้วยทีม่โีรคในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา โดย

ค านงึถงึสภาพของผูป่้วยแบบองคร์วม หลกัการทางเภสชัวทิยา ระบบสขุภาพและนโยบาย

สาธารณสขุของประเทศ มาตรฐานการรักษา และรักษาจรรยาบรรณแหง่การประกอบวชิาชพีเวช

กรรม 

6.  ท าหตัถการ และ/หรอื การผา่ตดั เพือ่วนิจิฉัย/รักษาผูป่้วยทีม่โีรคในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา 

และแกปั้ญหาผลแทรกซอ้นจากการท าหตัถการ/การผา่ตดัได ้ โดยท าไดด้ว้ยตนเอง และ/หรอื 

เป็นแพทยผ์ูช้ว่ยท าหตัถการ/การผา่ตดั  ตามมาตรฐานทีร่าชวทิยาลยัก าหนด 

7.  ผลติผลงานวจัิยในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา ทีม่คีณุภาพไดต้ามมาตรฐานทีร่าชวทิยาลยัฯ 

ก าหนด โดยด าเนนิการบนพืน้ฐานของระเบยีบวธิวีจัิยทีถ่กูตอ้ง และรักษาจรรยาบรรณของการเป็น

นักวจัิยทีด่ ี   

8.  ใชว้ธิกีารและสือ่ทีเ่หมาะสมกบัวัตถปุระสงคใ์นการสือ่สารกบักลุม่เป้าหมายตา่งๆ ทัง้การฟัง การพดู 

และการเขยีน  เพือ่ความส าเร็จของการท างานในฐานะโสต ศอ นาสกิแพทย ์ทัง้การใหบ้รกิาร

สขุภาพ การท างานรว่มกบัเพือ่นรว่มวชิาชพีและสหสาขาวชิาชพี และนักวชิาการ  

9.   สอน/ใหค้ าแนะน า/อภปิรายเชงิวชิาการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา แก ่นศพ. 

แพทยร์ุน่นอ้ง บคุลากรในสายวทิยาศาสตรส์ขุภาพ และบคุคลทั่วไป 

10. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สบืคน้ความรูท้ีต่อ้งการ และจัดการความรูใ้นดา้นวชิาการสาขาโสต

ศอ นาสกิวทิยา โดยรักษาจรรยบรรณการใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์

11. ทบทวนและประเมนิความสามารถของตนเอง เพือ่ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรยีนรูใ้นการ

พัฒนามาตรฐานการประกอบวชิาชพีเวชกรรมของตนเอง  และการจัดการกระบวนการท างานใน

ความรับผดิชอบใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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2.3 ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้ การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้และการประเมนิผล  

PLOs 

กจิกรรมการเรยีนรู ้
การประเมนิผล 

theoretical-based practice-based 

ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต a b c d e f g 

 PLO 1  / / / / /  /  / / / / / / / /   x x x x   

PLO 2  / / /  /  /   / /    / / / x x x x x   

PLO 3  / / / / /  /   / /    / / / x x x x x   

PLO 4  / / / / /  /   / /    / / / x x x x x   

PLO 5  / / / /   /   / /    / / / x x x x x   

PLO 6             / / /  /     x  x  

PLO 7 /      /  /                x 

PLO 8 / / /  / /     / /    / / / x  x x x   

PLO 9  / /  /      / /    /  / x   x x   

PLO 10 / / /  /    /             x x   

PLO 11           /  /     /    x    

 หมายเหต:ุ ความหมายของอกัษร  
Teaching & Learning Activities 

Assessment Tools 
ชนดิของกจิกรรม กจิกรรม 

Theoretical-based 

activities 

 

ก. Journal club / English J club a. OSCE: Patient encounter  

(1st year Resident)  ข. Guest Lecture หรอื Topic assignment 

ค. Interesting cases conference b. written exam 

ง. Classroom activities (1 hr/wk) Lecture c. Oral exam 

จ. Morbidity & Mortality conference     d. CIA ( Rubrics) 

ฉ. Maxillofacial conference/ Tumor conference e. Peer assessment (Rubrics) 

ช. Post graduate course f. Log book 

ซ. Academic Courses by ENT royal  College g. ผลงานวจัิย 

ฌ. Research Project Preparation  

ญ. Faculty hour/CPC   

 

Practice-based 

activities 

 

ฎ. Service Round/ Grand Round  

ฏ. OPD Service  

ฐ. OR Practice  

ฑ. Head and neck anatomy (Lab)           

ฒ. Temporal bone lab 

Temporal bone basic course 

Rhinology course 

 

ณ. Interdepartment IPD in-charged Consultation  

ด. ฝึกอบรม/ดงูานนอกสถาบัน  

ต. Elective  
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3. การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
  ภาควชิาฯ จัดหลักสตูร โสต ศอ นาสกิวทิยา ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น จัดการเรยีนการสอน

ในเวลา 3 ปี เป็นการศกึษาในหอ้งเรยีน  ปฏบิัต ิ ฝึกการสอน  วจัิย และศกึษาดว้ยตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมคีวามรูท้างดา้นทฤษฎ ีทักษะใน  
การปฏบิัต ิ การท าวจัิย  การสอน รวมทัง้ภายใตค้วามชว่ยเหลอืของอาจารย ์นอกจากนีจ้ะได ้
เรยีนรูด้า้นเจตคตจิากการสงัเกตดตูัวอยา่งจากแพทยร์ุน่พีแ่ละอาจารย ์การใกลช้ดิกับผูป่้วยทีด่แูล  
การสอดแทรกความรูด้า้นจรยิธรรมในกจิกรรมตา่ง ๆ ของภาควชิาฯ  รวมทัง้ท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมไทยดว้ย 

3.1 กจิกรรมการเรยีนรู ้

(1.) ก Journal club 

จดุมุง่หมาย เพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นและอาจารย ์ไดรั้บรูเ้รือ่งน่าสนใจใหม่ๆ  ในวารสาร
ทางการแพทย ์เพือ่น ามาประยกุตใ์ชรั้กษาผูป่้วยอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ/
หรอื วพิากษ์แนวคดิการวจัิย 

กจิกรรม แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่3 จะเป็นผูรั้บผดิชอบไปจัดสรรเรือ่งราวทีน่่าสนใจ ใน 
วารสารการแพทยต์า่ง ๆ เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการรักษาผูป่้วยทีม่ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

แนวปฏบิัตใินการด าเนนิการ 
- ทกุวนัจันทรเ์วลา 8.00-9.00 น. 
- สรปุเรือ่งทีอ่า่นภายในเวลา 10 นาท ีและอภปิราย 10 นาท ีหลกีเลีย่งการอา่น
รายละเอยีด หรอืน าเสนอขอ้มลูทีม่ากเกนิไป เมือ่ไมเ่ขา้ใจตอ้งอา่นวารสารอา้งองิ 
เพิม่เตมิหรอืปรกึษาอาจารยก์อ่นการเขา้ประชมุ 

- ควรศกึษาวธิกีารน าเสนอขอ้มลู ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทส และเครือ่ง
คอมพวิเตอรท์ีถ่กูตอ้ง 

สถานที ่   หอ้งประชมุจรีะ ศริโิพธิ ์

 (2) ข การสอนบรรยาย 

จดุมุง่หมาย  เพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา                       
และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการดแูลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กจิกรรม      การบรรยายโดยอาจารยข์องภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา และอาจารย์
ผูท้รงคณุวฒุจิากสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวปฏบิัตใินการด าเนนิการ 
-  จัดทกุวนัอังคาร (เวน้อังคารที ่3 และ 4 ของเดอืน) เวลา 8.00-9.00 น. โดยเชญิ
อาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุจิากภายนอกภาควชิา หรอืภายนอกคณะ 

-  หัวขอ้บรรยายไมค่วรซ ้าในชว่ง 3 ปี ของการฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้นและ                  
ไมจั่ดซ ้ากับทีม่ใีนหลกัสตูรของ Post-graduate หรอืทีจั่ดโดยคณะ 

-  แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2 รับผดิชอบการจัด โดยก าหนดหัวขอ้บรรยายและเวลาที่
เหมาะสมเพือ่เสนอใหภ้าควชิาพจิารณา  

-  แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งตดิตอ่โดยตรงกับอาจารยผ์ูเ้สนอ เพือ่ยนืยัน ทางภาควชิาจะได ้
ท าหนังสอืเชญิกอ่นการสอน 2 สปัดาห ์และแพทยป์ระจ าบา้น ตอ้งตดิตอ่ใหอ้าจารย์
ผูบ้รรยายทราบอกีครัง้อยา่งนอ้ย 1 วนักอ่นการสอน 

-  ตอ้งสง่ตารางสอนฉบับสมบรูณ์ใหภ้าควชิาในอาทติยแ์รกของเดอืนพฤษภาคม 
-  การบรรยายครัง้แรกจะเริม่ตน้เดอืนมถินุายน 
-  ถา้ไมส่ามารถจัดการเรยีนการสอนไดใ้นชว่งเวลาทีก่ าหนด ตอ้งมกีจิกรรมอืน่ทดแทน  

สถานที ่ หอ้งประชมุจรีะ ศริโิพธิ ์

(3) ข Topic assignment 

จดุมุง่หมาย เพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมคีวามสามารถในการน าเสนอ, การสอนภายใต ้     
การควบคมุของอาจารย ์และน าความรูไ้ปใชใ้นการดแูลรักษาผูป่้วย                          
อยา่งเหมาะสม 
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กจิกรรม   น าเสนอ topic โดยแพทยป์ระจ าบา้นตามหัวขอ้ทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
แนวปฏบิัตใินการด าเนนิการ 

