
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลกัสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม 
เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  สาขาต่อยอดทางโสต ศอ นาสิกวทิยา 
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 
(Facial Plastic and Reconstructive Surgery) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลกัสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม 
เพือ่วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม   
สาขาต่อยอดทางโสต ศอ นาสิกวทิยา 

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 
(Facial Plastic and Reconstructive Surgery) 

------------------------------------------ 
1. ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
สาขาศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 
(Fellowship Training in Facial Plastic and Reconstructive Surgery) 
 

2. ช่ือวุฒิบตัร 

วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 
(Diploma, Thai Subspecialty Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery) 

 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

-ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมศลัยกรรมตกแต่งใบหนา้แห่งประเทศไทย ซ่ึง 
  ด าเนินงานโดยความเห็นชอบของราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
-ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
4. หลกัการและเหตุผลของหลกัสูตร 

ปัจจุบนัประชาชนตอ้งเผชิญกบัภยัอนัตรายต่าง ๆ ทั้งตอ่สุขภาพกายและจิตใจ มนุษยทุ์กคนตอ้งการมี   
สุขภาพดี แขง็แรง มีความวอ่งไวกระฉบักระเฉง ใบหนา้สดช่ืน แจ่มใสอยูเ่สมอ และเป็นท่ีช่ืนชอบของคนรอบขา้ง แต่มี       
 ผูป่้วยหลายคนตอ้งทุกขท์รมานจากโรคร้ายต่าง ๆ ท่ีคุกคามในบริเวณใบหนา้ และระบบหู คอ จมูก อาทิ การติดเช้ือ  
เน้ืองอก อุบติัเหตุ และความพิการของใบหนา้แต่ก าเนิด รวมทั้งมีบางคนท่ีตอ้งการแกไ้ขบริเวณใบหนา้ใหดี้ข้ึนเพ่ือลดปมดอ้ย  
ในจิตใจของตนเอง หรือลดปัญหาทางสงัคม แพทยเ์ฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา ท่ีรับผิดชอบการรักษาพยาบาลในระบบหู คอ 
จมูก และศลัยกรรมศีรษะและล าคออยูแ่ลว้ จึงมีภาระท่ีจะตอ้งใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยดงักล่าวดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมขีดความรู้
ความสามารถใหม้ากข้ึนเป็นพิเศษในสาขาวชิาศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 
 เพ่ือใหมี้การพฒันาบุคลากรและพฒันาวชิาการอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ ในสาขาศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
ใบหนา้ ซ่ึงจะส่งผลใหแ้พทยท่ี์จะดูแลผูป่้วยศลัยกรรมใบหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใตก้ารก ากบัของราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
จึงเห็นสมควรใหมี้หลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาศลัยศาสตร์
ตกแต่งและเสริมใบหนา้น้ีข้ึนโดยใหโ้อกาส โสต ศอ นาสิกแพทย ์ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 7 เขา้รับการฝึกอบรมและสอบ
วฒิุบตัรดว้ย 
 

1 



 
 
5. ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 

ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่ง 
ประเทศไทย และสมาคมศลัยกรรมตกแต่งใบหนา้แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศลัยศาสตร์
ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ เปิดการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556 
 
6. อาจารย์ 

ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมศลัยกรรมตกแต่งใบหนา้แห่งประเทศไทย ก าหนด 
วา่อาจารยใ์นสถาบนัท่ีเปิดการฝึกอบรมสาขาศลัยศาสตร์และเสริมสร้างใบหนา้ จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

6.1 คุณสมบัตขิองอาจารย์ 

-เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 
-ไดรั้บวฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติั สาขาศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ หรือศลัยศาสตร์ตกแต่งจาก 
  แพทยสภา 
-เป็นผูใ้ฝ่รู้ มีการน าเสนอผลงานทางวชิาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
-มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับในวชิาชีพ 

6.2 จ านวนอาจารย์ 

ในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสาขาศลัยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้างใบหนา้ 1 คน ต่อ 1 ชั้นปี    (2 ชั้นปี) 
จะตอ้งมีอาจารยใ์หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาอยา่งนอ้ย 2 คน  
รายช่ือคณาจารยข์องภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใตก้ารก ากบั ดูแลของ
ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกวทิยาแห่งประเทศไทย  ประกอบดว้ย 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยั            อยูส่วสัด์ิ               หวัหนา้ภาควชิาโสต ศอ นาสิกฯ 
2. อาจารย ์นายแพทยภู์ริช                           ประณีตวตกลุ       รองหวัหนา้ภาควชิาโสต ศอ นาสิกฯ และ กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยธ์งชยั        พงศม์ฆพฒัน์          ประธานหลกัสูตรฯ 
4. ศาสตราจารยค์ลินิก ครรชิตเทพ              ตัน่เผา่พงษ ์    กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์นายแพทยส์มยศ                คุณจกัร                                     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  ประคุณหงัสิต   กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยว์ชิิต         ชีวเรืองโรจน์                            กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงลลิดา         เกษมสุวรรณ                           กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ฉลิมชยั    ชินตระการ    กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยจ์นัทร์ชยั   เจรียงประเสริฐ   กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยจ์ ารูญ   ตั้งกีรติชยั    กรรมการ 
12.   อาจารย ์นายแพทยบุ์ญสาม    รุ่งภูวภทัร    กรรมการ 
13.   อาจารย ์แพทยห์ญิงกงัสดาล    ตนัจรารักษ ์    กรรมการ  
14    อาจารย ์แพทยห์ญิงนวรัตน์                     อภิรักษกิ์ตติกลุ                         กรรมการ 
15.   อาจารย ์แพทยห์ญิงเนาวรัตน์                  ตั้งบ ารุงธรรม                           กรรมการ 
16. อาจารย ์นายแพทยพ์นสั    บิณศิรวานิช   กรรมการ 
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17.  อาจารย ์แพทยห์ญิงศิวะพร  เกียรติธนะบ ารุง   กรรมการ 
18.  อาจารย ์แพทยห์ญิงทศพร  วศุิภกาญจน์   กรรมการ 
19.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อลงกต เอมะสิทธ์ิ   กรรมการ 

 

รายช่ืออาจารย์พเิศษ 

1. รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์นุชิต ปุญญทลงัค ์    จกัษุวทิยา ภาควชิาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตร์  
         รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 

                       2. อาจารยแ์พทยห์ญิงวรีวรรณ                     ทวโีชคศกัด์ิ      จกัษุวทิยา ภาควชิาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 
                                                                                                                     รพ.รามาธิบดี 

3. อาจารยน์ายแพทยพ์รชยั  มไหสวริยะ      จกัษุวทิยา ภาควชิาจกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตร์  
          รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพ.ม.ล.ธีรธวชั  ศรีธวชั         ทนัตแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 
         5. อาจารยส์มศกัด์ิ   ตนัรัตนากร      ตจวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

          รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 
 6.3 อาจารย์ทีป่รึกษา ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาส าหรับหลกัสูตรต่อยอด ฯ เพื่อให ้
                      สามารถใหค้  าปรึกษาทั้งในดา้นการเรียนการสอน, การปฏิบติัและความเป็นอยู ่ทั้งน้ีไดแ้ต่งตั้งให ้ 
                      ศาสตราจารยน์ายแพทยส์มยศ  คุณจกัร เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของหลกัสูตร โดยมีวาระตาม 
                      หวัหนา้ภาควชิาฯ  

       6.4  สถาบันร่วมฝึกอบรม 

6.4.1 กลุ่มศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางดา้นโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวถีิ 
6.4.2 หน่วยศลัยศาสตร์อบุติัเหตุ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
6.4.3 หน่วยศลัยกรรมช่องปาก โรงพยาบาลศูนยจ์งัหวดัชลบุรี 

 
7. คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ตอ้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และ 
7.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติั สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ของแพทยสภา หรือ 
7.2 เป็นผูท่ี้ไดผ้า่นการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา ในสถาบนัท่ีแพทยสภารับรอง 
      ครบถว้นตามหลกัสูตรของแพทยสภา 

