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สารบัญ 
หัวข้อ                     หน้า 
๑.ช่ือหลกัสูตร             ๒ 
๒.ช่ือวุฒิบตัร            ๒ 
๓.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ          ๒ 

๔.พนัธกิจของการฝึกอบรม          ๒ 

๕.ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร         ๓ 

๖.แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร          ๖ 

 ๖.๑ วิธีการใหก้ารฝึกอบรม         ๖ 

 ๖.๒ เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร        ๘ 

       ๖.๒.๑ ผลลพัธก์ารเรียนรู้ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินผล   ๑๑ 

       ๖.๒.๒ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้       ๑๖ 

 ๖.๓ จ านวนปีของการฝึกอบรม         ๒๔ 

 ๖.๔ การบริหารการจดัการฝึกอบรม        ๒๔ 

 ๖.๕ สภาวะการปฏิบติังาน         ๒๔ 

 ๖.๖  การวดัและประเมินผล         ๒๕ 

๗. การับและคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม        ๓๐ 

๘. อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม          ๓๑ 

๙.ทรัพยากรทางการศึกษา          ๓๓ 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร        ๓๔ 

๑๑.การทบทวน/พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม        ๓๔ 

๑๒.ธรรมมาภิบาลและการบริหารจดัการ        ๓๕ 

๑๓. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม         ๓๕ 

ภาคผนวกท่ี ๑      เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร       ๓๗ 

ภาคผนวกท่ี ๒    เกณฑห์ตัถการเพื่อการสอบวุฒิบตัร       ๕๒ 

ภาคผนวกท่ี ๓      ความมัน่ใจในวิชาชีพ Entrustable  professional activities (EPA)   ๕๙ 

ภาคผนวกท่ี ๔       งานวิจยัเพื่อวุฒิบตัรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา     ๖๙ 
ภาคผนวกท่ี ๕       แบบประเมินการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้น 360 องศา    ๗๓ 
ภาคผนวกท่ี ๖         แบบประเมินอาจารยโ์ดยแพทยป์ระจ าบา้น      ๘๓ 
ภาคผนวกท่ี ๗       แบบประเมินการสอบ OSCE ของแพทยป์ระจ าบา้น     ๘๔ 
ภาคผนวกท่ี ๘        Portfolio          ๘๕ 

ภาคผนวกท่ี ๙        ตารางแสดงผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์วิธีการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล           ๑๐๔                           
ดา้น ความรู้ ทกัษะ เจตคติ 



 

 

๒ 

 

 หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑. ช่ือหลกัสูตร 

(ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 
                           ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
(ภาษาองักฤษ) Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 

 
๒. ช่ือวุฒิบัตร 
          ช่ือเตม็ 
    (ภาษาไทย)     วุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
        (ภาษาองักฤษ)    Diploma of the Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 
          ช่ือยอ่ 
           (ภาษาไทย) ว.ว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
           (ภาษาองักฤษ) Diploma Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 
 
๓. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 
๔. พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

       จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ีมีความทนัสมยั เพื่อใหแ้พทยผ์ูส้ าเร็จการ
ฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถในการบริการสุขภาพ สาขาโสต ศอ นาสิก ตามมาตรฐานแพทยสภาและราชวิทยาลยั
โสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรับผิดชอบทางสังคมในฐานะแพทยแ์ละพลเมืองดี  มี
ประสิทธิภาพสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous professional development)  ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการวิจยั ความสามารถในการท างานเป็นทีม ความสามารถในการส่ือสาร การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  การมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วยและญาติ มีความเอ้ืออาทร
และใส่ใจในความปลอดภยัของผูป่้วย แกไ้ขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพโดยยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของ
การดูแลแบบองคร์วม ความเขา้ใจในระบบสุขภาพ โดยค านึงถึงความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชนและสังคม ระบบ
บริการสุขภาพ  
มีความสามารถในการเป็นครู สามารถสอนหรือใหค้วามรู้แก่แพทย ์/ เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย และ ญาติ ไดเ้ป็นอยา่งดี และ
ความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการประเมินและประกนัคุณภาพมาตรฐานการฝึกอบรม เป็น
ระยะอยา่งสม ่าเสมอ และค านึงถึงความปลอดภยัของแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดว้ย 
 
 
 
 



 

 

๓ 

 

วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ค่านิยม ของมหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และภาคโสต ศอ นาสิกวิทยา 

 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

วิสัยทศัน์  มหาวิทยาลยัมหิดล มุ่งมัน่ท่ีจะเป็น
มหาวิทยาลยัระดบัโลก  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น
สถาบนัทางการแพทยช์ั้นน าในระดบัสากล  

ศกัยภาพการรักษาพยาบาล สาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้นน าของ
ประเทศไทย เป็นท่ีไวว้างใจของ
ประชาชน  

พนัธกิจ  สร้างความเป็นเลิศทางดา้นสุขภาพ 
ศาสตร์ ศิลป์ และนวตักรรม บน
พ้ืนฐานของ 
คุณธรรมเพื่อสังคมไทย และ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ  

พนัธกิจ : ด้านการศึกษา  
จดัการศึกษาดา้นการแพทย ์พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประเทศ  
พนัธกิจ : ด้านการวิจัย  
สร้างงานวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการน าไป
ประยกุตใ์ช ้ 
พนัธกิจ : ด้านบริการวิชาการ  
ให้ความรู้ หรือค าปรึกษาทางวิชาการดา้น
การแพทย ์พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
พนัธกิจ : ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  
ให้ค  าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ไดแ้ก่ การ
สร้างเสริม ป้องกนั รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟู
สุขภาพ ท่ีมีคุณภาพ เพื่อสนบัสนุนการเรียน
การสอน และการวิจยั  

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกัของ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ค่านิยม  รู้แจง้รู้จริงสมเหตุสมผล มุ่งผลเพือ่
ผูอ้ื่น กลมกลืนกบัสรรพส่ิง มัน่คง
ย่ิงในคุณธรรม แน่วแน่กลา้ท า กลา้
ตดัสินใจ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ใฝ่ใจ
เป็นผูน้ า  

มุ่งเรียนรู้ คูคุ่ณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสาน
ภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม  

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกัของ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 

๕. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
     ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร (Expected Learning Outcomes) ไดข้อ้มูลมาจากความตอ้งการของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย เกณฑม์าตรฐานทางวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา   

๑. ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders needs) ซ่ึงไดแ้ก่  
• ผูเ้รียน (student) มีการส ารวจผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา  



 

 

๔ 

 

• ศิษยเ์ก่า (alumni) มีการส ารวจผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรทุกปีการศึกษาหลงัจากผูเ้ขา้อบรมส าเร็จ 