- จัดทกุวนัอังคาร 8.00-9.00 น. สลับกับการสอนบรรยาย หรอืชว่งเวลา                      
ทีก่ าหนดขึน้ 

- แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยร์ว่มกันก าหนดหัวขอ้เรือ่ง 
- แพทยป์ระจ าบา้นแตล่ะคนรับผดิชอบเรือ่งทีใ่หไ้ปศกึษาและมาพดู โดยมอีาจารยค์อย
ใหค้ าแนะน า 

- เนือ้เรือ่งครอบคลมุความรูท้างดา้นห ูคอ จมกู 
สถานที ่   หอ้งประชมุจรีะ ศริโิพธิ ์

 (4) ค Interesting case 

จดุมุง่หมาย เพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเรยีนรูแ้ละฝึกฝนการอภปิราย การวางแผนการรักษา
ผูป่้วยทีน่่าสนใจ 

กจิกรรม หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นแตล่ะสายจะเป็นผูห้า Case ทีน่่าสนใจมาเสนอ 
  ตามค าแนะน าของอาจารย ์
แนวปฏบิัตใินการด าเนนิการ 

- ทกุวนัพธุ เวลา 8.00 – 9.00 น. 
- ตอ้งเตรยีมเครือ่งมอืตรวจทางห ูคอ จมกู เวชระเบยีนผูป่้วย ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิัตกิารและตัวผูป่้วย ใหพ้รอ้มกอ่นเขา้ประชมุ 

- กรณีทีต่อ้งเชญิผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ ๆ หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นผูน้ าเสนอจะตอ้งตดิตอ่
ประสานงานใหเ้รยีบรอ้ย 

สถานที ่  หอ้งประชมุจรีะ ศริโิพธิ ์

 (5) ง, ฑ เรยีนกายวภิาคศาสตรท์างห ูคอ จมกู 

จดุมุง่หมาย เพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมคีวามรูพ้ืน้ฐาน ดา้นกายวภิาค และน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการรักษาผูป่้วย 

กจิกรรม เรยีนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัต ิ จัดการสอนโดยอาจารยภ์าควชิากาย
วภิาคศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์ทกุวนัศกุร ์(ตัง้แต ่กรกฎาคม ถงึ กันยายน 
ของทกุปี) 
- เวลา 8.00 น. - 9.00 น.   (ภาคทฤษฎ)ี 
- เวลา 14.30 น. - 16.30น. (ภาคปฏบิัต)ิ  

หมายเหต ุ  ในบางปีการศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์อาจเปลีย่นแปลงก าหนดการสอน
ภาคปฏบิัตติามความเหมาะสม 

 (6) ง  Audiology  Speech and  Otoneurology  lecture  

จดุมุง่หมาย เพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมคีวามรูทั้ง้ดา้นทฤษฎแีละปฏบิัต ิในดา้นโสตสมัผัส
และความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย แลว้น าไปใชใ้นการตรวจรักษาและ
แนะน าผูป่้วย 

กจิกรรม การบรรยายโดยอาจารยห์น่วยโสตสมัผัสและความผดิปกตขิองการสือ่
ความหมาย ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ือ่ความหมายและความผดิปกตขิองการ
สือ่ความหมาย (ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม เป็นตน้ไป) 

- ทกุวนัศกุร ์เวลา 8.00-9.00 น.  
- ตารางเรยีนก าหนดโดยอาจารยภ์าควชิาวทิยาศาสตรส์ือ่ความหมายฯ 

(7) จ  Morbidity and Mortality conference 

จดุมุง่หมาย เพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเรยีนรูแ้ละปรับปรงุการดแูลรักษาผูป่้วยใหด้ยี ิง่ข ึน้ 
กจิกรรม แพทยผ์ูช้ว่ยอาจารยเ์ป็นผูร้วบรวมและน าเสนอรายงานผูป่้วยทีม่ปัีญหาแทรก

ซอ้น หรอืเสยีชวีติขณะท าการรักษา 
แนวปฏบิัตใินการด าเนนิการ 

- ทกุวนัพธุที ่3 ของเดอืน เวลา 14.30-15.30 น. ในกรณีทีไ่มม่ ีCase ใหจั้ดเป็น 
Interesting case, Review paper หรอื Resident - staff meeting แทน 
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- ศกึษาจากวารสารการแพทย ์หรอืต ารากอ่นการประชมุ 
สถานที ่ หอ้งประชมุจรีะ ศริโิพธิ ์ 

 (8) ฉ  Maxillo facial conference 

จดุมุง่หมาย กจิกรรมวชิาการรว่มระหวา่งสาขาวชิา เพือ่พจิารณาประเด็นปัญหาของผูป่้วย
ปากแหวง่ เพดานโหว ่เป็นภาพรวม ทัง้ในดา้นการวนิจิฉัย และการผา่ตัด
รักษา 

กจิกรรม         แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ แพทยป์ระจ าบา้น และอาจารยภ์าควชิาโสต ศอ 
นาสกิวทิยา ประชมุรว่มกับ แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารย ์ภาควชิาศัลยศาสตร ์
และคณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลัยมหดิล 

แนวปฏบิัตใินการด าเนนิการ 
-  แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ ก าหนดประเด็นปัญหาของผูป่้วยปากแหวง่ เพดานโหวแ่ละ
ท าหนา้ทีส่รปุเนือ้หาจากการไปศกึษารวบรวมความรูจ้ากวารสารวชิาการ เพือ่การ
อภปิราย 

- ทกุวนัอังคารที ่3 ของเดอืนเวลา 08.00 -09.00 น. 

 (9) ฉ  Tumor conference 

จดุมุง่หมาย เพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นฝึกการน าเสนอ  การอภปิราย  การวางแผนการรักษา
ผูป่้วย 

กจิกรรม การประชมุรว่มกันของรังสแีพทย ์พยาธแิพทย ์อายรุแพทย ์และโสต ศอ  
                   นาสกิแพทย ์โดยน าผูป่้วยทีม่ปัีญหาไปปรกึษาและวางแผนการรักษา 
แนวปฏบิัตใินการด าเนนิการ 

-  จัดทกุวนัจันทรเ์วลา 14.30 – 15.30 น. 
-  หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยจ์ะเป็นผูพ้จิารณาเลอืกผูป่้วย 
-  หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นหรอืแพทยป์ระจ าบา้นอาวโุสเป็นผูน้ าเสนอ 
-  หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสง่รายละเอยีดของผูป่้วยใหภ้าควชิาจัดพมิพ ์เพือ่แจง้ผู ้
เขา้ประชมุทราบภายในวันศกุร ์

-  กรณีไมม่กีารประชมุตอ้งแจง้ใหภ้าควชิาทราบ 
-  ตอ้งเตรยีมเครือ่งมอืตรวจทางห ูคอ จมกู แฟ้มผูป่้วยและตัวผูป่้วยใหพ้รอ้มกอ่นเขา้
ประชมุ 

-   กรณีทีต่อ้งเชญิผูเ้กีย่วขอ้งอืน่นอกเหนอืจากรายชือ่ขา้งตน้ หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้น
เป็นผูต้ดิตอ่ประสานงาน 

สถานที ่  หอ้งประชมุภาควชิาพยาธวิทิยา ชัน้ 4 

(10) ช  การเรยีนความรูพ้ ืน้ฐานดา้นระบาดวทิยา ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 

จดุมุง่หมาย  แพทยป์ระจ าบา้นมคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นระบาดวทิยา และวธิกีารด าเนนิ
โครงการวจัิย เพือ่น าไปใชใ้นการท างานวจัิยในสาขาวชิาทีเ่ขา้รับการ
ฝึกอบรม 

กจิกรรม       เป็นกจิกรรมสว่นกลางของคณะฯ จัดส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นทกุหลักสตูร 
โดยกลุม่สาขาวชิาระบาดวทิยาคลนิกิและชวีสถติ ิเป็นโครงการบรรยายให ้
ความรูพ้ืน้ฐานดา้นกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ระบาดวทิยา และระเบยีบ
วธิวีจัิย  ทกุวนัพฤหัสบด ีเวลา 14.00 - 16.00 น.  ระยะเวลาการศกึษา 6 
เดอืน 

(11) ฌ, ณ   รบัปรกึษาจากหอผูป่้วย และปฏบิตังิานวจิยั 

แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 ชว่งครึง่ปีหลัง จะไดรั้บอนุญาตใหท้ีห่น่วยตรวจผูป่้วยนอกและ
หอ้งผา่ตัด คนละ 1 เดอืน เพือ่ท าหนา้ทีรั่บปรกึษาจากหอผูป่้วย และรวบรวมขอ้มลู
ส าหรับโครงการงานวจัิย เพือ่จัดท าผลงานวจัิยเสนอภาควชิาฯ และ สง่ อฝส. ประเมนิ
ประกอบการอนุมัตวิฒุบิัตร 
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(12) ฎ  Grand round 

จดุมุง่หมาย เพือ่ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเรยีนรูก้ารใหบ้รกิารผูป่้วยใน รวมถงึการตรวจอาการ
แสดง และวางแผนการรักษาทีเ่หมาะสมรว่มกับอาจารย ์

กจิกรรม การเรยีนการสอนขา้งเตยีงผูป่้วยทกุรายทีม่ปัีญหาเพือ่หาขอ้สรปุทัง้ดา้นการ
รักษา และปัญหาแทรกซอ้น 

แนวปฏบิัตใินการด าเนนิการ 
- จัดกจิกรรมทกุวนัพฤหัสเวลา 8.00 - 9.00 น. โดยคณาจารยข์องภาควชิา 
- หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นแตล่ะสาย รับผดิชอบในการด าเนนิกจิกรรม 