ผูส้มคัรตอ้งสมคัรผา่นแพทยสภา ผา่นการสมัภาษณ์คดัเลือกโดยอาศยัมติจากคณะกรรมการฯ ซ่ึงเป็นอาจารยใ์น
ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดจะไดรั้บ     คดัเลือกเขา้รับการ
ฝึกอบรม ทั้งน้ีคดัเลือกจะใชเ้กณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. ตน้สงักดั       10 คะแนน 
2. ใบรับรองการท างาน (Recommendation)    10 คะแนน 
3. ผลการศึกษา   

- GPA หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต    10 คะแนน 
- ผลประเมินหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา  20 คะแนน 



 
4. กิจกรรมต่อสงัคม/ประสบการณ์ 

- กิจกรรมต่อสงัคม      10 คะแนน 
- ความสามารถพิเศษ     10 คะแนน 
- เจตคติ       20 คะแนน 
(ค่าน ้ าหนกัในการใหค้ะแนน ในหวัขอ้ ใบรับรองการท างาน (Reccommendation และ หวัขอ้เจตคติ ควรมีการปรับ

ใหม่ เน่ืองจาก)) 
รวมเป็น 100 คะแนน ดงัตารางในหนา้ผนวก 

คณะกรรมการคดัเลือกจะมีการประชุมภายหลงัคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ แลว้ทุก 
คร้ัง เพ่ือประเมินผลกระบวนการคดัเลือก และปรับปรุงกระบวนการใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเม่ือจบการฝึกอบรม
แลว้ จะมีการประเมินคุณภาพของผูจ้บการฝึกอบรมโดยผูบ้งัคบับญัชาและน าผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้
ดงักล่าวมาร่วมพิจารณาดว้ย 

ภาควชิาฯ จะจดัใหมี้ทะเบียนประวติัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ  ตั้งแต่แรกเขา้การประเมินผล และ
การท างานระหวา่งเรียน รวมทั้งภายหลงัจากส าเร็จการฝึกอบรมและปฏิบติังานแลว้ เม่ือช่วยเหลือและแกไ้ขใน
กรณีท่ีมีปัญหา 

 
8. จ านวนปีการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมใชเ้วลา 2 ปี (100 สปัดาห์) 
 
9. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือใหแ้พทยท่ี์ผา่นการฝึกอบรมแลว้มีความรู้ความช านาญ ในการผา่ตดัตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้จากสาเหต ุ
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกนัหรือแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และไดรั้บการปลูกฝังเมตตาธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแพทยท่ี์ดีงาม ผูเ้ขา้ฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถดงัต่อไปน้ี 

9.1 เขา้ใจและสามารถบรรยายการเจริญเติบโต ลกัษณะทางกายวภิาคของใบหนา้ ศีรษะ และคอ กายวภิาคและ  สรีรวทิยา
ของผิวหนงั รวมทั้งความรู้ศิลปกรรมพ้ืนฐาน ลกัษณะสดัส่วนของใบหนา้ไดอ้ยา่งละเอียด 

9.2 เขา้ใจและสามารถบรรยายหลกัการหายของแผล หลกัการหายของกระดูกใบหนา้หกั หลกัการของ Craniofacial 
fixation & osteosynthesis, Facial implants และ Tissue engineering & biomaterial ไดอ้ยา่งละเอียด 

9.3 เขา้ใจและ สามารถบรรยายและใหก้ารรักษาโดยการผา่ตดัต่าง ๆ ดงัน้ี ตกแต่งแผลสด ตกแต่งแผลเป็น การใช ้Skin graft 
การใช ้Local flaps, Regional flap การผา่ตดัของใบหนา้ชนิดต่าง ๆ การผา่ตดัแกไ้ขการท างานของจมูก และการผา่ตดั
เสริมบริเวณใบหนา้และคอ ซ่ึงเกิดความผิดปกติจากการติดเช้ือ การบาดเจ็บ เน้ืองอก มะเร็ง และท่ีเป็นแต่ก าเนิด รวมทั้ง
การตกแต่งเสริมสร้างใบหนา้ท่ีเป็นอมัพาตไดเ้ป็นอยา่งดี 

9.4 เป็นผูมี้คุณธรรม จรรยาบรรณ เมตตาธรรมต่อผูป่้วยและผูอ่ื้น มีมารยาทในการติดต่อใหค้  าแนะน าแก่ผูป่้วยท่ีจะท าผา่ตดั
ศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างอยา่งละเอียด มีการบนัทึกภาพใบหนา้ของผูป่้วยก่อนและหลงัการผา่ตดั และพร้อมท่ีจะ
แกไ้ขโรคแทรกซอ้นและผลอนัไม่พึงปรารถนาใหแ้ก่ผูป่้วยอยา่งเตม็ความสามารถ 

9.5 เป็นผูท่ี้รู้จกัความสามารถของตน ขอบเขตของวชิาชีพตน ไม่ล่วงล ้ากา้วก่ายไปนอกขอบเขตแห่งวชิาชีพตน และไม่
กล่าวร้ายใหโ้ทษแก่ผูร่้วมวชิาชีพตนและแพทยส์าขาอ่ืน 
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10. เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถตามเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
10.1 ความรู้พ้ืนฐาน เป็นความรู้เบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นในการดูแลรักษา และผา่ตดัผูป่้วยทางศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

ใบหนา้โดยจดัใหอ้ยูใ่น 2 รูปแบบ 
10.1.1 การบรรยายหรือ topic assignment หรือการศึกษาจากต าราท่ีก าหนดอยา่งนอ้ย 20 ชัว่โมงในหวัขอ้ 
           ดงัต่อไปน้ี 

 Embryology of the face, head and neck 
 Surgical anatomy of the face, head and neck, eye, skin 
 Physiology of face, head and neck, eye, skin 
 Molecular cell biology, Molecular genetic, Matrix biology 
 Wound healing 
 Soft tissue techniques 
 Skin graft and local flaps 
 Physiology of the flaps 
 Craniofacial bone healing and repair 
 Facial plating system 
 Principles of tissue engineering (Regenerative medicine) & biomaterial 
 Cell - polymer interaction 
 Synthetic implants 
 Biologic tissue implants 
 Light, lasers and other energy in facial cosmetic plastic surgery 
 Anesthesia in facial plastic and reconstructive surgery 
 Aesthetic facial proportion and analysis 
 Basic portrait drawing and sculpture 
 Artistic view in the aesthetic face 
 Computer imaging and rapid prototyping technology for facial plastic surgery 
 Photography 
 Advanced cardiac support 
 Medical ethics 
 Anesthetic technique and complication in facial plastic reconstructive surgery 

(technique, prevention and treatment) 
 Post inflammatory hyperpigmentation (prevention, treatment) 
 Antiaging medicine 

        10.1.2 การเรียนกายวภิาคจากอาจารยใ์หญ่ (Cadaver dissection) จดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเรียนกายวภิาค หนงัศีรษะ 
ใบหนา้ คอ และกระดูกใบหนา้จากอาจารยใ์หญ่ อยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง 
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10.2  ความสามารถในเชิงปฏิบติัการ 

10.2.1 สามารถใหก้ารแนะน าดูแลรักษาและท าหตัถการพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผา่ตดัตกแต่งและ 
           เสริมสร้างบริเวณใบหนา้ ศีรษะ และคอไดด้งัต่อไปน้ี      

 Management of wound (10) 
 Skin graft and local flaps (5) 
 Scar revision (10) 

         10.2.2 สามารถใหก้ารแนะน า ดูแลรักษา และท าหตัถการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผา่ตดัเสริมสร้าง  
    (Reconstructive surgery) บริเวณใบหนา้ และคอ ดงัต่อไปน้ี 

 Skin malignancy : diagnosis and treatment  (3) 
 Local and regional cutaneous flaps  (5) 
 Tissue expansion technique* 
 Musculocutaneous flaps (5) 
 Microvascular free flaps  * 
 Mandibular reconstruction  * 
 Major nasal reconstruction  * 
 Auricular reconstruction  * 
 Lip reconstruction  * 
 Periocular reconstruction  * 
 Facial reconstruction * 
 Facial nerve repair surgery (2) 
 Reanimation of the paralysed face (1)  