                การศึกษา โดยการใชแ้บบสอบถามของการศึกษาหลงัปริญญา  

• ผูใ้ชบ้ณัฑิต (employers) มีการส ารวจผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร ทุกปีโดยหวัหนา้งาน หรือผูใ้ช ้

   บณัฑิต จากการใชแ้บบสอบถามของการศึกษาหลงัปริญญาทุกปี  

• บุคลากรสายวิชาการ (academic staff) มีการส ารวจผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรจากบุคลากรสาย 

  วิชาการในการประชุมภาควิชาฯ และการประชุมหลกัสูตรทุกปีการศึกษาหลงัจากท่ีแพทยป์ระจ าบา้นส าเร็จ 

   การศึกษา  

๒. เกณฑม์าตรฐานทางวิชาชีพ ไดแ้ก่ เกณฑห์ลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

   แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ตอ้งมีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถ
ขั้นต ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง ๖ ดา้นดงัน้ี 
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

ก. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีโรคทางหูคอจมูก ศีรษะ ใบหนา้ ทางเดิน
หายใจและทางเดินอาหารส่วนตน้  

ข. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมเพื่อการผา่ตดัระหวา่งผา่ตดัและการดูแล
ผูป่้วยหลงัการผา่ตดั 

ค. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินของหูคอจมูกไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  
ใหก้ารรักษาเบ้ืองตน้และทราบแนวทางการรักษาขั้นสุดทา้ย (Definite treatment)เพื่อวางแผนการรักษา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ง. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกบัสหสาขาวิชาอ่ืน 
จ. มีทกัษะความสามารถในการเลือกส่งการคน้หาทางห้องปฏิบติัการและรังสีท่ีเหมาะสม ไดผ้ลประโยชน์สุ

งสุดแก่ผูป่้วยโดยระมดัระวงัรวมถึงแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นและสามารถแปลผลท่ีจ าเป็นได้
อยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า น าไปสู่การวินิจฉยัและรักษา 

๒) ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน   
     (Medical Knowledge and Skills) 

ก. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคทางหูคอจมูก  
ข. มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถเก่ียวกบัโรคทางหูคอจมูก การใชเ้คร่ืองมือเพื่อวินิจฉยั รักษา 

และฟ้ืนฟู รวมทั้งหตัถการทางหูคอจมูก 
 ๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

ก. มีความสามารถในการด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
ข. มีความสามารถในการวิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์
ค. มีความรู้เก่ียวกบัจริยธรรมการวิจยั 
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ง. มีความสามารถในการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 
จ. มีความสามารถในการคน้หา วิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจยั รายงาน หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ เพื่อพฒันาองค์

ความรู้ท่ีใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งดี และมีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง 
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. มีความสามารถและทกัษะในการส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติ  
ข. มีความสามารถและทกัษะในการน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหา  
ค. มีความสามารถและทกัษะในการสอนและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รวมถึงทกัษะให้แพทย ์นกัศึกษา

แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 
ง. มีความสามารถและทกัษะในการใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะโรค

ทางหูคอจมูก 
จ. มีความสามารถและทกัษะท่ีดีในการส่ือสาร ในการท างานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพไดอ้ย่างดี 

ประสานงานและท างานร่วมกบัแพทยเ์ฉพาะทางและบุคคลากรอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และ 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี   

๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
ก. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ 
ข. มีคุณธรรมจริยธรรมอนัดี แสดงใหเ้ห็นถึงความมีเมตตากรุณา (Compassion) ความซ่ือสัตย ์(Integrity) 

และความเคารพต่อผูอ่ื้น (Respect for others) รวมถึงการยดึมัน่ในหลกัการทางเวชจริยศาสตร์ท่ีดีงาน
และเหมาะสมต่อผูป่้วยและญาติ 

ค. มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภยัเพื่อการแกไ้ขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดยยดึถือ
ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองคร์วม 

ง. มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจดัการสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน  

จ. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous 
professional development)   

ฉ. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ช. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
ซ. เคารพในศกัด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย ์แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบอยา่งสุงสุดต่อผูป่้วย 

สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง 
ฌ. มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีทกัษะของการเป็นพลเมืองท่ีดี สามารถปรับตวัเขา้เป็น

ส่วนหน่ึงของกลุ่ม ชุมชน และสังคม 
๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  
ค. มีความสามารถในการใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

ตามเศรษฐานะ และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุข
ไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมองคร์วมของประเทศ 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจในระบบประกนัสุขภาพต่างๆ ระบบการประกนัคุณภาพโรงพยาบาล นโยบายการ
ใชย้าระดบัชาติ บญัชียาหลกัแห่งชาติ เป็นตน้ 
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๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
     ๖.๑  วิธีการใหก้ารฝึกอบรมค านึงถึงปัญหาสุขภาพดา้นโสต ศอ นาสิก ท่ีพบบ่อยตามขอ้มูลสถิติผูป่้วยท่ีมารับบริการ  
ซ่ึงมีจ านวนมากจนตอ้งขยายการบริการเป็นคลินิกเฉพาะโรค เช่น โรคจมูก โรคหู โรคนอนกรน เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
ประสานความร่วมมือกบัส านกังานประกนัสุขภาพและภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการ 
ส่ือความหมาย ในดา้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพการไดย้นิ  
      ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ไดรั้บขอ้มูลความตอ้งการของราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ใน
ฐานะสมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาจดัการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมและตอบสนองความตอ้งการต่อระบบ
บริการสาธารณสุขของประเทศ    
      ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมในหลายดา้น เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยั เช่น ร่วมเป็นกรรรมการ CPG ใหค้วามรู้แก่ประชาชนทาง Rama Charnel แผ่นผบั CSR และร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลและก าหนดใหเ้บิกจ่ายจากกรมบญัชีกลาง 

๑). การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
ก. การดูแลผูป่้วยนอก 

- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีตอ้งปฏิบติังานดูแลผูป่้วยนอกหูคอจมูกทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอ 
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ ๒ วนั หากไม่ติดกิจกรรมการเรียนอ่ืน 

- แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๒ หรือ ๓ ตอ้งไดป้ฏิบติังานดูแลผูป่้วยในคลินิกเฉพาะโรคท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ คลินิกโรคหู (otology, neuro-otology, audiology clinic) คลินิกโรคจมูก (rhinology, 
sinus, allergy clinic) คลินิกโรคกรนและหยดุหายใจขณะหลบั (snoring and obstructive 
sleep apnea clinic) และอาจไดป้ฏิบติังานดูแลผูป่้วยในคลินิกอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น คลินิกโรค
ทางการพูด (speech clinic) คลินิกศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ (facial plastic 
clinic) เป็นตน้ 

ข. การดูแลผูป่้วยใน 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ตอ้งปฏิบติังานดูแลผูป่้วยในโดยมีการแบ่งภาระงานของแต่ละ