สถานที ่   หอผูป่้วยในทกุหอทีม่ผีูป่้วยภายใตก้ารดแูลของภาควชิาฯ 

(13) ฒ  การฝึกทกัษะ และการอบรมปฏบิตักิารทกัษะหตัถการดา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา 

จดุมุง่หมาย     แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บความรูแ้ละไดฝึ้กฝนทักษะหัตถการการท าผา่ตัด
ดา้นโสต ศอ นาสกิใน cadaver  ภายใตก้ารแนะน าของอาจารย์
ผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายสถาบัน 

กจิกรรม    1) แพทยป์ระจ าบา้นปี 1  ฝึกกรอ temporal bone สง่อาจารยอ์ยา่งนอ้ย 1 ชิน้ 
2) แพทยป์ระจ าบา้นปี 2 ทกุคน เขา้รับการฝึกอบรม Temporal bone basic 

course 
3) แพทยป์ระจ าบา้นปี 3 ทกุคนเขา้รับการฝึกอบรม Rhinology course   

แนวปฏบิัตใินการด าเนนิการ   
- แพทยป์ระจ าบา้นปี 1  ฝึกกรอ temporal bone ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์และ
ตอ้งสง่ผลงานใหอ้าจารยต์รวจ อยา่งนอ้ย 1 ชิน้ 

- ก าหนดแผนใหแ้พทยป์ระจ าบา้นปีที ่2 ทกุคนมโีอกาสเขา้ร่วมอบรม Temporal bone 
basic course ณ โรงพยาบาลราชวถิ ีหรอื ณ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  

- แพทยป์ระจ าบา้นปี 3 ทกุคน เขา้รับการอบรม Rhinology course ณ คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล หรอื คณะแพทยศาสตรจ์ฬุาลงกรณ ์คนละ 1 ครัง้ 

(14) ด, ต  การฝึกอบรมภายนอกภาควชิา 

จดุมุง่หมาย      แพทยป์ระจ าบา้นมปีระสบการณ์การเรยีนรูใ้นดา้นทีส่นใจเพิม่เตมิจากที่
ภาควชิาจัดไวใ้ห ้ในหน่วยงานนอกภาควชิาฯ /ตา่งสถาบันฯ  เพือ่เปิด
มมุมองใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

กจิกรรม          ก าหนดชว่งเวลาใหไ้ปศกึษา ในหน่วยงาน/สถาบัน นอกภาควชิาฯ/คณะฯ  
ตามทีห่ลักสตูรก าหนด และ รายวชิาเลอืกซึง่แพทยป์ระจ าบา้นเลอืกแหลง่
ทีต่อ้งการไปศกึษาเอง 

แนวปฏบิัตใินการด าเนนิการ 
- แพทยป์ระจ าบา้นสามารถวางแผนเรยีนวชิาเลอืกภายในชว่งเวลาตัง้แตเ่ดอืน

สงิหาคมถงึเดอืนกมุภาพันธ ์โดยจะใชเ้วลาชว่งเดอืนใดใหต้กลงกันในแตล่ะ
ชัน้ปี  โดยไมใ่หก้ระทบการท างานและการเรยีน แลว้สง่ก าหนดการให ้
อาจารยผ์ูด้แูลแพทยป์ระจ าบา้นและหัวหนา้ภาควชิาฯ พจิารณาอนุมัต ิถา้มี
ธรุะทีจ่ าเป็นตอ้งท าในชว่งเรยีนวชิาเลอืก ไมส่ามารถทีจ่ะน าชว่งเวลานีม้า
ชดเชยในชว่งเวลาอืน่ได ้ถอืวา่สละสทิธิว์ชิาเลอืกนัน้ 

- สถาบันทีแ่พทยป์ระจ าบา้นสามารถไปฝึกอบรมได ้ก าหนดส าหรับแพทย์
ประจ าบา้นปีที ่2 และ 3 ดงันี ้   

13.1 แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 

 ฝึกอบรมเพิม่เตมิ ณ หน่วยทันตกรรมศัลยกรรมชอ่งปาก โรงพยาบาล
ศนูยจั์งหวดัชลบรุ ีเป็นเวลา 1 เดอืน 

 เลอืกไปดงูานตา่งภาควชิา หรอืโรงพยาบาลอืน่เป็นเวลา 2 สปัดาห ์
ไดท้ี ่

1) Maxillo facial surgery ทีโ่รงพยาบาลราชวถิ ี
2) Audiology ทีห่น่วยโสตสมัผัสและความผดิปกตขิองการสือ่

ความหมาย  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
13.2 แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่3 
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 ฝึกฝนปฏบิัตงิานเพิม่เตมิในสาขา Pediatric otolaryngology ณ 
หน่วยโสต ศอ นาสกิวทิยา สถาบันสขุภาพเด็กมหาราชนิ ีเป็นเวลา 2 
สปัดาห ์

 สามารถเลอืกไปดงูานเพิม่เตมิเป็นเวลา 2 สปัดาห ์ไดท้ี ่
1) แผนก Allergy ที ่กองโสต ศอ นาสกิวทิยา โรงพยาบาลพระ

มงกฎุเกลา้ 
2) ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
3) ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
4) Division of Otolaryngology, Department of Surgery. 

Queen Victoria Hospital,  University of Hong Kong 
5) Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. 

University of Vienna 
6) House’s Ear Institute. Los Angeles, USA 
7) Wurzburg University. Germany 

ในกรณีทีเ่ลอืก ล าดับที ่ 4 - 7 สามารถเพิม่เวลาไดเ้ป็น 1 เดอืน โดยอาจารยจ์ะเป็นผู ้
ตดิตอ่ดงูานให ้โดยแพทยป์ระจ าบา้นไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการดงูาน แตจ่ะตอ้งจา่ยคา่
เครือ่งบนิและคา่ทีพั่กเอง 

(15)  การประชุมวชิาการประจ าปี 
จดุมุง่หมาย   แพทยป์ระจ าบา้นไดร้ว่มกจิกรรมทีแ่สดงความกา้วหนา้ทางวชิาการ/

เทคโนโลย ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี ทีทั่นสมัย  
กจิกรรม        แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี มโีอกาสเขา้รว่มประชมุวชิาการ โดยใหม้แีพทย์

ประจ าบา้นอยูป่ฏบิัตงิานอยา่งนอ้ย 2 ทา่น (ตอ้งมแีพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่
3 อยา่งนอ้ย 1 ทา่นดังนี้ 
- การประชมุวชิาการของราชวทิยาลัยโสตฯ ปีละ 2 ครัง้ 
- การประชมุวชิาการของ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีปีละ 1 
ครัง้ 

- การประชมุ และการฝึกอบรมอืน่ ทีไ่ดรั้บอนุญาตจากภาควชิาฯ  
 

3.2 ตารางการปฏบิตังิาน 

เวลา 

วนั 
07.00-08.00 08.00-09.00  09.00-12.00  13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 
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 Tumor conference / 
Tumor topic 
conference?? 

อังคาร  Guest Lecture หรอื 
Topic assignment 

 Maxillofacial 
conference (3rd wk) 

 FB meeting (4th wk) 

 Rhinology Clinic 
 

 

พธุ Interesting cases 
conference 

 Otology Clinic 
 Snore Clinic 

Morbidity & Mortality 
conference(3rd wk) 

พฤหัส 
Grand Round  

Post graduate course** 

ศกุร ์ Classroom activities 
(Lecture) 
  Head and neck 
anatomy (Theory) 

  Speech and 
audiology 

  Otoneurology 

Head and neck 
anatomy (Lab)  
(1st yr Resident) 

 Faculty hour (1 ½ 
hr/month) 

 CPC (1 ½ hr/month) 
 

* การฝึกปฏบัิตงิานในหอ้งผ่าตัด พจบ.รับผดิชอบงานตามตารางการผา่ตัดทัง้หมดแลว้ จงึจะรว่มกจิกรรมวชิาการภาคบ่าย 
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3.3 ทรพัยากรการเรยีนรู ้

ก. โสตทศันปูกรณ์ 

ภาควชิาฯ ไดจั้ดโสตทัศนูปกรณ์ ทีห่อ้งจรีะ  ศริโิพธิ ์ ประกอบดว้ย 

 เครือ่งฉายแผน่ทบึ 

 เครือ่งฉายภาพวดีทัีศน ์(LCD projector) 

 เครือ่งคอมพวิเตอร ์

 เครือ่งพมิพ ์

ข. อปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้ม LAN จ านวน 3 ชดุ : ตอ่แพทยป์ระจ าบา้น 18 คน  จัดไว ้

ในหอ้งพักแพทยป์ระจ าบา้น      

 เครือ่งพมิพ ์Laser จ านวน 2 ชดุ ในส านักงาน/ธรุการของภาควชิาฯ 

ค. ต ารา/เอกสารอา่นประกอบ 

 หอ้งสมดุในภาควชิา 2 แหง่ คอื ทีห่อ้งจรีะ ศริโิพธิ ์และ หอ้งพักแพทยป์ระจ าบา้น  

 หอ้งสมดุของคณะฯ  ส าหรับสบืคน้วารสารทางการแพทย ์ซึง่เป็น Online journal 

นอกจากนีย้ังม ีCD ROM ทางวชิาการอกีหลายชดุ 

ง. หุน่จ าลอง 

 หุน่จ าลองกะโหลกศรีษะ    6 ชดุ 

 หุน่จ าลองห ู   5 ชดุ 

 หุน่จ าลองหลอดลม  1 ชดุ 

 หุน่จ าลองกลอ่งเสยีง 1 ชดุ 

 หุน่จ าลองปอด  1 ชดุ 

 หุน่จ าลองศรีษะ  1 ชดุ 

จ. หอ้งปฏบิตักิาร 

 หอ้งปฏบิัตกิารท าผา่ตัดห ู(Temporal bone lab) ณ อาคารหอประชมุอาร ีวลัยะเสว ี

ชัน้ที ่1  

 ซึง่มกีลอ้งจลุทรรศนส์ าหรับ การผา่ตัด พรอ้มเครือ่งกรอกระดกูห ูจ านวน 6 ชดุ 
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4. การประเมนิผลการเรยีนรูข้องแพทยป์ระจ าบา้น 