       10.2.3 สามารถใหก้ารแนะน าดูแลรักษา  และท าหตัถการต่าง ๆ ในการผา่ตดัเสริมสร้างใบหนา้และคอท่ี 
                                  ผิดปกติไปเน่ืองมาจากการบาดเจ็บ และความพิการแต่ก าเนิด ดงัต่อไปน้ี 

 Soft tissue injury of the face  (5) 
 Facial plating application to facial fracture  * 
 Orbitozygomatic fractures  * 
 Frontal sinus and nasoethmoidal fractures  * 
 Le fort fractures  * 
 Mandibular fractures  * 
 Congenital stenosis of the external auditory canal  * 
 Congenital malformations of the auricle  * 
 Cleft lip and cleft palate * 
 Cleft lip rhinoplasty  * 
 Velopharyngeal inadequacy   

 
 
 
 6 

 



       
 10.2.4 สามารถใหก้ารแนะน าดูแลรักษา และท าหตัถการต่างๆ รวมทั้งป้องกนัและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้น            
                  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผา่ตดัเสริมสร้างความงามใบหนา้ไดด้งัต่อไปน้ี 

 Rejuvenation surgery  (5) 
– Rhytidectomy 
– Forehead lift 
– Brow lift 
– Temporal lift 
– Injection and implant for facial wrinkle 
– Botulinum toxin for facial wrinkle 
– Other new and innovation techniques 

 Surgery of the eyelids  (5) 
– Upper eyelid blepharoplasty 
– Lower eyelid blepharoplasty 
– Upper, lower eyelid and periorbital reconstruction 

 Facial resurfacing 
– Dermabrasion * 
– Chemical peels * 
– Laser facial resurfacing  * 
– Other new technology * 

 Liposuction and liposhaving (Lipocontouring) of the face and neck (2) 
 Aesthetic facial implants  (3) 
 Hair replacement (hair transplantation) techniques * 
 Otoplasty  (2) 
 Aesthetic surgery of the lip (2) 
 Functional and aesthetic surgery of the nose 

– Augmentation rhinoplasty (5) 
– Reduction rhinoplasty * 
– Open rhinoplasty * 
– Surgery of the nasal vault * 
– Surgery of the nasal tip (5) 
– Surgery of nasal ala 
– Secondary rhinoplasty  (3) 
– Reconstructive surgery of the nasal septum * 

 Advances in aesthetic dentistry  * 
 Managements of complications and unwanted results 

หมายเหตุ                *      หมายถึง มีประสบการณ์การเรียนรู้ ไม่จ าเป็นตอ้งท าไดเ้องในขณะฝึกอบรม 
                               (  )    จ านวนตวัเลขในวงเลบ็  หมายถึง  จ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งท าหตัถการ 
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11.   วธีิการฝึกอบรมและ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ภาควชิาฯ จดัหลกัสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเป็นแพทยผ์ูช้  านาญในสาขาศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ของราช
วทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี  ระยะเวลาท่ี
ฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 100 สปัดาห์  เป็นการศึกษาในหอ้งเรียน ปฏิบติั  ฝึกการสอน  วจิยั และศึกษาดว้ยตนเอง โดยจดัประสบการณ์
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อใหมี้ความรู้ดา้นทฤษฎี  ทกัษะในการปฏิบติั  การท าวจิยั  การสอน รวมทั้งส่งเสริมใหศึ้กษาดว้ยตนเอง 
นอกจากน้ีจะไดเ้รียนรู้ดา้นเจตคติ การสอดแทรกความรู้ดา้นจริยธรรม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย 
 
การเรียนการสอนในภาควชิา 

1. การสอนบรรยาย 
        สถานที ่  หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ 
        จุดมุ่งหมาย  เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้พ้ืนฐานดา้น ศลัยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างใบหนา้ และ

สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
กจิกรรม  การบรรยายโดยอาจารยข์องภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา และอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุจากสาขาวชิาท่ี

เก่ียวขอ้ง 
   -ทุกวนัองัคารสปัดาห์ท่ี 3 เวลา 8.00-9.00 น. สลบักบั Topic assignment หรือช่วงเวลาท่ี 

 ก าหนดข้ึน โดยเชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกภาควชิาฯ หรือ ภายนอกคณะ 
   -หวัขอ้บรรยายไม่ควรซ ้ าในช่วง 2 ปี ของการฝึกอบรม ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  

-แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ปีท่ี 2 รับผดิชอบการจดั โดยก าหนดหวัขอ้บรรยายและเวลา 
ท่ีเหมาะสมเพื่อเสนอใหภ้าควชิาพิจารณา แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดฯ ตอ้งติดต่อโดยตรงกบั   
อาจารยผ์ูเ้สนอเพื่อยนืยนัทางภาควชิาฯ จะไดท้ าหนงัสือเชิญก่อนการสอน 2 สปัดาห์ 
 และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ตอ้งติดต่อใหอ้าจารยผ์ูบ้รรยายทราบอีกคร้ังอยา่งนอ้ย 1 วนัก่อนการ
สอน 

   -ส่งตารางสอนฉบบัสมบูรณ์ใหภ้าควชิาฯ ในอาทิตยแ์รกของเดือนพฤษภาคม 
  -การบรรยายคร้ังแรกจะเร่ิมตน้เดือนมิถุนายน 

-ถา้ไม่สามารถจดัการเรียนไดใ้นช่วงเวลาท่ีก าหนด ตอ้งมีกิจกรรมอ่ืนทดแทนไม่ปล่อยเวลาให ้  
 วา่ง 

การประเมนิผล   สอบ Clinical skill, สอบขอ้เขียน, Continuous internal assessment 
 
2. Topic assignment 

สถานที ่       หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ 
จุดมุ่งหมาย  เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ มีความสามารถในการน าเสนอ  การสอนภายใตก้ารควบคุมของ

อาจารย ์และน าความรู้ไปใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม 
กจิกรรม  น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  โดยสลบักบัแพทยป์ระจ าบา้น  ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บ 

มอบหมาย 
-จดัวนัองัคาร 8.00-9.00 น. สลบักบัการสอนบรรยาย หรือช่วงเวลาท่ีก าหนดข้ึนและ 4 สปัดาห์คร้ัง 
 บ่ายวนัพธุ เวลา 14.30 น. -15.30 น. 
-แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  และอาจารยร่์วมกนัก าหนดหวัขอ้เร่ือง 
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  -แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  แต่ละคนรับผิดชอบเร่ืองท่ีใหไ้ปศึกษาและมาพดูโดยมีอาจารย ์

 คอยใหค้  าแนะน า 
-เน้ือเร่ืองครอบคลุมความรู้ทางดา้นศลัยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างใบหนา้ 

การประเมนิผล  สอบ Clinical skill, สอบขอ้เขียน 
 

3. เรียนกายวภิาคศาสตร์ทางศีรษะและล าคอ 
จุดมุ่งหมาย  เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ มีความรู้พ้ืนฐาน ดา้นกายวภิาค และน าไปประยกุตใ์ชใ้น 

การรักษาผูป่้วย 
กจิกรรม   เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั สอนโดยอาจารยภ์าควชิากายวิภาคศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ 
   -จดัทุกวนัศุกร์  8.00-9.00 น.   ภาคทฤษฎี 
                           13.30-16.30 น. ภาคปฏิบติั 
   -การจดัการเรียนการสอนกายวภิาคศาสตร์จะมีข้ึนในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ของ 

 แต่ละปีการศึกษา 
การประเมนิผล   สอบขอ้เขียน 

 
        4. Journal club 

สถานที ่  หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ 
จุดมุ่งหมาย  เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  และอาจารย ์ไดรั้บรู้เร่ืองน่าสนใจใหม่ ๆ ในวารสารทางการ 

แพทยแ์ลว้น ามาประยกุตใ์ชรั้กษาผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
กจิกรรม   แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ปีท่ี 2 จะเป็นผูรั้บผิดชอบไปจดัสรรเร่ืองราวท่ีน่าสนใจในวารสาร 