ชั้นปีใหช้ดัเจน และเหมาะสม (ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือแพทยป์ระจ าบา้น) 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมีประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีรับปรึกษาผูป่้วยต่างแผนกผูป่้วย

ฉุกเฉินหรือผูป่้วยในระยะวิกฤต 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมีประสบการณ์ร่วมกบัสหสาขาวิชาอ่ืนในการวางแผนการรักษา 

ค. การดูแลผูป่้วยผา่ตดั 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมีหนา้ท่ีในการเตรียมผูป่้วย ใหพ้ร้อมท่ีจะรับการผา่ตดั  
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมีหนา้ท่ีผา่ตดั หรือ ช่วยผา่ตดั ในหัตถการท่ีเหมาะสมกบัความรู้

ความสามารถ 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมีหนา้ท่ีในการดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั 
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๒).  ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical 

Knowledge and Skills) 
- แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ ตอ้งเรียนสถิติทางการแพทยเ์บ้ืองตน้ (medical statistic and research 

methodology) 
- แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ ตอ้งเรียนวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์(correlated basic medical 

science) และโรคทางหูคอจมูก ทัว่ไป 
- แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๒ ตอ้งเรียนโรคทางหูคอจมูก ท่ีซบัซอ้นและเฉพาะสาขายอ่ยมากขึ้น มีการน า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยกุตใ์ชก้บัทางคลินิกมากขึ้น (clinical science) 
- แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๓ ตอ้งเรียนความรู้รวบยอดของโรคทางหูคอจมูก (comprehensive course)  
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ตอ้งเขา้ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการท่ีจดัใหมี้ขึ้นอยา่งสม ่าเสมอตลอดการ

ฝึกอบรม เช่น grand round, interesting case confernce, topic review,phya thai Network conference  
morbidity-mortality conference, journal club, rhinology teleconference เป็นตน้  

- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ควรจะเขา้ร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคทางหูคอจมูก 
เช่น tumor conference, clinico – pathological conference เป็นตน้ 

- แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๓ ตอ้งเขา้ร่วมอภิปรายใน interuniversity conference ซ่ึงเป็นกิจกรรมระหวา่ง
สถาบนัฝึกอบรมท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย จดัขึ้น 

- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการการผา่ตดัและการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
ท่ีใชใ้นการวินิจฉยั รักษา หรือฟ้ืนฟูผูป่้วยท่ีมีโรคทางหูคอจมูก 

- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีตอ้งเขา้ร่วมประชุมพฒันาคุณภาพงาน (Clinical lead team)  
ของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เพื่อพฒันาการแกปั้ญหาของผูป่้วยอยา่งรอบดา้น  
แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยาของ
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นเวลา 3 ปี เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ จะไดรั้บประกาศนียบตัร
ชั้นสูงของมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงมีศกัด์ิและสิทธ์ิเหนือกวา่ปริญญาโท ผูส้ าเร็จการศึกษษสามารถปรับ
วุฒิได ้

๓). การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพฒันาตนเอง(Practice-based Learning and Improvement)  
แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีตอ้ง 
- ท างานวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง โดยเป็นผูว้ิจยัหลกัหรือมีส่วนร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐   
- ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาวารสารทางการแพทย ์และมีส่วนร่วมในการวิพากษบ์ทความหรืองานวิจยั

ทางการแพทย ์
- ไดเ้ขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัจริยธรรมการวิจยั 
- มีประสบการณ์ในการท า mortality and morbidity conference  
-  
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๔).  ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีตอ้ง 
- เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร และการพฒันาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ท่ีจดัโดย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา 
- มีประสบการณ์การใหข้อ้มูลผูป่้วยเพื่อการตดัสินใจการรักษา การใหค้  าแนะน า และค าปรึกษาเก่ียวกบั

สุขภาพ 
- มีประสบการณ์ในการสอนนกัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง ผูป่้วยและญาติ 
- มีประสบการณ์ในการน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และร่วมอภิปรายในงานสัมมนาทางวิชาการ 

๕).  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีตอ้ง 
- เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรู้ทางดา้นความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพแพทย ์
- เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มีการเรียนรู้วิธีการน าไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
- ไดรั้บงานท่ีตอ้งรับผิดชอบดว้ยตนเอง เช่น การเขียนโครงร่างงานวิจยัและการท าวิจยัจนส าเร็จสมบูรณ์ 

๖).  การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 
 แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ควรจะมีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบั 

- เขา้ร่วมประชุมพฒันาคุณภาพงาน (clinical lead team) ของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
- ระบบสุขภาพของประเทศ 
- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
ทั้งน้ีทางสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัสภาวะการท างานให้เหมาะสม ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพทั้งกายและใจ

ของผูรั้บการฝึกอบรม 
 

๖.๒ เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
๑).  ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยกุต์ (Correlated basic medical science) ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 

และระบบท่ีเกี่ยวข้อง (ภาคผนวกท่ี ๑)  
๒). โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น (ภาคผนวกท่ี ๑) 
      แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถใหก้ารวินิจฉยั ดูแลรักษา และฟ้ืนฟู หรือใหค้  าแนะน าเพื่อส่งต่อได ้ 
ในโรคทางหูคอจมูก ต่อไปน้ี 

ระดบัท่ี  ๑   โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรียนรู้ไดจ้ากผูป่้วยโดยตรง  
ระดบัท่ี  ๒   โรคหรือภาวะท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบัท่ี ๑ และมีความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 
     สามารถเรียนรู้จากผูป่้วยแต่ไม่ไดดู้แลผูป่้วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป่้วย 

ดว้ยกนั เป็นตน้  
ระดบัท่ี  ๓   โรคท่ีพบนอ้ยแต่มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรียนรู้โดยการศึกษา 



 

 

๙ 

 

ดว้ยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มน้ีอย่าง
พอเพียงและเหมาะสม 

๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา (ภาคผนวกท่ี ๑) 
ระดบัท่ี ๑  สามารถตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัท่ี ๒  สามารถส่งตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัท่ี ๓  สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

๔). หัตถการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา แบ่งเป็น (ภาคผนวกที่ ๒) 
ระดบัท่ี ๑   หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง   
ระดบัท่ี ๒  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได ้ หรือท าไดภ้ายใตก้ารแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ) 
ระดบัท่ี ๓  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได ้ หรือสามารถช่วยผา่ตดัได ้หรือเคยไดเ้ห็น  
  หรือสามารถบอกขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ภาวะแทรกซอ้นและขอ้ดีขอ้เสียได ้

๕). การท าวิจัย (ภาคผนวกท่ี ๔) 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวิจยัใหเ้สร็จสมบูรณ์  อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง ในระหวา่งการฝึกอบรม ๓ ปี โดยท า