4.1 ระบบการประเมนิผลการฝึกอบรม 

      ภาควชิาฯ จัดระบบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องแพทยป์ระจ าบา้น ซึง่ครอบคลมุการ
ประเมนิสมรรถนะดา้นความรู ้ความสามารถ และเจตคต ิตามคณุสมบตัทิีก่ าหนดไวห้ลักสตูร 
ดังนี ้

การประเมนิ 
แพทยป์ระจ าบา้น 

 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 & Biostatistic  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 ประเมนิทักษะทางหัตถการ 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” ในภาคผนวกที ่6 

# หัตถการทีป่ระเมนิในระดบัชัน้ปีตา่งๆ ดทูีภ่าคผนวก 4  และ Log book สง่ อฝส.ดทูีภ่าคผนวก 5   

หมายเหต:ุ  / หมายถงึ formative assessment 

X หมายถงึ summative assessment 
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หลกัเกณฑก์ารประเมนิผล 

การประเมนิผลการสอบ 

- การสอบ Epidemiology ถา้ไมผ่า่นเกณฑข์องคณะฯ ตอ้งลงทะเบยีนเรยีน และสอบใหมใ่นปีตอ่ไป 

- การสอบขอ้เขยีน และ สอบปากเปลา่ แพทยป์ระจ าบา้นควรมผีลการสอบมากกวา่รอ้ยละ 60  

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

การประเมนิพฤตกิรรม และเจตคต ิใชเ้ป็น summative assessment ในกรณีทีแ่พทยป์ระจ าบา้นของ

ภาควชิาโสตฯ ไดล้ะเลยตอ่ขอ้ปฏบิตัติา่ง ๆ อนัไดก้ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิา

โสต ศอ นาสกิวทิยา ภาควชิาฯ ไดก้ าหนด บทลงโทษไวด้ังนี ้

1. ในกรณีทีก่ระท าความผดิครัง้แรก และเป็นความผดิเล็กนอ้ย  และอาจารยแ์พทยผ์ูด้แูลสาย 

จะเป็นผูว้า่กลา่วตกัเตอืน 

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 

การประเมนิผลงานวจิยั 

- พจบ.ปีที ่1 และ 2 ใชเ้ป็น formative assessment เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ของการจัดการ

งานวจิัย 

- พจบ.ปีที ่3  จะตอ้งสง่ผลงานวจัิยตามเกณฑท์ีร่าชวทิยาลัยฯ ก าหนด และใชเ้ป็น summative 

assessment เพือ่พจิารณาสง่เขา้รับการประเมนิเพือ่ขอวฒุบิตัร 

4.2 การประเมนิผลโดยราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย ์แหง่ประเทศไทย  

 ราชวทิยาลัยฯ ก าหนดระบบการประเมนิผล เพือ่อนุมตัวิฒุบิตัรโสต ศอ นาสกิแพทย ์แกแ่พทยป์ระจ า

บา้นผูส้ าร็จการฝึกอบรม และไดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เขา้สอบจากภาควชิาฯ ดังนี ้

การประเมนิผลโดยราชวทิยาลยัฯ เพือ่ขอรับวฒุบัิตรเป็น โสต ศอ นาสกิแพทย ์
แพทยป์ระจ าบา้น 

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. ระเบยีบการลา 

ภาควชิาฯ ก าหนดระเบยีบการลาของแพทยป์ระจ าบา้น ดังนี ้ 

1. การลาพักผอ่น ใชก้ฏเกณฑจ์ากแพทยสภา ทีก่ าหนดใหม้รีะยะเวลาในการฝึกอบรมไม่

นอ้ยกวา่ 50 สัปดาห/์ปี  ภาควชิาฯ จงึก าหนดสทิธกิารลาพักผอ่นส าหรับแพทยป์ระจ า

บา้น ดังนี ้

- จ านวนวนัลาพักผอ่น แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1           ลาพักผอ่นได ้5 วนั 

แพทยป์ระจ าบา้น ชัน้ปีที ่2 และ3  ลาพักผอ่นได ้10 วนั 

- การลาในชว่งเวลาทีโ่รงเรยีนปิดเทอมใหญ ่คอื ระหวา่งเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 

และปิดเทอมกลาง คอื วันที ่1-31 ตลุาคม  จะตอ้งขออนุญาตจากอาจารยผ์ูด้แูล

แพทยป์ระจ าบา้นลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 2 สัปดาห ์และจะไดรั้บอนุญาตใหล้าได ้

ตามล าดับการยื่นใบลา ก่อน-หลัง เพื่อมิใหล้าพักผ่อนซอ้นกันในช่วงเวลา

ดังกลา่ว 

- ไมอ่นุญาตใหล้าพักผอ่นตดิตอ่กันเกนิ 5 วนั (นับรวมวนัเสารแ์ละอาทติย)์ 

- ไมอ่นุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นสายเดยีวกัน ลาพักผอ่นพรอ้มกัน 

เมื่อไดรั้บอนุมัติใหล้าพักผ่อนแลว้ ภาควชิาฯ จะแจง้ใหห้ัวหนา้แพทย์ประจ าบา้น

รับทราบ เพือ่วางแผนจัดการมใิหม้ผีลกระทบตอ่กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 

2. การลาในลักษณะอืน่ ใหข้ออนุญาตจากอาจารยผ์ูด้แูลแพทยป์ระจ าบา้นเป็นกรณีไป 

3. กรณีทีม่คีวามจ าเป็นนอกเหนอืจากขอ้ 1 และ 2  ก าหนดระเบยีบ ดังนี ้

- การลาคลอด/ลาป่วย มสีทิธลิาได ้30 วนั/ปี  โดยสามารถน าวนัลาพักผอ่น 3 ปี

รวมกันได ้ ทัง้นี ้แพทยปืระจ าบา้นตอ้งปฏบิัตงิานชดเชยชว่งเวลาทีข่าดไปให ้

ครบ 

- กรณีทีล่าเกนิจ านวนเวลาทีก่ าหนด ตอ้งปฏบิัตงิานชดเชยหลังจบการฝึกอบรมให ้

ครบตามจ านวนเวลาทีข่าดป  ทัง้นี ้อาจจ าเป็นตอ้งซ ้าชัน้ในกรณีทีล่าเกนิกวา่ 2 

เดอืน  โดยจะพจิารณาและตัดสนิจากมตทิีป่ระชมุคณาจารยข์องภาควชิาฯ  

** ชว่งเดอืนสดุทา้ยกอ่นสอบวฒุบิัตรฯ อนุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นปีที ่3 ไมต่อ้งออกตรวจ
ผูป่้วยนอกและผา่ตัดผูป่้วย แตต่อ้งสง่ตอ่ผูป่้วยทีย่ังมนัีดตรวจตอ่เนือ่งใหก้ับ พจบ.รุน่นอ้ง 
และยังตอ้งอยูเ่วรนอกเวลาราชการในเดอืนสดุทา้ย** 
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ภาคผนวก 
 

 
ภาคผนวกที ่1  วตัถปุระสงคข์องหลักสตูร และ ผลลัพธก์ารเรยีนรู ้(PLOs) ของผูส้ าเร็จ

การศกึษาจากหลักสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี ห 

ภาคผนวกที ่2  วตัถปุระสงคร์าชวทิยาลัยฯ (หลักสตูรฉบับปรับปรงุ 2558) และ ผลลัพธก์าร
เรยีนรู ้(PLOs) ของผูส้ าเร็จการศกึษาจากหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี  

ภาคผนวกที ่3  ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพี และทักษะทางคลนิกิ 
บนพืน้ฐานเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา 

ภาคผนวกที ่4  ระดับความสามารถ ประเภทหัตถการ และการผา่ตัด 
ทแีพทยป์ระจ าบา้นจะมคีวามสามารถท าไดใ้นแตล่ะชัน้ปี 

ภาคผนวกที ่5  Operative Record (Log book) 
 
ภาคผนวกที ่6  แบบฟอรม์ในการประเมนิแพทยป์ระจ าบา้นโดยอาจารย ์

ภาคผนวกที ่7  แบบฟอรม์ในการประเมนิแพทยป์ระจ าบา้นโดยแพทยป์ระจ าบา้น 

ภาคผนวกที ่8  แบบส ารวจความพงึพอใจของแพทยป์ระจ าบา้นตอ่อาจารย ์ 
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ภาคผนวกที ่1 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ครอบคลมุทักษะ 6 ดา้น และ ผลลพัธก์ารเรยีนรูห้ 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
PLOs 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. พฤตนิสิัย เจตคต ิคณุธรรม และจรยิธรรมแหง่วชิาชพี (professional habits, 
attitudes) 

           