การแพทยต์่าง ๆ เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการรักษาผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
-จดัวนัจนัทร์เวลา 8.00-9.00 น. เดือนละคร้ังตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ 4 สปัดาห์คร้ัง 
 บ่ายวนัพธุ เวลา 14.30 น. -15.30 น. 
-สรุปเร่ืองท่ีอ่านภายในเวลา 10 นาที และอภิปราย 10 นาที หลีกเล่ียงการอ่านรายละเอียดหรือ 
น าเสนอขอ้มูลท่ีมากเกินไป เม่ือไม่เขา้ใจตอ้งอ่านเอกสารอา้งอิงเพ่ิมเติมหรือปรึกษาอาจารย ์ 
ก่อนการเขา้ประชุม 

  -ควรศึกษาวธีิการน าเสนอขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกตอ้ง 
การประเมนิผล   สอบ Clinical skill, สอบขอ้เขียน 

       
  5. Interesting case 

สถานที ่  หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ 
จุดมุ่งหมาย  เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  เรียนรู้และฝึกฝนการอภิปราย  การวางแผนการรักษาผูป่้วย 

ท่ีน่าสนใจ 
กจิกรรม  หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  จะเป็นผูห้า case ท่ีน่าสนใจมาเสนอตามค าแนะน าของ 

อาจารย ์
   -จดัวนัพธุท่ี 3 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. โดยจดัสลบักบัแพทยป์ระจ าบา้น 
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   -ตอ้งเตรียมเคร่ืองมือตรวจเวชระเบียนผูป่้วย ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและตวัผูป่้วยให ้

 พร้อมก่อนเขา้ประชุม 
  -กรณีท่ีตอ้งเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  ผูน้ าเสนอจะตอ้งติดต่อประสาน 

 งานใหเ้รียบร้อย 
การประเมนิผล   สอบ Clinical skill, สอบ ขอ้เขียน, Continuous internal assessment 

       
  6. Morbidity and Mortality conference 

สถานที ่  หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ เวลา 14.30-16.00 น. 
จุดมุ่งหมาย  เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  เรียนรู้และปรับปรุงการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ยิง่ข้ึน 
กจิกรรม   แพทยผ์ูช่้วยอาจารยเ์ป็นผูร้วบรวมและน าเสนอรายงานผูป่้วยท่ีมีปัญหาแทรกซอ้นหรือเสียชีวติ 

ขณะท าการรักษา 
   -จดัทุกวนัพธุท่ี 3 ของเดือน ในกรณีท่ีไม่มี Case ใหจ้ดัเป็น Review paper หรือ Resident - staff  

 meeting แทน 
  -ศึกษาจากวารสารการแพทย ์หรือต าราก่อนการประชุม 
การประเมนิผล   สอบ Clinical skill, สอบขอ้เขียน, Continuous internal assessment 

 
        7.  Grand round 

สถานที ่  หอผูป่้วยในทุกหอท่ีมีผูป่้วยภายใตก้ารดูแลของภาควชิาฯ 
จุดมุ่งหมาย  เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ เรียนรู้การใหบ้ริการผูป่้วยใน รวมถึงการตรวจอาการแสดง 

และวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมร่วมกบัอาจารย ์
กจิกรรม   การเรียนการสอนขา้งเตียงผูป่้วยทุกรายท่ีมีปัญหาเพ่ือหาขอ้สรุปทั้งดา้นการรักษาและปัญหา 

แทรกซอ้น 
   -จดัทุกวนัพฤหสัเวลา 8.00-9.00 น. โดยคณาจารยข์องภาควชิา 

การประเมนิผล   สอบ Clinical skill, Continuous internal assessment 
 
        8.  Maxillofacial conference หรือ ห้องประชุมศัลยกรรมช้ัน 5  

สถานที ่  หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ 
จุดมุ่งหมาย  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  ร่วมกบัอาจารยภ์าควชิา ศลัยกรรมตกแต่งและทนัตแพทย ์ร่วมกนัจดัประชุม

เพ่ืออภิปรายผูป่้วยรวมถึงหวัขอ้น่าสนใจ  
กจิกรรม  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ปีท่ี 1 หรือ 2 ท าหนา้ท่ีสรุปเน้ือหาจากการไปศึกษารวบรวมความรู้จากต ารา

และวารสารวชิาการแพทยท่ี์ตีพิมพเ์ก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวใหไ้ดม้ากสุดแลว้น ามาเสนอหรืออภิปรายตาม
หวัขอ้ดงักล่าว  

   -น าเสนอทุก 1 เดือน ในวนัองัคารท่ี 3 ของเดือน เวลา 08.00-09.00 น. 
การประเมนิผล  สอบขอ้เขียน 
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   9.  การประชุมประจ าปี 

9.1  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  ทุกชั้นปี ร่วมประชุมวชิาการของราชวทิยาลยัโสตฯ ปีละ 2 คร้ัง 
9.2  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  ทุกชั้นปี ร่วมประชุมวชิาการของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
       รามาธิบดี ปีละ 1 คร้ัง 
9.3 การประชุมและการฝึกอบรมอ่ืน  ท่ีไดรั้บอนุญาตจากภาควชิาฯ 

 
        10.  การปฏิบัตงิาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 ช้ันปีจะต้อง 
  10.1 ดูแลผูป่้วยในทางศลัยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างใบหนา้ท่ีอยูใ่นหอผูป่้วยในร่วมกบัอาจารย ์และรับปรึกษา 
                         จากแพทยป์ระจ าบา้นสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา ในการดูแลรักษาและผา่ตดัผูป่้วยท่ีจ าเป็น และอาจจะตอ้งใช ้
                         วธีิการทางศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมชั้นปีท่ี 2 จะเป็นผูใ้หก้ารช่วย 
                          เหลือแนะน าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมชั้นปีท่ี 1 
  10.2 ดูแลผูป่้วยนอกทางศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ โดยการออกตรวจผูป่้วยในคลินิกศลัยกรรม           
                         ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ของภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา พร้อมกบัอาจารยอ์ยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง  
                         และออกตรวจผูป่้วยนอกในคลินิกโสต ศอ นาสิกวทิยาทัว่ไปอีกอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง ซ่ึงในช่วงดงั 
                         กล่าวใหรั้บปรึกษาผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการทางศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้จาก 

         แพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสิกวทิยาดว้ย 
 
10.3  ท าการผา่ตดัผูป่้วยทางศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ ซ่ึงอาจจะเป็นผูป่้วยท่ีตอ้งการผา่ตดัหรือเป็น  
         ผูป่้วยท่ีตอ้งการผา่ตดัเสริมสร้างใบหนา้ท่ีมีความผิดปกติจากโรคต่าง ๆ ผูเ้ขา้รับฝึกการอบรมจะตอ้งปฏิบติั        
         งานในหอ้งผา่ตดัอยา่งนอ้ยสปัดาห์ 2 คร้ัง และจะตอ้งการการปรึกษาทั้งน้ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมชั้นปีท่ี 2 จะ 
         ตอ้งใหก้ารช่วยเหลือดูแล และแนะน าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมชั้นปีท่ี 1 ดว้ย 
 
หตัถการของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแต่ละชั้นปี ควรเป็นดงัน้ี 

  ปีท่ี 1  Management of wound 
Skin graft 
Local flaps 
Regional cutaneous flap 
Musculocutaneous flap 
Facial soft tissue repair 
Scar revision  
Augmented rhinoplasty 
Blepharoplasty 
Mini facelift 
Otoplasty 
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  ปีท่ี 2 ปฏิบติัเหมือนปีท่ี 1 และเพ่ิม  

Skin malignancy 
Tissue expansion 
Major rejuvenation surgery 
Non-invasive rejuvenation 
Facial resurfacing 
Liposuction of face & neck 
Facial and mandibular implant 
Lip surgery 
Surgery of nasal tip 
Secondary rhinoplasty 
Free flap reconstruction 
Maxillofacial surgery 