หนา้ท่ีเป็นผูว้ิจยัหลกัหรือมีส่วนร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐  
- งานวิจยันั้นจะตอ้งด าเนินการตามกระบวนการวิจยัท่ีไดม้าตรฐานสากล (good clinical practice) โดยโครง

ร่างงานวิจยัตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการวิจยัในมนุษยข์องคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี รวมทั้งเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลตอ้งไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งทางสถิติ จากอาจารยก์ลุ่มสาขา
ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ 

- ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีหนา้ท่ีในการเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้น ตั้งแต่การจดัใหมี้
การเรียนการสอนสถิติทางการแพทยเ์บ้ืองตน้ การเตรียมโครงร่างการวิจยั การขออนุมติัจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย ์ การขอทุน (ถา้มี) การเก็บขอ้มูล ไปจนส้ินสุดการท างานวิจยัและจดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์
เพื่อน าส่งราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

๖). การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ 
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑. การส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทย,์ ผูร่้วมงาน, ผูป่้วยและญาติ 
๒. ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย  
๓. การดูแลผูป่้วยและญาติในภาวะการรักษาแบบประคบัประคอง (palliative care)และวาระใกล้

เสียชีวิต (End of life care)  
๔. การบอกข่าวร้าย 
๕. การบริหารจดัการผูป่้วยท่ีมีปัญหาซบัซอ้น difficult case หรือ ผูป่้วยท่ีมีปัญหาในการรักษา ตอ้ง

มีการจดัการความเส่ียงของผูป่้วยและญาต (Risk management) 
๖. การตระหนกัรู้ในพื้นฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีต่างกนั 



 

 

๑๐ 

 

ข. ความเป็นมืออาชีพ 
   -  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เพิ่มการเรียนการสอนเก่ียวกบั ENT –Non – Technical skills 
              (ENTNTS) โดยใชช่ื้อวา่ โครงการเรียนสนุก สุขกบัการใหบ้ริการ (Mindfulness) ใหก้บัแพทย ์
              ประจ าบา้นในชั้นปีท่ี ๑ แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ ท างานเป็นทีสม มีความสุข 
              ในการบริหาร สนุกกบัการเรียน สามารถท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนโดยติดตามการประเมินผล 
              ปฎิบติังานทุกรอบปีการศึกษา  

๑. การบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง (patient-centered care) 
- การยดึถือประโยชน์และความปลอดภยัของผูป่้วยและญาติเป็นหลกั 
- สิทธิผูป่้วย 
- คุณธรรมและจริยธรรม 

  ๒. พฤตินิสัย 
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์และความมีวินยั 
- การแต่งกายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 
- การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

                   ๓. จริยธรรมการแพทย ์
- การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษา สั่งท าการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการตรวจ

พิเศษเพิ่มเติมและหตัถการ 
- การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 
- การออกใบรับรองแพทย ์
- การรักษาท่ีไร้ประโยชน์หรือเป็นอนัตราย (Malpractice) 
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผิดพลาดของตนเอง 
- การรับของสมนาคุณหรือผลประโยชน์ส่วนตวั  
- ประโยชน์ทบัซ้อนทางธุรกิจ 
- ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแพทยด์ว้ยกนัเองในหนา้ท่ี 
- ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ผูป่้วยและญาติ 

 
๔. การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

- การสืบคน้ขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
- การเลือกใชข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ 
- การประยกุตใ์ชข้อ้มูลในการดูแลรักษาผูป่้วย 
- การใช ้ electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นกัศึกษา ผูป่้วยและญาติ 



 

 

๑๑ 

 

ค.  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ  
- ความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 
- ความรู้เก่ียวกบัระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัชีวิตเอกชน ระบบประกนัสุขภาพ 

ระบบประกนัสังคม ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ เป็นตน้  
- ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา ไดแ้ก่  
-      เขา้ร่วมประชุมพฒันาคุณภาพงาน (clinical lead team) 
- การดูแลรักษาผูป่้วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
- การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล 
- การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 
- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
- การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
- การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกนัโรค 
- การประเมินความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติ 

- ความรู้เก่ียวกบั cost consciousness medicine  เช่น นโยบายการใชย้าระดบัชาติ บญัชียาหลกั
แห่งชาติ การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล โครงสร้างและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เป็นตน้ 

- ความรู้เก่ียวกบักฎหมายทางการแพทยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพแพทย ์
- นโยบายสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง เช่น การจดัสรรแพทยใ์นท่ีทุรกนัดารหรือมี

ความเส่ียงสูง 
 ง.  การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

- ระเบียบวิธีวิจยั 
- สถิติพื้นฐานส าหรับงานวิจยัทางการแพทย ์
- วิธีการเขียนโครงร่างวิจยั 
- จริยธรรมการวิจยั  
- วิธีการเขียน manuscript 

 
๖.๒.๑ ผลลพัธ์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผล 

ในกระบวนการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
ไดจ้ดัท าวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เป็นสมรรถนะ ๖ ดา้น ครอบคลุมมิติทางการศึกษา ๓ ดา้น คือ ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจต
คติ โดยค านึงถึง มาตรฐานความรู้ตามหลกัสูตร และวตัถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรมของราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิก
แพทยแ์ห่งประเทศไทย (Ref: เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมฯ ของราชวิทยาลยั ๒๕๕๘)   

 แพทยป์ระจ าบา้น สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอยา่งเตม็ตวั โดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล สามารถปฏิบิติงานแบบสห
วิชาชีพ สามารถท่ีจะเรียนรู้ต่อเน่ืองและพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  
 



 

 

๑๒ 

 

ในปี พศ.๒๕๖๐ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ไดท้ าการทบทวนและก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร (Program-
level Learning Outcomes- PLOs : ภาพ ๑) ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายมหาวิทยาลยัมหิดล ในการใชก้ลยทุธ์Outcome-based 
Education (OBE) เพื่อความชดัเจนและครอบคลุมส่ิงท่ีหลกัสูตรด าเนินการยิง่ขึ้น  โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธ
กิจใหร้อบดา้นดงักล่าวแลว้  ยงัรวมถึงการน าคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมในการประกอบวิชาชีพในฐานะแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญสาขาโสตฯ ตามเกณฑ ์WFME (B ๑.๓.๑ – B ๑.๓.๘) มาใชเ้ป็นขอ้ก าหนดในการจดัท า PLOs ดว้ย           
 
(ภาพ ๑)  

          ภาพ ๑ ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมฯ  (PLOs)   
ผูส้ าเร็จการฝึกอบรม จากหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสิกวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะสามารถ 