1.1 พฤตนิสิยัในการท างานและความรบัผดิชอบตอ่วชิาชพี    /       / 
1.2 รับผดิชอบในการใหค้วามจรงิแกผู่ป่้วย รักษความลบั และเคารพสทิธขิองผูป่้วย  /      /    
1.3 ปกป้องและพทิกัษ์สทิธปิระโยชนข์องผูป่้วย  /  / /       
1.4 แสดงเจตคตทิีด่ตีอ่การใหบ้รกิารสขุภาพแบบองคร์วม  /  / /       
1.5 ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม            
1.6 มคีณุธรรมและจรยิธรรม ทีเ่หมาะตอ่การประกอบวชิาชพีแพทย ์    / /       
1.7 มคีวามซือ่สตัยส์จุรติในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม    / /       

2. ทักษะในการตดิตอ่สือ่สารและการสรา้งสัมพันธภาพ (Communication and 
interpersonal skills) 

           

2.1 ตระหนักถงึปัจจัยทีอ่าจเป็นอปุสรรคตอ่การตดิตอ่สือ่สาร เชน่ ภมูหิลงัของผูป่้วย การศกึษา 
ภาษาวฒันธรรม ความเชือ่เรือ่งสขุภาพ พฤตกิรรม และสภาวะทางอารมรข์องผูป่้วย 

 /  /    /    

2.2 สามารถใชภ้าษาทา่ทาง (non-verbal communication) เชน่ การสบตา การสมัผสั ฯลฯ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  มทีกัะในการฟัง (listening skills) รับฟังปัญหาของผูป่้วย เขา้ใจ
ความรูส้กึและความวติกกงัวลของผูป่้วย 

  /     /    

2.3 ใชศ้พัทแ์ละภาษาพดูทีผู่ป่้วยเขา้ใจได ้แสดงความเห็นอกเห็นใจ อือ้อาทา ใหค้วาม
มัน่ใจและใหก้ าลงัใจผูป่้วย 

       /    

2.4 มทีกัษะในการสมัภาษณ์และซกัประวตัผิูป่้วย รวมทัง้เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งแตผู่ป่้วยไมต่อ้งการ
เปิดเผย 

  /     /    

2.5 สามารถอธบิายกระบวนการรกัษา ผลการตรวจวนิจิฉัย ผลการรักษา การพยากรณ์โรคให ้
ผูป่้วยและญาตผิูป่้วยเขา้ใจ และมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  

/   / /   /    

2.6 สามารถโนม้นา้วใหผู้ป่้วยและญาตใิหค้วามรว่มมอืในการรกัษา และดแูลตนเอง ใหส้ขุ
ศกึษา ค าปรกึาหารรอื และใหค้ าแนะน าผูป่้วยได ้

/       /    

2.7 บนัทกึขอ้มลูทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตามความเป็นจรงิและครบถว้น
สมบรูณ ์

       /    

2.8 น าเสนอรายงานทางการแพทย ์และอภปิรายในทีป่ระชมุได ้        /    
2.9  มทีกัษะในการถา่ยทอดความรู ้ทกัษะ และประสบการณแ์กป่ระชาชน /        /   

3. ความรูพ้ืน้ฐาน (Knowledge base)            
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยทืัง้ระดบัพืน้ฐานและระดบัคลนิกิ (ภาคผนวก
ที ่1)  สามารถคน้หาความรูเ้พิม่เตมิจากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ เพือ่น าไปประยกุตใ์นการตรวจวนิจิฉัย 
แลบ าบดัรักษาผูป่้วย ตลอดจนวางแผนสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัการเจ็บป่วยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม 

/ / / / / /   /   

4. ทักษะทางคลนิกิ            
4.1 สงัเกตอากปักริยิาของผูป่้วย        /    
4.2 ซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายผูป่้วยอยา่งเป็นระบและถกูตอ้งแมน่ย า /  /     /    
4.3 รวบรวมขอ้มลูจากการซกัประวตั ิการตรวจรา่งกาย ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และ

การตรวจพเิศษตา่งๆ  เพือ่น ามาตัง้สมมตฐิาน วเิคราะหส์าเหตขุองปัญหาผูป่้วย 
/  /         

4.4 เลอืกใชก้ารตรวจ โดยใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน เครือ่งมอืพเิศษ และการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารตา่งๆ โดยค านงึถงึความคุม้คา่และความเหมาะสม 

/ / /         

4.5 น าความรูท้างทฤษฎ ีและหลกัฐานตา่งๆ มาประกอบการพจิารณาในการวนิจิฉัย และ
บ าบดัรักษาผูป่้วย 

/  / / / /      

4.6 ใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจ ตรวจวนิจิฉัย และบ าบดัรกัษาผูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เหมาะสมและทนัทว่งท ี

/ / /  / /      

4.7 บนัทกึเวชระเบยีนอยา่งถกูตอ้ง เป็นระบบและตอ่เนือ่ง โดยอาศยัแนวทางมาตรฐานสากล 
(International Classificatio of Disease: ICD) 

       /    

4.8 ใหบ้รกิารสขุภาพผูป่้วยแบบองคร์วม (holistic approach) ไดแ้ก ่การตรวจวนิจิฉัย บ าบดั 
รักษา ฟ้ืนฟสูขุภาพ สง่เสรมิสขุภาพ และป้องกนัการเจ็บป่วย ทัง้ทางรา่งกาย จติใจ และ
สงัคม ในสภาพทีเ่ป็นปัจเจกบคุคล และในสภาพทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของครอบครัวและสงัคม 

/  / / / /      

5. ทักษะการตรวจโดยใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน เครอืง่มอืพเิศษ การตรวจทาง
หอ้งปฏบัิตกิาร การท าหัตถการ (Technical & procedural skills) 

           

มคีวามสามารถในการท าหตัถการ และใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ ในการตรวจวนิจิฉัยและรักษาผูป่้วย 
โดยรูข้อ้บง่ชีใ้นการตรวจ เขา้ใจวธิกีารตรวจ สามารถท าไดด้ว้ยตนเองและแปลผลไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

/ / /   /      

6. การพัฒนาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง (CPD)            
6.1 มนีสิยัใฝ่รู ้และสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง       /    / 
6.2 แสวงหาความรู ้และทกัษะทางวชิาชพีเพิม่เตมิอยา่งสม า่เสมอ เพือ่ใหท้นัความกา้วหนา้

ทางวชิาการ 
          / 

6.3 มคีวามสามารถในการคน้ควา้หาขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ โดยสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) 

      /   /  

6.4 ตดิตามและเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีท่ าใหส้ามารถกา้วทนัการเปลีย่นแปลงทาง
วทิยาการของโลก 

         / / 

6.5 มเีจตคตใินการพฒันาคณุภาพงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและตอ่เนือ่ง       /   / / 
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ผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูส้ าเร็จการฝึกอบรมฯ  (PLOs)   

ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(PLOs) : ผูส้ าเร็จการศกึษาจากหลักสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา  

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี จะสามารถ 

1.  ประยกุตค์วามรูพ้ืน้ฐานในดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยร์ะดับพืน้ฐานและระดบัคลนิกิ และศาสตรต์า่งๆ ที่

เกีย่วขอ้ง ในการใหบ้รกิารสขุภาพ การสง่เสรมิสขุภาพและฟ้ืนฟสูมรรถนะทีด่ขีองอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้ง ในสาขา

โสต ศอ นาสกิวทิยา ไดแ้ก ่กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยา เภสชัวทิยา จลุชวีวทิยา โสตสมัผัสวทิยา พยาธวิทิยา 

พยาธกิ าเนดิ พยาธสิรรีวทิยา ระบบสขุภาพ การรับรองคณุภาพการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 

2.  เลอืกและแปลผลการตรวจพเิศษ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และการตรวจดว้ยภาพรังส ีส าหรับผูป่้วยทีม่โีรค

ในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา  ไดเ้หมาะสมกับประเด็นปัญหา และค านงึถงึองคร์วม/ผลกระทบตอ่ผูป่้วย 

ครอบครัว ความคุม้คา่ และระบบสขุภาพของประเทศโดยรวม 

3.  ใหก้ารวนิจิฉัยโรค และภาวะแทรกซอ้นจากโรค ในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา ไดต้ามมาตรฐานทีร่าชวทิยาลยั

ก าหนด โดยการวเิคราะหข์อ้มูลทีส่บืคน้ไดด้ว้ยตนเอง จากการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การตรวจพเิศษ 

และการแปลผลการตรวจพเิศษ/การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร/การตรวจดว้ยภาพรังส ี 

4.  วางแผนการรักษาโรคในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา และสง่เสรมิสขุภาพ ไดเ้หมาะสมกับประเด็นปัญหาของ

ผูป่้วย โดยรักษามาตรฐานวชิาชพีเวชกรรม และค านงึถงึมติทิีเ่กีย่วขอ้งในองคร์วม ไดแ้ก ่คณุภาพชวีติของ

ผูป่้วย ครอบครัว สงัคม วัฒนธรรม และความคุม้ประโยชนใ์นระบบสขุภาพของประเทศ  

5.  เลอืกใชย้าในการรักษาโรค/ความเจ็บป่วยแกผู่ป่้วยทีม่โีรคในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา โดยค านงึถงึสภาพ

ของผูป่้วยแบบองคร์วม หลักการทางเภสชัวทิยา ระบบสขุภาพและนโยบายสาธารณสขุของประเทศ มาตรฐาน

การรักษา และรักษาจรรยาบรรณแหง่การประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

6.  ท าหัตถการ และ/หรอื การผา่ตัด เพือ่วนิจิฉัย/รักษาผูป่้วยทีม่โีรคในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา และแกปั้ญหา

ผลแทรกซอ้นจากการท าหัตถการ/การผา่ตดัได ้ โดยท าไดด้ว้ยตนเอง และ/หรอื เป็นแพทยผ์ูช้ว่ยท า