10.4 ดูแลผูป่้วยนอกเวลาราชการทางศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ โดยการรับปรึกษาผูป่้วยท่ีมีแผล 
        บริเวณใบหนา้และกระดูกใบหนา้หกัจากหอ้งฉุกเฉิน และรับปรึกษาผูป่้วยกรณีตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 
        จากตึกผูป่้วยในผา่นทางแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสิกวทิยา ทัว่ไป การดูแลผูป่้วยนอกเวลาราชการจะตอ้ง 
        ปฏิบติัอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
10.5 ปฏิบติังานท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก ตจวทิยา ปีละ 2 สปัดาห์  เพ่ือศึกษาผูป่้วยรวมทั้งหตัถการทางตจศลัย 
        ศาสตร์ (Dermatologic surgery) 
10.6 สงัเกตการณ์การผา่ตดัเปลือกตากบั อาจารยห์น่วย  Oculoplastic ภาควชิาจกัษุวทิยาปีละ 2 สปัดาห์ 
 
10.7 สงัเกตการณ์ท่ีหน่วยประดิษฐใ์บหนา้ขากรรไกร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เฉพาะแพทย ์
        ประจ าบา้นต่อยอด  ปีท่ี 2 เป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
10.8 ปฏิบติังานท่ีหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(สาขา Maxillofacial) โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล เป็นเวลา 2 เดือน เฉพาะแพทย์

ประจ าบา้นต่อยอด ปีท่ี 1 โดยจะตอ้งผา่นการประเมินผล เพ่ือรับประกาศนียบตัร  
10.9 ปฏิบติังานท่ี สถาบนัโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ดา้น Free flap reconstruction เฉพาะแพทยป์ระจ า 
        บา้นต่อยอด  ปีท่ี 2 เป็นเวลา 1 เดือน 

                10.10 ปฏิบติังานท่ีหน่วยศลัยกรรมช่องปาก โรงพยาบาลศูนยจ์งัหวดัชลบุรี เป็นเวลา 1 เดือน เฉพาะแพทยป์ระจ า            
บา้นต่อยอดฯ ปีท่ี 1 

 
      11.   ผลงานด้านการวจิยั หรือผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

ใหน้ าเสนอผลงานวจิยัหรือรายงานผูป่้วยท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้ หรือก าลงัรอการตีพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 เร่ือง เพ่ือ 
       พิจารณาประกอบในการสอบวฒิุบตัรฯ ทั้งน้ี ตามเกณฑท่ี์ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  
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 12.   การบันทกึเกบ็รวบรวมข้อมูลการท าหัตถการ 
 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคนจะตอ้งเก็บขอ้มูล รายการผา่ตดัในสมุดบนัทึกรายการ (Surgical log book) รวมทั้งเก็บ 
      รวบรวมบนัทึกรายละเอียดการผา่ตดัของผูป่้วย (Operative note) ทุกรายท่ีไดรั้บการผา่ตดัดว้ยตนเองในระหวา่งการ 
      ฝึกอบรม 
  
 13.   ทรัพยากรการเรียนรู้ 

โสตทศันูปกรณ์ 
 ภาควชิาฯ ไดจ้ดัโสตทศันูปกรณ์ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ไดใ้ชอ้ยา่งครบถว้น ท่ีหอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ        
       ประกอบดว้ย 

1. เคร่ืองฉายแผน่ใส 
2. เคร่ืองฉายแผน่ทึบ 
3. เคร่ืองฉายภาพวดิีทศัน์ (LCD projector) 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
5. ระบบ Wi-Fi ของคณะฯ   

               
อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ภาควชิาฯ ไดจ้ดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม LAN ใหไ้วใ้นหอ้งพกัแพทยป์ระจ าบา้นจ านวน 3 ชุด และจดั 
       เคร่ืองพิมพ ์Laser จ านวน 2 ชุดในหอ้งพกัแพทยป์ระจ าบา้นและธุรการภาควชิาฯ 
  ต ารา/เอกสารอ่านประกอบ 
               ภาควชิาฯ ไดจ้ดัใหมี้หอ้งสมุดในภาควชิา จ านวน 2 หอ้ง คือ ท่ีภาควชิาและหอ้งพกัแพทยป์ระจ าบา้น มีต ารา 
       อยูเ่พียงพอ และมีการจดัซ้ือใหม่ทุกปี ในส่วนวารสารทางการแพทยไ์ดใ้ชบ้ริการของหอ้งสมุดของคณะฯ ซ่ึงเป็น Online  
       journal นอกจากน้ียงัมี CD ROM ทางวชิาการอีกหลายชุด 
           หุ่นจ าลอง 
                             ภาควชิาฯ ไดจ้ดัใหมี้  หุ่นจ าลองกะโหลกศีรษะ 6 ชุด 
                         หุ่นจ าลองหู  5 ชุด 
     หุ่นจ าลองหลอดลม 1 ชุด 
     หุ่นจ าลองกล่องเสียง 1 ชุด 
     หุ่นจ านวนปอด  1 ชุด 
     หุ่นจ าลองศีรษะ  1 ชุด 
 
   14.    การประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 14.1 การประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรม 
         ภาควชิาฯ จะท าการประเมินผลแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ตามชั้นปี เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ 

การท างานต่อเน่ืองและเจตคติ ตามคุณสมบติัท่ีแพทยสภาก าหนด ดงัน้ี 
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 จุดประสงค ์ 1. ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ มีความสามารถในการซกัประวติั  ตรวจร่างกาย  การแปลผล 

     การตรวจ, การรักษา ตลอดจนมีความสามารถในการส่ือสารกบัผูป่้วย และญาติ 
   2. มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผูป่้วย ตามเกณฑข์องราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิก 

    แพทยแ์ห่งประเทศไทย 
   3. มีเจตคติท่ีดีในการเป็นแพทย ์
   4. มีความสามารถในการท างาน 
   5. มีความสามารถในความเป็นครู 
   6. มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี กบัเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั 
 
การประเมนิจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

1. สอบ clinical skill  
เนน้สอบแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ โดยจดัสอบปีละ 2 คร้ัง (เดือนท่ี 6, และ 11) 
การสอบจะเนน้ใน 3 หวัขอ้หลกั คือ 
-การ Approach ผูป่้วย 
-Problem solving skill 
-Discussion 
ทั้งน้ีการจดัสอบ จะเป็นการสงัเกตการณ์การตรวจผูป่้วยจริงของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  ตลอดขั้นตอนการตรวจโดยไม่มี
การขดัจงัหวะโดยเนน้ใหต้รวจผูป่้วยใหม่ และใหค้ะแนนตามแบบประเมิน 

2. สอบข้อเขียน 
การสอบ Paper จะเนน้ท่ี Knowledge เป็นส าคญั โดยจดัสอบปีละ 2 คร้ังเช่นกนั ในช่วงเดือนท่ี 6 และ เดือนท่ี 11 
ทั้งน้ีการเลือกออกขอ้สอบ จะเลือกออกตามชั้นปีของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ โดยยดึ Table of specification  
ท่ีไดจ้ดัท าตามหลกัสูตรของราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

3. Continuous Internal assessment (CIA) 
เป็นการวดัผลการท างานต่อเน่ืองของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ โดยดูการปฏิบติังานจริง โดยประเมินทั้งในแง่เจตคติ, 
ความรู้, ความมีมนุษยสมัพนัธ์ และความสามารถในการท างาน แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
1.  การปฏิบตังิานทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
 ใชแ้บบประเมินเป็นตวัวดัผล โดยใหอ้าจารยผ์ูดู้แลแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  ปฏิบติังานในขณะนั้นเป็นผูป้ระเมิน 
ทั้งน้ีการประเมินจะจดัท าปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเดือนท่ี 6 และเดือนท่ี 12 
 
2. การปฏบิัตงิานทีห่อผู้ป่วย 

ใชแ้บบประเมินเป็นตวัวดัผล โดยใหอ้าจารยผ์ูดู้แลแพทยป์ระจ าบา้นปฏิบติังานในขณะนั้นเป็นผูป้ระเมิน ทั้งน้ีการ
ประเมินจะจดัปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเดือนท่ี 6 และเดือนท่ี 12 
 
 3. การปฏิบตังิานในห้องผ่าตดั 

ใชก้ารประเมินโดยใหอ้าจารยแ์พทยท่ี์ไดรั้บมอบหมายเขา้ช่วยผา่ตดัในรายท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด   
ผูน้ั้นเป็นผูผ้า่ตดัทั้งน้ีจะเลือกคนไขท่ี้เหมาะสมกบัชั้นปีของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด โดยพิจารณาตามหลกัสูตรของราช
วทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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แบบประเมนิการปฏิบัตงิานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ฯ 

ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
(ข้อมูลของผู้ประเมนิเป็นข้อมูลปกปิด) 

 

 นพ.  พญ. (ช่ือ).......................................................... (สกุล) ...................................................ชั้นปีท่ี............................... 
ตั้งแต ่............../.............../...............(วนั/ เดือน/ ปี) ถึง........../............./............(วนั/ เดือน/ ปี)  รหสั......................................... 
 