๑.  ประยกุตค์วามรู้พื้นฐานในดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยร์ะดบัพื้นฐานและระดบัคลินิก และศาสตร์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ในการใหบ้ริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูสมรรถนะท่ีดีของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ไดแ้ก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา โสตสัมผสัวิทยา พยาธิ
วิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา ระบบสุขภาพ การรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 

๒.  เลือกและแปลผลการตรวจพิเศษ การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และการตรวจดว้ยภาพรังสี ส าหรับผูป่้วยท่ีมี
โรคในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ไดเ้หมาะสมกบัประเด็นปัญหา และค านึงถึงองคร์วม/ผลกระทบต่อผูป่้วย 
ครอบครัว ความคุม้ค่า และระบบสุขภาพของประเทศโดยรวม 

๓.  ใหก้ารวินิจฉยัโรค และภาวะแทรกซอ้นจากโรค ในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ไดต้ามมาตรฐานท่ีราช
วิทยาลยัก าหนด โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสืบคน้ไดด้ว้ยตนเอง จากการซกัประวติั การตรวจร่างกาย การ
ตรวจพิเศษ และการแปลผลการตรวจพิเศษ/การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ/การตรวจดว้ยภาพรังสี  

๔.  วางแผนการรักษาโรคในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และส่งเสริมสุขภาพ ไดเ้หมาะสมกบัประเด็นปัญหาของ
ผูป่้วย โดยรักษามาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม และค านึงถึงมิติท่ีเก่ียวขอ้งในองคร์วม ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตของ
ผูป่้วย ครอบครัว สังคม วฒันธรรม และความคุม้ประโยชน์ในระบบสุขภาพของประเทศ  

๕.  เลือกใชย้าในการรักษาโรค/ความเจ็บป่วยแก่ผูป่้วยท่ีมีโรคในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โดยค านึงถึงสภาพ
ของผูป่้วยแบบองคร์วม หลกัการทางเภสัชวิทยา ระบบสุขภาพและนโยบายสาธารณสุขของประเทศ 
มาตรฐานการรักษา และรักษาจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๖.  ท าหตัถการ และ/หรือ การผา่ตดั เพื่อวินิจฉยั/รักษาผูป่้วยท่ีมีโรคในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และแกปั้ญหา
ผลแทรกซอ้นจากการท าหตัถการ/การผา่ตดัได ้ โดยท าไดด้ว้ยตนเอง และ/หรือ เป็นแพทยผ์ูช่้วยท า
หตัถการ/การผา่ตดั  ตามมาตรฐานท่ีราชวิทยาลยัก าหนด 

๗.  ผลิตผลงานวิจยัในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ีมีคุณภาพไดต้ามมาตรฐานท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด โดย
ด าเนินการบนพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจยัท่ีถูกตอ้ง และรักษาจรรยาบรรณของการเป็นนกัวิจยัท่ีดี    

๘.  ใชว้ิธีการและส่ือท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งการฟัง การพูด และ
การเขียน  เพื่อความ ส าเร็จของการท างานในฐานะโสต ศอ นาสิกแพทย ์ทั้งการใหบ้ริการสุขภาพ การ
ท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ และนกัวิชาการ  

๙.   สอน/ใหค้  าแนะน า/อภิปรายเชิงวิชาการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แก่ นศพ. แพทยรุ่์น
นอ้ง บุคลากรในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคคลทัว่ไป 



 

 

๑๓ 

 

๑๐. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสืบคน้ความรู้ท่ีตอ้งการ และจดัการความรู้ในดา้นวิชาการสาขาโสตฯ โดย
รักษาจรรยาบรรณการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 

๑๑. ทบทวนและประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ในการพฒันา
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเอง  และการจดัการกระบวนการท างานในความรับผิดชอบ
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

ภาพ ๒  ขอ้ก าหนดในการจดัท าผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ และผลลพัธ์การ

เรียนรู้(PLOs)  

WFME 1.3 Educational Outcomes  
การก าหนด intended educational outcomes  
[Program-level learning outcomes: PLOs] ค านึงถึง 

PLOs 

  1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 

B ๑.๓.๑ ผลสัมฤทธ์ิการศึกษาระดบัหลงัปริญญาท่ี
ครอบคลุม ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ [achievements 
at a post-graduate level regarding knowledge, skills 
and attitudes] 

/ / / / / / / / / / / 

B ๑.๓.๒ พื้นฐานท่ีเหมาะสมของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมส าหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคตใน
สาขาวิชาท่ีเลือกฝึกอบรม [appropriate foundation 
for future career of trainees in any  the chosen field 
of medicine]  

/ / / / / / / / / / / 

B ๑.๓.๓ บทบาทในอนาคตในระบบสุขภาพ [future 
roles in the health sector] 

 
/ / / / /  / / 

  

B ๑.๓.๔ ความมุ่งมัน่และทกัษะในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต[commitment to and skills in life-long learning] 

         
/ / 

B ๑.๓.๕ ความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชน ความ
ตอ้งการของระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบดา้น
อ่ืนๆ ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง [the health needs of the 
community, the needs of the health care system and 
other aspects of social accountability] 

      /   / / 

B ๑.๓.๖ พฤติกรรมแห่งวิชาชีพ [professional 
behavior] 

 /  / / /  /   / 

B๑.๓.๗ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อผูป่้วยและญาติ ผู ้
เขา้รับการฝึกอบรม อ่ืนๆอาจารย ์รวมทั้งเพื่อน

 /  /    / /   



 

 

๑๔ 

 

ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืนๆ [appropriate conduct 
regarding patients and their relatives, fellow trainees, 
trainers and other health care personnel] 
 
 
B ๑.๓.๘ องคป์ระกอบทัว่ไปและองคป์ระกอบท่ี
จ าเพาะของสาขาวิชานั้นๆ  
[generic & discipline/speciality-specific 
components]  

 
 

PLOs 

1) Generic component (องคป์ระกอบทัว่ไป)    1  2   3   4  5   6  7  8 9 10 11 

• Critical thinking & analysis / / / / / /   / /  

• Creativity    /   /     

• ICT literacy          /  

• Communication & Collaboration/working with 
team 

  /    / / /   

• Altruism, Ethics, Citizenship  /  / /  / /  /  

• Metacognition: self- motivation & learning           / 
2) Disciplinary- /Specialty- specific components 

(องคป์ระกอบท่ีจ าเพาะของสาขาวิชาโสตฯ) 
   1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 

• Core Knowledge: ENT-related knowledge, 
standard criteria of ENT College* 

 /  /  /  /  /  /  / /   

• Application in the discipline: ENT Health care 
service**   

 /  /  /  /  /   /    

• Methods/procedures: ENT-ralated surgery & 
manual skills#  

   /    /      

• Professional ethics: Medical Professionalism##     /  /   /   / 

NB: * วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ขอ้๖.๑ ความรู้พื้นฐาน (ภาคผนวก ๑ ในหลกัสูตร) และ เกณฑห์ลกัสูตรการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