หัตถการ/การผา่ตดั  ตามมาตรฐานทีร่าชวทิยาลยัก าหนด 

7.  ผลติผลงานวจัิยในสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา ทีม่คีณุภาพไดต้ามมาตรฐานทีร่าชวทิยาลัยฯ ก าหนด โดย

ด าเนนิการบนพืน้ฐานของระเบยีบวธิวีจิัยทีถ่กูตอ้ง และรักษาจรรยาบรรณของการเป็นนักวจิัยทีด่ ี   

8.  ใชว้ธิกีารและสือ่ทีเ่หมาะสมกบัวัตถปุระสงคใ์นการสือ่สารกบักลุม่เป้าหมายตา่งๆ ทัง้การฟัง การพูด และการ

เขยีน  เพือ่ความส าเร็จของการท างานในฐานะโสต ศอ นาสกิแพทย ์ทัง้การใหบ้รกิารสขุภาพ การท างาน

ร่วมกบัเพือ่นร่วมวชิาชพีและสหสาขาวชิาชพี และนักวชิาการ  

9.   สอน/ใหค้ าแนะน า/อภปิรายเชงิวชิาการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา แก ่นศพ. แพทยร์ุ่น

นอ้ง บคุลากรในสายวทิยาศาสตรส์ขุภาพ และบคุคลทั่วไป 

10. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สบืคน้ความรูท้ีต่อ้งการ และจัดการความรูใ้นดา้นวชิาการสาขาโสตฯ โดยรักษา

จรรยบรรณการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 

11. ทบทวนและประเมนิความสามารถของตนเอง เพือ่ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรยีนรูใ้นการพัฒนา

มาตรฐานการประกอบวชิาชพีเวชกรรมของตนเอง  และการจัดการกระบวนการท างานในความรับผดิชอบใหม้ี

ประสทิธภิาพ 
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ภาคผนวกที ่2 

ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(PLOs) ของผูส้ าเร็จการศกึษาจากหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสกิ
วทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคห์ลกัสตูรของราชวทิยาลยัฯ  

วัตถปุระสงคร์าชวทิยาลัยฯ 
(หลักสตูรฉบบัปรับปรงุ 2558) 

ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางกายวภิาคศาสตร ์และสรรีวทิยาของห ูคอ จมกู 

ศรีษะ ใบหนา้ ทางเดนิหายใจ และทางเดนิอาหารสว่นตน้ ตลอดจน

สรรีวทิยาการนอนหลับเป็นอย่างด ี

/   /      /  

2. มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางพยาธวิทิยา พยาธกิ าเนดิ และพยาธสิรรีวทิยา 

ของโรคในบรเิวณห ูคอ จมกู ศรีษะ ใบหนา้ ทางเดนิหายใจ และ

ทางเดนิอาหารสว่นตน้ ตลอดจนโรคจากการนอนหลับเป็นอยา่งด ี

และรูว้ธิกีารธ ารงรักษาไวซ้ ึง่ความมสีขุภาพทีด่ขีองอวัยวะดังกลา่ว 

/  / /      /  

3. สามารถใหก้ารวนิจิฉัยโรคในระบบห ูคอ จมกู ศรีษะ ใบหนา้ ทางเดนิ

หายใจ และทางเดนิอาหารสว่นตน้ ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ 

โดยวธิกีารซกัประวัต ิตรวจรา่งกายทั่วไป การตรวจพเิศษตา่งๆ การ

ตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิารและการตรวจดว้ยภาพรังส ีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

และเหมาะสม 

/ / /     /    

4. สามารถใหก้ารรักษาโรคในระบบหู คอ จมกู ศรีษะ ใบหนา้ ทางเดนิ

หายใจ และทางเดนิอาหารสว่นตน้ ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ 

ดว้ยวธิกีารใหย้า การใชเ้ครือ่งมอืรักษาตา่งๆ การผา่ตัด การป้องกัน

โรค และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยการใชเ้ครือ่งมอื และวธิทีาง

กายภาพบ าบัดทีถ่กูตอ้งเหมาะสม 

/   /  /   /   

5. สามารถใหก้ารวนิจิฉัย ป้องกัน และรักษาโรคแทรกซอ้น ทีเ่กดิจาก

โรคและการรักษาโรคทางระบบหู คอ จมกู ศรีษะ ใบหนา้ ทางเดนิ

หายใจ และทางเดนิอาหารสว่นตน้ ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ 

และใหก้ารฟ้ืนฟสูมรรถภาพไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

/  /  / /   /   

6. มคีวามรูพ้ืน้ฐานในการท าวจัิย และสามารถท างานวจัิยทางระบบห ูคอ 

จมกู ศรีษะ ใบหนา้ ทางเดนิหายใจ และทางเดนิอาหารสว่นตน้ 

ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ ทีม่คีณุคา่ไดอ้ย่างถกูตอ้งตามระเบยีบ

วธิกีารวจัิย  

      / /    

7. สามารถใหค้วามเห็นทางโสต ศอ นาสกิวทิยา แกแ่พทยส์าขาอืน่ๆ ที่

ตอ้งการปรกึษาไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

 / / / /   / /   

8. สามารถถา่ยทอดความรูค้วามสามารถทางโสต ศอ นาสกิวทิยา ใหแ้ก่

แพทยร์ุน่หลัง และบคุคลทั่วไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 / / / /   / /   

9. สามารถเพิม่พนูศักยภาพของตนและหน่วยงาน โดยการพัฒนาองค์

ความรูท้างวชิาการ และการผ่าตัดรักษาแบบใหม่ๆ 

      /   / / 

10. เป็นผูม้คีณุธรรม จรรยา มารยาท และจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี  /  / /  /    / 
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ภาคผนวกที ่3 
ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพี และทกัษะทางคลนิกิ  

บนพืน้ฐานเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา  

เมือ่ส าเร็จการฝึกอบรมแลว้ แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการแกไ้ขปัญหาทางสขุภาพ
ของผูป่้วยและประชาชนไดเ้หมาะสม โดยแบง่หมวดความรูค้วามสามารถทางวชิาชพี และทักษะทาง
คลนิกิเป็น 3 หมวด ตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545 ดังนี ้

 
หมวดที ่1 ภาวะปกตแิละหลกัการดแูลท ัว่ไป (Normal conditions and general 

principles of care)  

สามารถตรวจสขุภาพ ตรวจคัดกรองโรค และออกความเห็นหรอืหนังสอืรับรองความเห็นไดอ้ยา่ง

เหมาะสม (ICD 10 XXI FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS AND CONTACT WITH 

HEALTH SERVICES : Z00-Z99) 

        Person without complaint or reported diagnosis 

 Ears and hearing examination and investigation 

 Nose and smell examination and investigation 

 Larynx and voice examination and investigation 

       Special screening examination for disease and disorders 

 Ear disorders 

 Smell disorders 

 Voice disorders 

 

หมวดที ่2 จ าแนกตามระบบหรอืชนดิของความผดิปกต ิ

สามารถน าความรูท้างวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน ความรูท้างวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิกิ และ

ทักษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และหตัถการตา่งๆ  มาประยกุตใ์ชใ้น

การวนิจิฉัย การปฏบิตัรัิกษา การฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วย สง่เสรมิสขุภาพ และการป้องกนัปัญหาสขุภาพทีพ่บ

ไดบ้อ่ย และ/หรอื มคีวามส าคญัในประเทศไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยตระหนักถงึผลกระทบของ

เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรมตอ่การเจ็บป่วยและการรักษาความรูค้วามสามารถดังกลา่ว จ าแนกตามโรค 

หรอืกลุม่อาการ/ภาวะ ไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดังนี ้

  2.1 อาการ/ปัญหาส าคัญ 

  2.2 โรค/ภาวะ/กลุม่อาการฉุกเฉนิ 

  2.3 โรคตามระบบ 

  

2.1 อาการ/ปัญหาส าคัญ (ICD 10 ขอ้ XVIII, R00 - R69) 

มคีวามรูเ้กีย่วกบัพยาธกิ าเนดิ พยาธสิรรีวทิยา สามารถวนิจิฉัยแยกโรคและปฏบิตั ิ       

รักษาไดเ้หมาะสมส าหรับอาการส าคญั ดังตอ่ไปนี ้

 เจ็บคอ คัดจมกู น ้ามกูไหล จาม เลอืดก าเดาออก 

 กอ้นทีค่อ 

 ตอ่มน ้าเหลอืงโต บรเิวณคอ  

 หอูือ้ การไดย้นิลดลง 

 ปวดห ูน ้าไหลจากห ู

 เสยีงแหบ 

 เวยีนศรีษะ 

2.2 โรค/ภาวะ/กลุม่การฉุกเฉนิ 

โรค/กลุม่อาการ/ภาวะฉุกเฉนิ ทีต่อ้งรูก้ลไกการเกดิโรค สามารถใหก้ารวนิจิฉัยเบือ้งตน้ และให ้

การบ าบดัรักษาไดอ้ยา่งทันทว่งทตีามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

 Respiratory obstruction, suffocation 

 Injury/accident : head and neck injury 
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 Ear emergency  

 Laryngotracheal injury 

2.3 โรคตามระบบ    

II. Neoplasm (ICD 10, C00-D48) 

โรค/กลุม่อาการ/ภาวะ ทีต่อ้งรูก้ลไกการเกดิโรค สามารถใหก้ารวนิจิฉัยแยกโรค และรูห้ลักใน

การดแูลรักษา รวมทัง้การฟ้ืนฟสูภาพ การสง่เสรมิสขุภาพ และการป้องกนัโรค 

 Benign and malignant neoplasm of skull base, nose, paranasal sinus,    

     oral cavity, oropharynx, larynx, nasopharynx, thyroid gland,  

    lymph node 

VIII. Disorder of the ear & mastoid process (ICD 10, H60-H95) 

โรค/กลุม่อาการ/ภาวะ ทีต่อ้งรูก้ลไกการเกดิโรค สามารถใหก้ารวนิจิฉัย ใหก้ารบ าบดัรักษา