 ช่วงระยะเวลาหมุนเวยีน     สาย 1  (ชมพ)ู       สาย 2    (ฟ้า  )           หน่วยตรวจผูป่้วยนอกตจวทิยา 
                                            หน่วย Oculoplastic ภาควชิาจกัษุวทิยา       หน่วย Aesthetic dentistry คณะทนัตแพทยศาสตร์                  
                                            หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศิริราชพยาบาล    กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวถีิ 
ระยะเวลาปฏิบติังานจริง…… เดือน ตั้งแต่ ...../......../........(วนั/ เดือน/ ปี) ถึง...../......../........(วนั/ เดือน/ ปี) ลาป่วย…วนั   ลากิจ…
วนั     ขาดงานโดยไม่มีการลา…วนั  ไม่อยูเ่วรโดยไม่แจง้…...คร้ัง ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานจริงร้อยละ……      
การประเมินผล (ดูเกณฑก์ารประเมินตามเอกสารแนบ) 

หัวข้อประเมนิ                        ผลการประเมนิ 
 ดเีด่น ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ประเมินไม่ได้ 
 (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)  

1. ความรู้      
2. ทกัษะทางคลินิก      
3. การท าหตัถการ (หากมี)      
4. การบนัทึกรายงาน      
5. การส่ือสารดว้ยวาจา      
6. ความรับผิดชอบ      
7. มนุษยสมัพนัธ์      
8. ความใฝ่รู้      
9. ความประพฤติ      
คะแนนเฉลีย่  (เตม็ 4 คะแนน) …………………………………  
การประเมนินีใ้ช้ข้อมูลจาก  

   ความเห็นเฉพาะตวั               ความเห็นของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................... 
ความคดิเห็นเพิม่เตมิ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
                                                                

ลงช่ือ.............................................................................................................. 
               (...........................................................................................................) 
    ต าแหน่ง ...........................................................................................…….... 
                                                              ประเมินเม่ือวนัท่ี......................... เดือน................................พ.ศ................................. 
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แบบประเมนิผลการปฏบิัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทางโสต ศอ นาสิกวทิยา 

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 
 
วตัถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ตามช่วงระยะเวลาหมุนเวยีนท่ีแพทยผ์า่นการ
ปฏิบติังาน 
 

ค าอธิบาย  
1.  แบบประเมินผลน้ีเป็นแบบวดัผลการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ท่ีผา่นการปฏิบติังานในแต่ละ

ช่วงระยะเวลาหมุนเวยีน  
2.  ผูต้อบแบบประเมิน ไดแ้ก่ อาจารยแ์พทย ์ท่ีคอยดูแลแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ หรือหวัหนา้กลุ่มงาน หรือ

หวัหนา้ภาควชิาฯ ของสถานฝึกอบรม 
3. แบบประเมินฉบบัน้ีใหร้วบรวมส่งประธานหลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ  

เพื่อน าขอ้มูลกรอกสรุปลงในแบบประเมินผลการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้นซ่ึงจะใชเ้ป็นหลกัฐานบนัทึกในทะเบียนประวติั ใน
การปฏิบติังานและใชอ้า้งอิงในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ และสมคัรสอบวฒิุบตัร  

4. เกณฑก์ารประเมิน แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ทุกคนจะตอ้งปฏิบติัใหค้รบทุกช่วงระยะ 
เวลาหมุนเวยีนรวมทั้งช่วงวชิาเลือก และผลการประเมินไดต้ั้งแต่ระดบั “พอใช”้ในทุกหวัขอ้ท่ีมีการประเมิน  
                           5.  ในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ไดรั้บการประเมินวา่   ตอ้งปรับปรุง  ในขอ้ใดขอ้หน่ึงในแต่ละช่วง
ระยะเวลา หมุนเวยีน รวมทั้งช่วงวชิาเลือก   กรุณาแนบรายละเอียดมาดว้ยทุกคร้ัง ส าหรับเป็นแนวทางใหผู้ถู้กประเมินปรับปรุงแกไ้ข  

 

หัวข้อประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
 แต่ละหวัขอ้ท่ีประเมิน มีค าอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

1.  ความรู้ 
            ตอ้งปรับปรุง  (1 คะแนน)  ไม่สามารถแสดงความรู้ใหผู้อ่ื้นรับทราบไดแ้ละไม่มีการปรับ 

                                                      ปรุง/พฒันา 
            พอใช ้    (2 คะแนน)  รู้ในส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ 
            ดี             (3 คะแนน)  มีความรู้เป็นท่ีน่าพอใจ 
            ดีเด่น     (4 คะแนน)  มีความรอบรู้เป็นท่ีน่าพอใจอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 2.  ทกัษะทางคลนิิก 
           ตอ้งปรับปรุง  (1 คะแนน) ไม่สามารถประยกุตค์วามรู้ในการดูแลรักษาผูป่้วยไดแ้ละไม่มี      
                                                                     การพฒันา 
            พอใช ้    (2 คะแนน) สามารถประยกุตค์วามรู้ในการดูแลรักษาผูป่้วยศลัยกรรมตกแต่งและเสริม     
                                                                     สร้างใบหนา้ได ้
            ดี                    (3 คะแนน)  สามารถประยกุตค์วามรู้ได ้แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งในสถานการณ์ 
                                                                     ต่างๆ เช่น ปัญหาฉุกเฉิน  ซบัซอ้น  การส่งต่อผูป่้วย 

           ดีเด่น    (4 คะแนน)  สามารถประยกุตค์วามรู้ได ้แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งในสถานการณ์ 
                                                     ต่างๆ เช่นปัญหาฉุกเฉิน  ซบัซอ้น  การส่งต่อผูป่้วยเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งสม ่าเสมอ 
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3.  การท าหัตถการ (หากม)ี 
            ตอ้งปรับปรุง  (1 คะแนน)  ไม่สามารถท าหตัถการไดแ้มจ้ะอยูภ่ายใตค้  าแนะน าของอาจารย ์

        และไม่มีการพฒันา 
            พอใช ้   (2 คะแนน)   สามารถท าหตัถการท่ีภาควชิาฯ ก าหนดตามแต่ละชั้นปีภายใต ้
               ค  าแนะน าของอาจารย ์
                           ดี                  (3 คะแนน)    สามารถท าหตัถการไดทุ้กหตัถการตามเกณฑท่ี์ภาควชิาฯ ก าหนด 
                   ตามแต่ละชั้นปีไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีปัญหาแทรกซอ้นจากการท าหตัถการนั้น 
                           ดีเด่น           (4 คะแนน)    สามารถท าหตัถการไดทุ้กหตัถการตามเกณฑท่ี์ภาควชิาฯ ก าหนด 
                                                                     ตามแต่ละชั้นปีไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีปัญหาแทรกซอ้นจากการ 

       ท าหตัถการนั้น เป็นท่ีน่าพอใจอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 4. การบันทกึรายงาน 
            ตอ้งปรับปรุง  (1 คะแนน)   ไม่ท าการบนัทึกรายงาน และไม่มีการพฒันา 
            พอใช ้    (2 คะแนน)    มีการบนัทึกอาการส าคญั และขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวกบัการเจบ็ป่วยในคร้ังนั้น 
            ดี                     (3 คะแนน)   บนัทึกขอ้มูลการเจ็บป่วยอยา่งสมบูรณ์ในทุกหวัขอ้ตามมาตรฐานท่ี                        
                                                                        ราชวทิยาลยัฯ ก าหนด ของผูป่้วยทุกราย 
            ดีเด่น     (4 คะแนน)    บนัทึกขอ้มูลการเจ็บป่วยอยา่งสมบูรณ์ในทุกหวัขอ้ตามมาตรฐานท่ี 
                     ราชวทิยาลยัฯ ก าหนด ของผูป่้วยทุกราย เป็นท่ีน่าพอใจอยา่งสม ่าเสมอ 
  