          *วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ขอ้ ๖.๒ การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการ 
   *วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ขอ้ ๖.๒.๓ และ ๖.๒.๔ 
    *วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ขอ้ ๖.๒.๖ การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการ 



 

 

๑๕ 

 

 

 
PLOs 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 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    

 
หมายเหตุ : ความหมายของอักษร 
 

Teaching & Learning Activities 
Assessment Tools ชนิดของกิจกรรม กิจกรรม 

Theoretical-

based activities 

ก. Journal club / English J club a. OSCE: Patient encounter 
(1st year Resident) ข.  Guest Lecture หรือ Topic assignment 

ค. Interesting cases conference b. written exam 
ง.  Classroom activities (1 hr/wk) Lecture c. Oral exam 
จ.Phaya thai network conference   
ฉ. Morbidity & Mortality conference d. CIA ( Rubrics) 
ช. Maxillofacial conference/ Tumor conference e. Peer assessment (Rubrics) 
ซ. Post graduate course f. Log book/ 
ฌ. Academic Courses by ENT royal College g. ผลงานวิจยั 
ญ. Research Project Preparation  
ฎ. Faculty hour/CPC  

 
 

ฏ. Service Round/ Grand Round  
ฐ. OPD Service 

ฑ. OR Practice 



 

 

๑๖ 

 

  
Practice- 

based 

activities 

ฒ. Head and neck anatomy (Lab)  
ณ. Temporal bone lab 

Temporal bone basic 
course Rhinology course 

 

ด. Interdepartment IPD in-charged Consultation  
ต. ฝึกอบรม / ดูงานนอกสถาบนั  
ถ. Elective  

 
๖.๒.๒ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จดัหลกัสูตร โสต ศอ นาสิกวิทยา ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น จดัการเรียนการสอนในเวลา 
๓ ปี เป็นการศึกษาในหอ้งเรียน ปฏิบติั ฝึกการสอน วิจยั และศึกษาดว้ยตนเอง โดยจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีความรู้ทางดา้นทฤษฎี ทกัษะในการปฏิบติั การท าวิจยั การสอน รวมทั้งภายใตค้วามช่วยเหลือของ
อาจารย ์นอกจากน้ีจะไดเ้รียนรู้ดา้นเจตคติจากการสังเกตดูตวัอยา่งจากแพทยรุ่์นพี่และอาจารย ์การใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีดูแล การ
สอดแทรกความรู้ดา้นจริยธรรมในกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยดว้ย 
๖.๒.๒.๑ กจิกรรมการเรียนรู้   
(๑)  Journal club 
จุดมุ่งหมาย  เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นและอาจารย ์ไดรั้บรู้เร่ืองน่าสนใจใหม่ๆ ในวารสารทางการแพทย ์เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชรั้กษาผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพ และ/หรือ วิพากษแ์นวคิดการวิจยั 
กจิกรรม  แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๓ จะเป็นผูรั้บผิดชอบไปคดัสรรเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ในวารสารการแพทยต์่าง ๆ มา
น าเสนอให้เพื่อนแพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดรั้บทราบโดยมีอาจารยใ์ห้ความเห็นและขอ้แนะน าเพิ่มเติมเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการ
รักษาผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
 - ทุกวนัจนัทร์เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. 
 - สรุปเร่ืองท่ีอ่านภายในเวลา ๑๐ นาที และอภิปราย ๑๐ นาที หลีกเล่ียงการอ่านรายละเอียด หรือน า              
เสนอขอ้มูลท่ีมากเกินไป เม่ือไม่เขา้ใจตอ้งอ่านวารสารอา้งอิง เพิ่มเติมหรือปรึกษาอาจารยก่์อนการเขา้ประชุม 
 - ควรศึกษาวิธีการน าเสนอขอ้มูล ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกตอ้ง 
สถานท่ี  หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ  
(๒)  การสอนบรรยาย 
จุดมุ่งหมาย  เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีความรู้พื้นฐานดา้นโสต ศอ นาสิกวิทยา และสามารถน าความรู้ไปใช ้
ในการดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
กจิกรรม  การบรรยายโดยอาจารยข์องภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิจากสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 

๑๗ 

 

แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
 - ก าหนดน าเสนอทุกวนัองัคารสัปดาห์ท่ี ๑ หรือ ๒ ของเดือน เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. โดยเชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ   
ทั้งในและนอกสถาบนั โดยเลือกก าหนดหัวขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยั 
 - หัวขอ้บรรยายไม่ควรซ ้าในช่วง ๓ ปี ของการฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้นและ ไม่จดัซ ้ากบัท่ีมีในหลกัสูตรของ 
Post-graduate หรือท่ีจดัโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 - แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๒ รับผิดชอบการ ก าหนดหัวขอ้บรรยายและเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อเสนอใหภ้าควิชาโสต ศอ 
นาสิกวิทยา พิจารณาด าเนินการ 
 - แพทยป์ระจ าบา้น ติดต่อโดยตรงกบัอาจารยผ์ูส้อนก่อนแจง้ใหภ้าควิชา ท าหนงัสือเชิญก่อนวนัสอนอยา่งนอ้ย ๒ 
สัปดาห์ และแพทยป์ระจ าบา้น ตอ้งติดต่อใหอ้าจารยผ์ูบ้รรยายทราบอีกคร้ังอยา่งนอ้ย ๑ วนัก่อนการสอน 
 - ตอ้งส่งตารางสอนฉบบัสมบูรณ์ใหภ้าควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 
 - การบรรยายคร้ังแรกจะเร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนแรกของปีการศึกษา 
 - ถา้ไม่สามารถจดัการเรียนการสอนไดใ้นช่วงเวลาท่ีก าหนด ตอ้งมีกิจกรรมอ่ืนทดแทน 
สถานท่ี  หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ  
(๓)  Topic assignment 
จุดมุ่งหมาย  เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีความสามารถในการน าเสนอ, การสอนภายใต ้การควบคุมของอาจารย ์  
 และน าความรู้ไปใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วย อยา่งเหมาะสม 
กจิกรรม  น าเสนอ topic โดยแพทยป์ระจ าบา้นตามหัวขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
  - ทุกวนัองัคารสัปดาห์ท่ี ๑ หรือสัปดาห์ท่ี ๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. สลบักบัการสอนบรรยาย หรือช่วงเวลา 
                              ท่ีก าหนดขึ้น 
  - แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยร่์วมกนัก าหนดหัวขอ้เร่ือง 
  - แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละคนรับผิดชอบเร่ืองท่ีใหไ้ปศึกษาและน าเสนอ โดยมีอาจารยค์อยใหค้  าแนะน า 
  - เน้ือเร่ืองครอบคลุมความรู้ทางดา้นหู คอ จมูก 
สถานท่ี  หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ  
(๔)  Interesting case 
จุดมุ่งหมาย  เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเรียนรู้และฝึกฝนการอภิปราย การวางแผนการรักษาผูป่้วยท่ีน่าสนใจ 
กจิกรรม  หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละสายจะเป็นผูห้ากรณีตวัอยา่งท่ีน่าสนใจมาเสนอตามค าแนะน าของอาจารย ์
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
 - ทุกวนัพุธ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
 - ตอ้งเตรียมเคร่ืองมือตรวจทางหู คอ จมูก เวชระเบียนผูป่้วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการและตวัผูป่้วย ให้พร้อม 
                ก่อนเขา้ประชุม 