ไดด้ว้ยตนเอง รวมทัง้การฟ้ืนฟสูภาพ การสง่เสรมิสขุภาพ และการป้องกนัโรค 

 Myringitis 

 Acute otitis externa 

 Acute otitis media 

 Impacted cerumen 

 Tympanosclerosis 

 Perforation of tympanic membrane 

 Chronic otitis media 

 Mastoiditis, cholesteatoma 

 Conductive and sensorineural hearing loss 

 Disorder of vestibular function and vertiginous syndrome (Meniere's 

syndrome, vertigo) 

X. Disorders of the respiratory system (ICD10, J00-J99) 

โรค/กลุม่อาการ/ภาวะ ทีต่อ้งรูก้ลไกการเกดิโรค สามารถใหก้ารวนิจิฉัย ใหก้ารบ าบดัรักษาได ้

ดว้ยตนเอง รวมทัง้การฟ้ืนฟสูภาพ การสง่เสรมิสขุภาพ และการป้องกนัโรค 

 Allergic rhinitis 

 Upper respiratory infection (nasopharyngitis, sinusitis, pharyngitis,   

     tonsillitis,epiglottitis, laryngitis) 

 Peritonsillar abscess, deep neck infection 

 Nasal polyp 

 Choanal polyp 

 Inverted papilloma  

 Angiofibroma 

XI. Disorders of the digestive system (ICD 10, K00-K93) 

โรค/กลุม่อาการ/ภาวะ ทีต่อ้งรูก้ลไกการเกดิโรค สามารถใหก้ารวนิจิฉัย ใหก้ารบ าบดัรักษาได ้

ดว้ยตนเอง รวมทัง้การฟ้ืนฟสูภาพ การสง่เสรมิสขุภาพ และการป้องกนัโรค 

 Oral ulcer (aphthous ulcer, stomatitis, glossitis, thrush) 

 Nasal ulcer (Tuberculosis, leprosy) 

XVII. Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities  

(ICD10, Q00-Q99) 

โรค/กลุม่อาการ/ภาวะ ทีต่อ้งรูก้ลไกการเกดิโรค สามารถใหก้ารวนิจิฉัยแยกโรค และรูห้ลัก

ในการดแูลรักษา รวมทัง้การฟ้ืนฟสูภาพ การสง่เสรมิสขุภาพ และการป้องกนัโรค 

 Pre-auricular sinus 

 Sinus, fistula and cyst of branchial cleft 

 Thyroglossal duct cyst 

 Laryngomalacia 

 Hemangioma 
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 Lymphangioma 

 Subglottic stenosis 

 Head and neck congenital malformation 

XVIII. Injury, poisoning and consequences of external causes (ICD10, S00-T98) 

โรค/กลุม่อาการ/ภาวะทีต่อ้งรูก้ลไกการเกดิโรค สามารถใหก้ารวนิจิฉัย ใหก้ารบ าบดั รักษาได ้

ดว้ยตนเอง รวมทัง้การฟ้ืนฟสูภาพ การสง่เสรมิสขุภาพ และการป้องกนัโรค 

 Foreign body through orifices 

 Corrosive agent intake 

 Ear trauma 

 Head and neck trauma 

 Laryngotracheal trauma 

XIX. External causes of morbidity & mortality (ICD10, V01-Y98) 

โรค/กลุม่อาการ/ภาวะ ทีต่อ้งรูก้ลไกการเกดิโรค สามารถใหก้ารวนิจิฉัยใหก้ารบ าบดั รักษาได ้

ดว้ยตนเอง รวมทัง้การฟ้ืนฟสูภาพ การสง่เสรมิสขุภาพ และการป้องกนัโรค 

 Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in 

therapeutic use (Rhinitis medicamentosa, side effect of antihistamine, 

Anaphylactic shock due to immunotherapy) 

 

หมวดที ่3 ทกัษะการตรวจโดยใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร  

    และการท าหตัถการ 

3.1  การตรวจเพือ่การวนิจิฉัยโดยใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน สามารถบอกขอ้บง่ชี ้ขัน้ตอนการ  

       ตรวจกระท าไดด้ว้ยตนเอง และแปลผลการตรวจไดถ้กูตอ้ง 

 Otoscope : therapeutic, pneumatic 

 Tuning fork include special tuning fork test 

 Head light, nasal speculum, nasopharyngeal mirror, laryngeal mirror 

3.2  การตรวจเพือ่การวนิจิฉัยโดยใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ  สามารถบอกขอ้บง่ชี ้ขัน้ตอนการตรวจ กระท า

ไดด้ว้ยตนเอง และแปลผลการตรวจไดถ้กูตอ้ง 

 Rigidscope : rhinoscope, nasopharyngoscope 

 Flexible fiberoptic scope 

 Stroboscope 

 Rhinomanometry 

 Therapeutic microscope 

3.3  การตรวจทางรังสวีทิยา สามารถบอกขอ้บง่ชี ้ขัน้ตอน การเตรยีมผูป่้วยส าหรับการตรวจ    

       และสามารถแปลผลการตรวจไดถ้กูตอ้ง 

 Skull and sinuses 

 Lateral soft tissue of neck  

 Mastoid  

 Styloid process  

 Barium swallowing 

 Ultrasound of head and neck 

 Computerized scan , Spiral computerized scan 

 Magnetic resonance imaging , Magnetic resonance angiogram 

 Radioisotope scan  

 Radio intervention 
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3.4  การตรวจอืน่ ๆ สามารถบอกขอ้บง่ชีข้องการตรวจ การเตรยีมผูป่้วยส าหรับการตรวจ       

       และสามารถแปลผลรายงานการตรวจไดถ้กูตอ้ง 

 Audiometry 

 Tympanometry 

 Stapedius reflex 

 Acoustic brainstem response 

 Otoacoustic emission 

 Electrocochleogram       

 Rhinomanometry 

 Stroboscopy 

3.5 หตัถการ 

3.5.1 หตัถการพืน้ฐานทางคลนิกิ : สามารถบอกขอ้บง่ชี ้ขัน้ตอนวธิกีารท า บอก       

ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ และสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 

 Anterior nasal packing 

 Posterior nasal packing 

 Stomal care (Tracheostoma) 

 Ear toilet 

3.5.2  หัตถการทีม่คีวามซบัซอ้นกวา่หตัถการพืน้ฐาน และมคีวามส าคัญตอ่การรักษา:  สามารถ

บอกขอ้บง่ชี ้ขัน้ตอนวธิกีารท า บอกภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิไดถ้กูตอ้ง สามารถท าภายใต ้

การแนะน าไดถ้กูตอ้ง 

 Myringotomy c PE tube 

 Antral irrigation 

 Paper patch 

 Incisional and drainage 

 Removal of foreign body from ear  nose and throat 

3.5.3  หัตถการทีม่คีวามซบัซอ้น และ/หรอื อาจเกดิอนัตรายทีร่า้ยแรงไดถ้า้ปฏบิตั ิ

          ไมเ่หมาะสมและ/หรอื ตอ้งอาศัยการฝึกฝนเพิม่เตมิ : สามารถบอกขอ้บง่ชี ้  

          หลักการ ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจจะเกดิสามารถใหค้ าแนะน า และค าปรกึษาแก ่ 

          ผูป่้วยไดถ้กูตอ้ง 

 Tracheostomy  

 Cricothyroidotomy 

3.5.4 หตัถการเฉพาะทาง : สามารถบอกขอ้บง่ชี ้หลกัการ ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิ  สามารถให ้

ค าแนะน า และค าปรกึษาแกผู่ป่้วย 

    Endoscopy 

    Tonsillectomy 

    Thyroidectomy 

    Laser surgery 

    Bronchoscopy  

    Esophagoscopy 

    Ear surgery (Tympanoplasty, Mastoidectomy, Stapedectomy) 

    Major head & neck surgery : Laryngectomy, Neck dissection,  Maxillo–facial 

surgery, Regional & Free flap 

    Sinu-nasal surgery 

                 Surgery of the Salivary gland 

                   Facialplastic surgery 
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ภาคผนวกที ่4 

ระดบัความสามารถ ประเภทหตัถการ และการผา่ตดั  
ทแีพทยป์ระจ าบา้นจะมคีวามสามารถท าไดใ้นแตล่ะช ัน้ปี 

ก. การตรวจพเิศษทางหอ้งปฏบิตักิาร 

รูข้อ้บง่ชี ้เลอืกใชแ้ละแปลผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
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. ประเภทหตัถการ และระดบัช ัน้ปีทีม่คีวามสามารถท าได ้

หตัถการ/การใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ และการแปลผล 
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. การผา่ตดั  

การผา่ตดั 
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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ภาคผนวกที ่5 

OPERATIVE RECORD  

(**ยดึตามในระบบ ENT- logbook ของราชวทิยาลยัฯ**) 

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     
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2. Extranasal operation     

    Caldwell-Luc operation 1  3  

    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     
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Operative Procedures Surgeon Assistant 

 ก าหนด ท าจรงิ ก าหนด ท าจรงิ 

    Salivary gland excision     

    Mandibulotomy   1  

    Mandibulectomy   1  

    Glossectomy 1    

    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………………………………………..หัวหนา้ภาควชิาฯ 

          (………….……………………………..) 