5. การส่ือสารด้วยวาจา 
  ตอ้งปรับปรุง    (1 คะแนน)  ถูกร้องเรียนมากกวา่ 3 คร้ัง ในเร่ืองเดียวกนั 
  พอใช ้          (2 คะแนน)     ไม่เคยถูกร้องเรียน 
  ดี           (3 คะแนน) ไม่เคยถูกร้องเรียน และไดรั้บค าชมเชยจากผูป่้วย 
  ดีเด่น          (4 คะแนน) ไม่เคยถูกร้องเรียน และไดรั้บค าชมเชยจากผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ 
 
  

6.  ความรับผดิชอบ 
ตอ้งปรับปรุง    (1 คะแนน)  ไม่ปฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายหลงัจากท่ีไดรั้บค าเตือน 

                               พอใช ้          (2 คะแนน)   ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดค้รบถว้น 
  ดี          (3 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และงานพิเศษอ่ืนนอกเหนือจากภาระ 
      ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ดีเด่น          (4 คะแนน)    สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และงานพิเศษอ่ืนนอกเหนือจาก 
ภาระท่ีไดรั้บมอบหมาย และไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งสม ่าเสมอ 

 
7.  มนุษยสัมพนัธ์ 

                         ตอ้งปรับปรุง  (1 คะแนน)      มีปัญหากบัผูร่้วมงานไม่สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละ 
               ไม่มีการพฒันาเม่ือไดรั้บค าเตือน 

           พอใช ้       (2 คะแนน) สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มีปัญหา 
  ดี       (3 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี  
  ดีเด่น       (4 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี และไดรั้บค าชมเชย 

จากผูร่้วมงาน 
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8.  ความใฝ่รู้ 
                          ตอ้งปรับปรุง     (1 คะแนน) ไม่มีการพฒันาความรู้เพ่ิมเติมจากระดบัความรู้เดิม 
  พอใช ้           (2 คะแนน)  สามารถท ากิจกรรมวชิาการเท่าท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ดี           (3 คะแนน)  สามารถหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่างๆ และแสดงใหเ้ห็นวา่มี 

ความรู้เพ่ิมพนูข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  ดีเด่น            (4 คะแนน) สามารถหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่างๆ และแสดงใหเ้ห็นวา่มี 

ความรู้เพ่ิมพนูข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  เป็นท่ีน่าพอใจ 
 9.  ความประพฤต ิ
                         ตอ้งปรับปรุง      (1 คะแนน)    มีความประพฤติท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามและ 

  จริยธรรมทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจน ไม่มีการพฒันาเม่ือไดรั้บ 
  ค  าเตือน 

ผา่น            (2 คะแนน)   ไม่มีความประพฤติท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
           และจริยธรรมทางการแพทย ์

  ดี            (3 คะแนน)    มีความประพฤติท่ีเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
         และจริยธรรมทางการแพทย ์ 

ดีเด่น            (4 คะแนน)     มีความประพฤติท่ีเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีดีงาม 
   และจริยธรรมทางการแพทย ์ตลอดจนไดรั้บค าชมเชยจาก 
   ผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ทางโสต ศอ นาสิกวทิยา 

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าทั้งปี 
 
ขอ้มูลทัว่ไป 
 

ช่ือ – สกลุ ………………………………………..ชั้นปีท่ี…………รหสั………………… 
ตั้งแต่วนัท่ี…… เดือน………….. พศ………..ส้ินสุดวนัท่ี…… เดือน………….. พศ……………. 
ระยะเวลาท่ีฝึก…. %  ลาป่วย……วนั   ลากิจ…..วนั  ขาดงานโดยไม่มีใบลา……วนั ไม่อยูเ่วรโดยไม่แจง้……คร้ัง ช่วง
ระยะเวลาท่ีฝึกอบรม 
 
 

สรุปการประเมินผล 
ช่วงระยะเวลาหมุนเวยีน   คะแนนทีไ่ด้ (เตม็ 4 คะแนน) 

สาย 1 (ชมพู)                                    ……….. 
สาย 2 (ฟ้า)                  ……….. 
หน่วยตรวจผูป่้วยนอกตจวทิยา                             ……….. 
หน่วย Oculoplastic ภาควชิาจกัษุวทิยา              ……….. 
หน่วยประดิษฐใ์บหนา้ขากรรไกร คณะทนัตแพทยศาสตร์                 ……….. 
หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล         ………..                                  
สถาบนัโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวถีิ                                          ……….. 
หน่วยศลัยกรรมช่องปาก โรงพยาบาลชลบุรี   ………..  
                     คะแนนรวม                                  ……….. 
           คะแนนเฉลีย่ (เตม็ 4 คะแนน)                        ……….. 
 
จากขอ้มูลทั้งหมด  แพทยท่์านน้ีมีผลการพิจารณาพฒันาการในชั้นปี 1 และ ปี 2 หรือ พิจารณาส่ง 
สอบวฒิุบตัรโดยคิดจากคะแนนเฉล่ียของทุกช่วงระยะหมุนเวยีน 

 ดีเด่น   (ไดค้ะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.50 – 4.00)  
 ดี          (ไดค้ะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.00 – 3.49)  
 ปานกลาง   (ไดค้ะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.00 – 2.99)  
 ตอ้งปรับปรุง (ไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ 2.00)   
 
ความเห็น
เพ่ิมเติม…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

                            ประธานหลกัสูตรอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ฯ  
        (…………………………………)                                              
                                                                                                              วนัท่ี…… เดือน…..……….พศ……… 
                                         หัวหน้าภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 

(….………………………………) 
                                                                                                             วนัท่ี…… ..เดือน…..……….พศ……… 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทางโสต ศอ นาสิกวทิยา 
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 

  โดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ฯ 
ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 
 

 นพ.  พญ. (ช่ือ).........................…....(สกลุ) ……..............……… ชั้นปีท่ี.รหสั……………… 
 
 หัวข้อประเมนิ               ผลการประเมนิ  
                                  ดเีด่น              ดี  พอใช้          ต้องปรับปรุง     ประเมนิไม่ได้ 
                                                    (4 คะแนน)      (3 คะแนน)     (2 คะแนน)             (1 คะแนน) 
1. ความรู้                                                                                                                    
2. ทกัษะทางคลินิก                                                                                                                                
3. การบนัทึกรายงาน                                                                                                    
4. การส่ือสารดว้ยวาจา                                                                                                
5. ความรับผิดชอบ                                                                                                       
6. มนุษยสมัพนัธ์                                                                                 
7.  ความสามารถในการสอน                                                                                       
8. ความใฝ่รู้                                                                                                             
9. ความประพฤติ                                                                                                        
 
คะแนนเฉลีย่  (เตม็ 4 คะแนน) …………………………………  
ความคดิเห็น
เพิม่เตมิ……………………………………………………………………………………

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

           ประเมินโดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ชั้นปีท่ี ………………………… 
                                                                 ประเมินเม่ือวนัท่ี………… เดือน…..……..….พ.ศ…………….. 
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การประเมนิอาจารย์ 
ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
ช่ืออาจารยผ์ูถู้กประเมิน…………………………………………………………………… 
ผูป้ระเมิน : แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ชั้นปีท่ี………………………. 
วนัท่ีประเมิน………………………………………………. 
ท าเคร่ืองหมาย  /  ในช่อง  ซ่ึงตรงกบัความรู้สึกของท่าน 
1 = below average  2 = average 
3 = good   4 = excellent 