 

 

๑๘ 

 

 - กรณีท่ีตอ้งเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้น ผูน้ าเสนอจะตอ้งติดต่อประสานงานใหเ้รียบร้อย 
สถานท่ี  หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ  

(๕) เรียนกายวิภาคศาสตร์ทางหู คอ จมูก 
จุดมุ่งหมาย เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีความรู้พื้นฐาน ดา้นกายวิภาค และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการรักษาผูป่้วย 
กจิกรรม  เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั จดัการสอนโดยอาจารยภ์าควิชากายวิภาคศาสตร์  
  คณะวิทยาศาสตร์ ทุกวนัศุกร์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กนัยายน ของทุกปี 
  - เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. (ภาคทฤษฎี) 
  - เวลา ๑๔.๓๐ -๑๖.๓๐ น. (ภาคปฏิบติั) 
ประเมินผล สอบขอ้เขียนและประเมินภาคปฏิบติั โดยคณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
หมายเหต ุ ในบางปีการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ อาจเปล่ียนแปลงก าหนดการสอนภาคปฏิบติัตาม 
  ความเหมาะสม  
(๖)  Audiology Speech and Otoneurology lecture 
จุดมุ่งหมาย เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีความรู้ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั ในดา้นความผิดปกติ 
  ของการส่ือความหมาย สามารถน าไปใชใ้นการตรวจรักษาและแนะน าผูป่้วยได ้
กจิกรรม  การบรรยายโดยคณาจารยภ์าควิชาส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย  
  (ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นตน้ไป) 
  - ทุกวนัศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
  - ตารางเรียนก าหนดโดยอาจารยภ์าควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ  
(๗) Phaya thai network conference 
จุดหมาย ๑. เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเรียนรู้และปรับปรุงการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ยิง่ขึ้น 
  ๒. แลกเปล่ียนความรู้และทกัษะการรักษาพยาบาลในกลุ่มสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ในเขตพญาไท 
        อนัประกอบดว้ย 

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- โรงพยาบาลพระมงกฎเกลา้ 
- โรงพยาบาลราชวิถี 

๓.  เพื่อให้เกิดความสามคัคีและฝึกให้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและส่งต่อได ้
กจิกรรม  แพทยป์ระจ าบา้น แต่ละสถาบนัเป็นผูร้วบรวมและน าเสนอรายงานผูป่้วยท่ีน่าสนใจทั้งในแง่การวินิจฉยัและ 
  การรักษา 
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ 

- ทุกวนัพฤหสับดีท่ี ๑ ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. หมุนเวียนกนัไปในแต่ละสถาบนัเครือข่ายพญาไท 
- ศึกษาจากวารสารการแพทยห์รือตารางก่อนการประชุม 

สถานท่ี  หอ้งประชุมท่ีอาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ในกรณีท่ีจดั 



 

 

๑๙ 

 

  ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี) 
(๘)  Morbidity and Mortality conference 
จุดมุ่งหมาย  เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเรียนรู้และปรับปรุงการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ยิ่งขึ้น 
กจิกรรม  แพทยผ์ูช่้วยอาจารยเ์ป็นผูร้วบรวมและน าเสนอรายงานผูป่้วยท่ีมีปัญหาแทรกซ้อน หรือเสียชีวิต 
  ขณะท าการรักษา 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ  
  - ทุกวนัพุธท่ี ๑ ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐ น. ในกรณีท่ีไม่มี Case ใหจ้ดัเป็น Interesting case, แทน 
  - ศึกษาจากวารสารการแพทย ์หรือต าราก่อนการประชุม 
สถานท่ี            หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ  
(๙)  Maxillo facial conference 
จุดมุ่งหมาย  กิจกรรมวิชาการร่วมระหว่างสาขาวิชา เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาของผูป่้วยปากแหว่ง เพดานโหว่ 
   ภาพรวม ทั้งในดา้นการวินิจฉัย และการผา่ตดัรักษา 
กจิกรรม  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด แพทยป์ระจ าบา้น และอาจารยภ์าควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประชุม  
               ร่วมกบั แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารย ์ภาควิชาศลัยศาสตร์ และคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
 - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ก าหนดประเด็นปัญหาของผูป่้วยปากแหว่ง เพดานโหว่และท าหนา้ท่ีสรุปเน้ือหาจากการ 
                ไปศึกษารวบรวมความรู้จากวารสารวิชาการ เพื่อการอภิปราย 
 - ทุกวนัองัคารสัปดาห์ท่ี ๓ ของเดือนเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  
(๑๐)  Tumor conference 
จุดมุ่งหมาย  เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นฝึกการน าเสนอ การอภิปราย การวางแผนการรักษาผูป่้วย 
กจิกรรม  การประชุมร่วมกนัของรังสีแพทย ์พยาธิแพทย ์อายุรแพทย ์และโสต ศอ นาสิกแพทย ์โดยน าผูป่้วยท่ีมีปัญหา 
                           ไปปรึกษาและวางแผนการรักษา 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
  - ทุกวนัจนัทร์เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
  - หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยจ์ะเป็นผูพ้ิจารณาเลือกผูป่้วย 
  - หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นหรือแพทยป์ระจ าบา้นอาวุโสเป็นผูน้ าเสนอ 
  - หัวหนา้แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งส่งรายละเอียดของผูป่้วยให้ภาควิชาจดัพิมพ ์เพื่อแจง้ผูเ้ขา้ประชุม 
                 ทราบภายในวนัศุกร์ 
  - กรณีไม่มีการประชุมตอ้งแจง้ใหภ้าควิชาทราบ 
  - ตอ้งเตรียมเคร่ืองมือตรวจทางหู คอ จมูก แฟ้มผูป่้วยและตวัผูป่้วยใหพ้ร้อมก่อนเขา้ประชุม 
  - กรณีท่ีตอ้งเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนนอกเหนือจากรายช่ือขา้งตน้ หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูติ้ดต่อ 
                    ประสานงาน 
สถานท่ี  หอ้งประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น ๔ 