   วนัที…่……………เดอืน……………………พ.ศ……………. 
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ภาคผนวกที ่6 

แบบฟอรม์ในการประเมนิแพทยป์ระจ าบา้น 
 

แบบประเมนิการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจ าบา้น โดยอาจารย ์
ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

ขอ้มลูท่ัวไปของผูถ้กูประเมนิ 
 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)ุ...................................... 

ความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                           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. ทกัษะ

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 าหัตถการไดท้กุ
หัตถการตามเกณฑ ์ที่
ภาควชิาฯ ก าหนดส าหรับแต่
ละชัน้ปีไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่
มปัีญหาแทรกซอ้นจากการท า
หัตถการนัน้ เป็นทีน่่าพอใจ
อยา่งสม ่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= บันทกึขอ้มลูการเจ็บป่วย
อยา่งสมบรูณ์ในทกุหัวขอ้
ตามมาตรฐานทีร่าชวทิยาลัย
ฯ ก าหนด ของผูป่้วยทกุราย
เป็นทีน่่าพอใจอยา่ง
สม ่าเสมอ 

5. การสือ่สาร 
ดว้ยวาจา 

1= ถกูรอ้งเรยีนมากกวา่ 3 
ครัง้ ในเรือ่งเดยีวกัน 

2= ไมเ่คยถกูรอ้งเรยีน 3=   ไมเ่คยถกูรอ้งเรยีน 
และไดร้ับ ค าชมเชยจาก
ผูป่้วย 

4= ไมเ่คยถกูรอ้งเรยีน และ
ไดร้ับค าชมเชยจากผูป่้วย
อยา่งสม ่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
พเิศษอืน่นอกเหนอืจากภาระ
ทีไ่ดร้ับมอบหมาย และ
ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจอยา่ง
สม ่าเสมอ 

7.  มนุษย
สมัพันธ ์
 

หมายถงึ  ความสมัพันธก์ับผูร้ว่มงานทกุระดับ 

1= มปัีญหากับผูร้ว่มงาน  
ไมส่ามารถปฏบัิตงิานร่วมกับ 
ผูอ้ ืน่ได ้และไมม่กีารพัฒนา
เมือ่ไดร้ับค าเตอืน 

2= สามารถปฏบัิตงิาน
รว่มกับผูอ้ ืน่ไดโ้ดยไมม่ี
ปัญหา 

3= สามารถปฏบัิตงิาน
รว่มกับผูอ้ ืน่เป็นอยา่งด ี

4=สามารถปฏบัิตงิานรว่มกับ
ผูอ้ ืน่เป็นอยา่งด ีและได ้
รับค าชมเชยจากผูร้ว่มงาน 

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= มคีวามประพฤตทิีเ่ป็นไป
ตามขนบธรรมเนยีมประเพณี
ดงีามและจรยิธรรมทาง
การแพทย ์ตลอดจนได ้
รับค าชมเชยจากผูเ้กีย่วขอ้ง
หรอืสามารถเป็นแบบอย่างที่
ด ี
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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 “สรปุผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจ าบา้นท ัง้ปี”  เพือ่เป็นหลักฐาน

บนัทกึในทะเบยีนประวัตกิารปฏบิตังิาน และใชอ้า้งองิในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและสมคัรสอบ

เพือ่ขออนุมตัวิฒุบิตัร  

4. เกณฑก์ารประเมนิ แพทยป์ระจ าบา้น ทกุคนจะตอ้งปฏบิตัใิหค้รบทกุชว่งระยะเวลาหมนุเวยีนรวมทัง้

ชว่งวชิาเลอืก และ ไดผ้ลการประเมนิไดต้ัง้แตร่ะดับ “พอใช”้ ขึน้ไป ในทกุหัวขอ้ทีม่กีารประเมนิ  

5.  ในกรณีทีแ่พทยป์ระจ าบา้นไดรั้บการประเมนิวา่   “ตอ้งปรับปรงุ”  ในขอ้ใดขอ้หนึง่ในแตล่ะชว่ง

ระยะเวลา หมนุเวยีน รวมทัง้ชว่งวชิาเลอืก   กรณุาแนบรายละเอยีดมาดว้ยทกุครัง้ ส าหรับเป็นแนวทาง

ใหผู้ถ้กูประเมนิปรับปรงุแกไ้ข  

 
 

สรปุผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจ าบา้นท ัง้ปี 
 

ขอ้มูลท ัว่ไป 

ชือ่ – สกลุ ………………………………………………..ชัน้ปีที…่……………… 

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

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

สรุปการประเมนิผล 

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

สาย 2 (ฟ้า)    

หน่วยโสตสมัผัสและแกไ้ขการพูด       

รพ.ชลบรุ ี    

สถาบนัสขุภาพเด็กฯ                                          

วชิาเลอืก          

คะแนนรวม  

คะแนนเฉลีย่  

  
จากขอ้มลูทัง้หมด  แพทยท์า่นนีม้ผีลการพจิารณาพัฒนาการในชัน้ปี 1 และ ปี 2 หรอื พจิารณาสง่ 
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  ................................................................................................... 
....................................................... .............................................................................. 

             ประธานหลกัสูตรอบรมแพทยป์ระจ าบา้น   ………………………………………….   

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

             หวัหนา้ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา        ………………………………………….   

             ( ……………………….……………………) 
                                                                        วนัที…่…… ..เดอืน…..………….พศ……… 
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ภาคผนวกที ่7 

แบบฟอรม์ในการประเมนิแพทยป์ระจ าบา้นโดยแพทยป์ระจ าบา้น 
 
การประเมนิแพทยป์ระจ าบา้นโดยแพทยป์ระจ าบา้น 

จดุประสงค ์ เพือ่ใหก้ารพัฒนาของแพทยป์ระจ าบา้น เป็นไปอยา่งครอบคลมุทกุสว่น 
ภาควชิาจงึจัดให ้พจบ. มโีอกาสไดรั้บการประเมนิผลจากเพือ่น พจบ. ดว้ย
โดยใชแ้บบประเมนิทีก่ าหนด   

การประเมนิ แพทยป์ระจ าบา้น ฯ ทีไ่ดรั้บการประเมนิระดับต า่ จะไดรั้บการพจิารณา 
ตักเตอืน หรอืแกไ้ข จากคณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นของ
ภาควชิาฯ 

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

 
แบบประเมนิการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจ าบา้น โดยแพทยป์ระจ าบา้น 

ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

ปีการศกึษา................ 

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

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

ชัน้ปีที.่...…..   รหัส…..……….… 

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

ประเด็นในการประเมนิ 
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 ิ       

 
ความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

                

    ประเมนิโดยแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่………….. 

                                       ประเมนิเมือ่วนัที…่…เดอืน…..…..……พ.ศ………. 
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ภาคผนวกที ่8 

แบบส ารวจความพงึพอใจของแพทยป์ระจ าบา้นตอ่อาจารย ์
 
การประเมนิความพงึพอใจตอ่อาจารย ์โดยแพทยป์ระจ าบา้น 
ในแตล่ะปีการศกึษา แพทยป์ระจ าบา้นจะตอบแบบสอบถาม เพือ่ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตีอ่อาจารย ์ 
เพือ่ใหภ้าควชิาฯ สรปุวเิคราะหข์อ้มลู เสนอหวัหนา้ภาควชิาฯ  และสง่ผลประเมนิใหอ้าจารยเ์ฉพาะ
รายบคุคล ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูพจิารณาปรับปรงุตนเองและพัฒนาการเรยีนการสอนส าหรับแพทยป์ระจ า
บา้นตอ่ไป 

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

การประเมนิความพงึพอใจตอ่อาจารย ์
ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

ปีการศกึษา......................... 

--------------------------------------------------------------- 
ชือ่อาจารยผ์ูถ้กูประเมนิ…………………………………………………………………… 
ผูป้ระเมนิ : แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที…่……………………. 
วันทีป่ระเมนิ………………………………………………. 

ท าเครือ่งหมาย  /  ในชอ่ง  ซึง่ตรงกบัความรูส้กึของทา่น 

1 = ไมพ่อใจมาก       2  = ไมพ่อใจ          3 = เฉยๆ          4 = พอใจ         5 = พอใจมาก 

ประเด็นในการประเมนิ 
ประเมนิ
ไมไ่ด ้

1 2 3 4 5 

I  ดา้นการสอน       

   1. กระตอืรอืรน้ในการสอน       

   2. กระตุน้ใหท้า่นเกดิความสนใจใฝ่รู ้       

   3. อธบิายไดต้รงประเด็น ชดัเจน เขา้ใจงา่ย       

   4. ความสามารถในการถา่ยทอดทักษะทางคลนิกิ       

   5. แนะน าแนวทางและใหก้าร feed back ทีเ่ป็น

ประโยชน ์

      

   6. เขา้ถงึไดง้า่ย (accessibility & availability)       

   7. ประสทิธภิาพโดยรวม ดา้นความเป็นคร ู       

II คณุลกัษณะท ัว่ไปและดา้นวชิาชพี       

   1. ความมมีนุษยสมัพันธ ์       

   2. ใหเ้กยีรตทิา่นในฐานะผูร้ว่มงาน       

   3. ใหโ้อกาสทา่นแสดงความเห็น       

   4. แสดงความรู ้ทกัษะ และการตัดสนิใจไดด้ ี       

   5. ปฏสิมัพันธก์บัผูป่้วยและญาต ิ       

   6. ใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วยอยา่งมปีระสทิธภิาพ       

   7. การพจิารณาดา้นความคุม้คา่ในการรักษาพยาบาล       

   8. ความมจีรยิธรรม       

   9. เป็นแบบอยา่งทีด่ดีา้นวชิาชพี       

 
ขอ้คดิเห็นอืน่ๆ 

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

............................................................................ .................................................... 