ประเดน็ในการประเมนิ 1 2 3 4 

I  ด้านการสอน     
   1. กระตือรือร้นในการสอน     
   2. กระตุน้ใหท่้านเกิดความสนใจใฝ่รู้     
   3. อธิบายไดต้รงประเดน็ ชดัเจน เขา้ใจง่าย     
   4. ความสามารถในการถ่ายทอดทกัษะทางคลินิก     
   5. แนะน าแนวทางและใหก้าร Feed back ท่ีเป็นประโยชน ์     
   6. เขา้ถึงไดง่้าย (Accessibility & availability)     
   7. ประสิทธิภาพโดยรวม ดา้นความเป็นครู     
II คุณลกัษณะทัว่ไปและด้านวชิาชีพ     
   1. ความมีมนุษยสมัพนัธ ์     
   2. ใหเ้กียรติท่านในฐานะผูร่้วมงาน     
   3. ใหโ้อกาสท่านแสดงความเห็น     
   4. แสดงความรู้ ทกัษะ และการตดัสินใจไดดี้     
   5. ปฏิสมัพนัธ์กบัผูป่้วยและญาติ     
   6. ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพ     
   7. การพิจารณาดา้นความคุม้ค่าในการรักษาพยาบาล     
   8. ความมีจริยธรรม     
   9. เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นวชิาชีพ     
 
ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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หลกัเกณฑ์การประเมนิผล 

การประเมนิผลการสอบ 
 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ จะตอ้งมีผลการสอบมากกวา่ร้อยละ 60 ในภาคทฤษฎี ในกรณีท่ีสอบไดไ้ม่ถึงร้อยละ 60 จะ
พิจารณาจากผลการท างาน โดยพิจารณาในท่ีประชุมภาควชิาฯ เพ่ือพิจารณาวา่จะใหเ้รียนเพ่ิมเติม ไม่พิจารณาเล่ือนชั้น เม่ือจบปี
การศึกษา หรือไม่พิจารณาส่งสอบ 
การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
 ในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดฯ ของภาควชิาโสตฯ ไดล้ะเลยตอ่ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ อนัไดก้ าหนดไวใ้นคู่มือส าหรับแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด ฯ ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา   ภาควชิาฯ ไดก้ าหนดบทลงโทษไวด้งัน้ี 

1. ในกรณีท่ีกระท าความผิดคร้ังแรก และเป็นความผิดเลก็นอ้ย อาจารยแ์พทยผ์ูดู้แลจะเป็นผูว้า่กล่าวตกัเตือน 
2. ในกรณีท่ีกระท าความผิดอยูเ่สมอหรือกระท าความผิดซ ้ าซาก ไม่สนใจต่อค าตกัเตือน จะถูกพิจารณาลงโทษในท่ี

ประชุมของภาควชิาฯ ตามมตขิองทีป่ระชุมภาควชิาฯ โดยพิจารณาความรุนแรงเป็นราย ๆ ไป 
3. บทก าหนดโทษ ไดแ้ก่ 

3.1 วา่กล่าวตกัเตือน 
3.2 ภาคทณัฑ ์
3.3 ลงโทษใหอ้ยูเ่วรเพ่ิม หรือระงบัการลงพกัผอ่นประจ าปี 
3.4 พกังาน หรือพิจารณาใหป้ฏิบติังานเพ่ิมเติม 
3.5 ไม่พิจารณาเล่ือนชั้น เม่ือครบปีการศึกษา 
3.6 ไม่พิจารณาส่งสอบวฒิุบตัร 
3.7 ส่งกลบัตน้สงักดัหรือใหล้าออก 

 
การสอบเพือ่วุฒบิัตร/หนังสืออนุมตั ิ

1. ผูส้มคัรสอบเพ่ือวฒิุบตัรแพทยเ์ฉพาะทางสาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่และเสริมสร้างใบหนา้จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ขอ้ 8 และไดผ้า่นการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ครบตามหลกัสูตรแพทยสภา และ
สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้

2. วธีิการสอบประกอบดว้ย 
  -สอบภาคปฏิบติั 
  -สอบขอ้เขียน 
  -สอบสมัภาษณ์ 
  -การพิจารณาผลงานวจิยั บทความฟ้ืนฟวูชิาการ หรือรายงานผูป่้วย 
ภายหลงัการสอบ จะน าผลการสอบมาปรับปรุงหลกัสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

 
การประเมนิผลการเรียนการสอน 
 ภาควชิาฯ จะจดัประชุมระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  และกรรมการหลกัสูตรทุก  3 เดือน เพื่อปรับปรุงและ   แกไ้ข
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม รวมทั้งแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 
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การประเมนิผลอาจารย์ 
 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  จะไดรั้บแบบประเมินอาจารย ์เพ่ือประเมินอาจารย ์ทั้งในแง่การเรียนการสอนและเจตคติ ทั้งน้ี
แบบประเมินจะเป็นแบบ Check list เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลเสียต่อแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ได ้
 
การตดิตามผลการเรียนการสอน 
 ภาควชิาฯ จะติดต่อกบัผูใ้ชผู้จ้บการฝึกอบรมโดยตรง เพ่ือสอบถามวา่มีคุณสมบติัตามหลกัสูตรหรือไม่ ในกรณีท่ีท างาน
ส่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานการฝึกอบรม จะพิจารณาถึงผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบติังาน ทั้งน้ีจะมีการประชุมสหสถาบนัเพื่อ
ประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งเทียบเคียงสมรรถนะกบัสถาบนัอ่ืนดว้ย 

 
การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
 ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย ์แห่งประเทศไทย จดัใหมี้การประเมินคุณภาพของสถาบนัฝึกอบรม และคุณภาพการ
ฝึกอบรมเป็นประจ าทุก 5 ปี โดยมีหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขตามท่ีอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์
แห่งประเทศไทย เป็นผูก้  าหนด 
 
ระเบียบการลา 
 ก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ฯ ปีท่ี 1 ลาพกัผอ่นได ้5 วนั ปี 2 ลาพกัผอ่นได ้10 วนั โดยลาติดต่อกนัไม่เกิน 5 วนั ต่อ
คร้ัง ยกเวน้ช่วง เดือนมีนาคม, เมษายน และ วนัท่ี 1-15 พฤษภาคม วนัท่ี 1 - 31 ตุลาคม โดยตอ้งขออนุญาตต่ออาจารยผ์ูดู้แลแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด ฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 สปัดาห์ซ่ึงจะไดรั้บอนุญาตตามล าดบัการยืน่ใบลาก่อนหลงัเพ่ือมิใหล้าพกัผอ่นซอ้นกนั 
ส่วนการลาในลกัษณะอ่ืน ใหข้ออนุญาตต่ออาจารยผ์ูดู้แลแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  เป็นกรณี ๆ ไป ทั้งน้ี  ไม่อนุญาตให้ลาพร้อมกนั 
เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ ภาควชิาฯ จะแจง้ใหรั้บทราบต่อไป 
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ตารางปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทางโสต ศอ นาสิกวทิยา 

สาขาศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 
 

 
                     เวลา 
วนั 

07.00-08.00 น. 08.00-09.00 น. 09.00-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

จนัทร์  Journal club   OR           OR Tumor conference 
 

องัคาร  - Guest  lecture 
or  Topic 
assignment 
- Maxillofacial 
conference  

 
 

OR 
 

 
 

          OR 

 
 

OR 

พุธ Service 
Round 

 

Interesting cases 
conference 

OPD  Facial plastic 
and 
reconstructive 
clinic 

Faculty hour 
 

พฤหัส  Grand round OR 
 

OR OR 
 

ศุกร์  Head and neck 
anatomy : Theory 
July to September 

OR 
 

Head and Neck 
anatomy : workshop 

July to September 

 

 
*สลบั -Review paper 

-Resident - Staff meeting 
 
 
 
 
 
 

ตารางปฏบิัติงานข้างต้นอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก



 
 

เกณฑ์การคัดเลอืก แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 
 

 
 

รายช่ือแพทย ์

 
 

สถาบนัท่ีจบ 

 
ตน้สงักดั 
10 คะแนน 

 
Recommendation 

15 คะแนน 

 
CU-TEP 

5 
คะแนน 

ผลการศึกษา กิจกรรมต่อสงัคม/ประสบการณ์  
คะแนน 

100 คะแนน 
GPA 
15 

คะแนน 

ENT 
15 

คะแนน 

ใชทุ้น/ปี 
10 

คะแนน 

กิจกรรม
ต่อสงัคม 
5 คะแนน 

ความสามารถพิเศษ 
5 คะแนน 

เจตคติ 
20 คะแนน 

  
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

 

 



 