(๑๑)  การเรียนความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ 



 

 

๒๐ 

 

จุดมุ่งหมาย แพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้พื้นฐานดา้นระบาดวิทยา และวิธีการด าเนินโ ครงการวิจยั เพื่อน าไปใชใ้น  
               การท างานวิจยัในสาขาวิชาท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 
กจิกรรม  เป็นกิจกรรมส่วนกลางของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จดัส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นทุก 
                           หลกัสูตร โดยกลุ่มสาขาวิชาระบาด คลินิกและชีวสถิติ เป็นโครงการบรรยายใหค้วามรู้พื้นฐานดา้น 
                           กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระบาดวิทยา และระเบียบวิธีวิจยั ทุกวนัพฤหสับดี  เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
                           ระยะเวลาการศึกษา ๖ เดือน  

(๑๒)  รับปรึกษาจากหอผู้ป่วย และปฏิบัติงานวิจัย 
 แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๒ จะไดรั้บอนุญาตให้เวน้ช่วงปฏิบติังานท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอกและห้องผ่าตดั คนละ ๑ 
เดือน เพื่อท าหนา้ท่ีรับปรึกษาจากหอผูป่้วย และรวบรวมขอ้มูลส าหรับโครงการงานวิจยั เพื่อจดัท าผลงานวิจยัเสนอภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา และ ส่ง อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทยประเมิน 
ประกอบการอนุมติัวุฒิบตัรแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

(๑๓)  Grand round  
จุดมุ่งหมาย เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเรียนรู้การให้บริการผูป่้วยใน รวมถึงการตรวจอาการแสดง และวางแผนการ 
  รักษาท่ีเหมาะสมร่วมกบัอาจารย ์
กจิกรรม          การเรียนการสอนขา้งเตียงผูป่้วยทุกรายท่ีมีปัญหาเพื่อหาขอ้สรุปทั้งดา้นการรักษา  
           และปัญหาแทรกซอ้น 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
         - จดักิจกรรมทุกวนัพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยคณาจารยข์องภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
                         ยกเวน้สัปดาห์ท่ี ๑ 
         - หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละสาย รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม 
สถานท่ี          หอผูป่้วยในทุกหอท่ีมีผูป่้วยภายใตก้ารดูแลของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
 
(๑๔)  การฝึกทักษะ และการอบรมปฏิบัติการทักษะหัตถการด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา 
จุดมุ่งหมาย   แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บความรู้และไดฝึ้กฝนทกัษะหัตถการการท าผา่ตดัดา้นโสต ศอ นาสิก 
  ใน cadaver ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายสถาบนั 
กจิกรรม  ๑) แพทยป์ระจ าบา้นปี ๑ ฝึกกรอ temporal bone ส่งอาจารยอ์ยา่งนอ้ยคนละ ๑ ช้ิน 
  ๒) แพทยป์ระจ าบา้นปี ๒ ทุกคน เขา้รับการฝึกอบรม Temporal bone basic course 
  ๓) แพทยป์ระจ าบา้นปี ๓ ทุกคนเขา้รับการฝึกอบรม Rhinology courseและ Head and Neck course 
 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
  - แพทยป์ระจ าบา้นปี ๑ ฝึกปฏิบติัการ temporal bone ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์และตอ้งส่งผลงาน 



 

 

๒๑ 

 

                             ให้อาจารยต์รวจ อยา่งนอ้ย ๑ ช้ิน 
  - ก าหนดให้แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๒ ทุกคนมีโอกาสเขา้ร่วมอบรม Temporal bone basic course  
                              ท่ีจดัโดยภาควิชา หรือ สถาบนัอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีภาควิชาอนุมติั 
  - แพทยป์ระจ าบา้นปี ๓ ทุกคน เขา้รับการอบรม Rhinology course และ Head and Neck course ท่ีจดัโดย
ภาควิชา หรือ สถาบนัอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีภาควิชาอนุมติั 

(๑๕)  การฝึกอบรมภายนอกภาควิชา 
จุดมุ่งหมาย  แพทยป์ระจ าบา้นมีประสบการณ์การเรียนรู้ในดา้นท่ีสนใจเพิ่มเติมจากท่ีภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
                            จดัไวใ้หใ้นหน่วยงานนอกภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา /ต่างสถาบนั เพื่อเปิดมุมมองใหก้วา้งขวางยิง่ขึ้น 
กจิกรรม  ก าหนดช่วงเวลาใหไ้ปศึกษา ในหน่วยงาน/สถาบนั นอกภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา /คณะแพทยศาสตร์ 
                           โรงพยาบาลรามาธิบดี  ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดและรายวิชาเลือกซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นเลือกแหล่งท่ีตอ้งการ 
                           ไปศึกษาเอง 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
 - แพทยป์ระจ าบา้นสามารถวางแผนเรียนวิชาเลือก ภายในช่วงเวลา ตั้งแต ่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ โดยจะใช้
เวลาช่วงเดือนใดให้ตกลงกนัในแต่ละชั้นปี โดยไม่ใหก้ระทบการท างานและการเรียน แลว้ส่งก าหนดการให้อาจารยผ์ูดู้แล
แพทยป์ระจ าบา้นและหวัหนา้ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา พิจารณาอนุมติั ถา้มีธุระท่ีจ าเป็นตอ้งท าในช่วงเรียนวิชาเลือกไม่
สามารถเขา้อบรมได ้ถือว่าสละสิทธ์ิวิชาเลือกนั้น 
 - สถาบนัท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสามารถไปฝึกอบรมได ้ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑- ๓ คือ 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี๑ 
               - Audiology ท่ีหน่วยตรวจวินิจฉยัการไดย้ิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการ 
                                 ส่ือความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี ๒ 
 -  หน่วยทนัตกรรมศลัยกรรมช่องปาก โรงพยาบาลศูนยจ์งัหวดัชลบุรี หรือ หน่วยศลัยกรรม ใบหนา้ ขากรรไกร 
ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นเวลา ๑ เดือน 
              -  ฝึกปฎิบติังานท่ีคลินิกโรคเวียนศีรษะและการทรงตวั( Otoneurology and Vestibularrehabilitation clinic) เป็นเวลา ๑ 
เดือน 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี ๓ 
 -สามารถเลือกไปดูงานเพิ่มเติมสถาบนัละ ๒ -๔สัปดาห์ รวมไม่เกิน ๔ สัปดาห์ไดท่ี้ 
  ๑) แผนก Allergy ท่ี กองโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
  ๒) ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  ๓) ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ๔)สาขา Pediatric otolaryngology ณ หน่วยโสต ศอ นาสิกวิทยา สถาบนัสุขภาพเด็ก 
                แห่งชาติมหาราชินี 



 

 

๒๒ 

 

                                 Division of Otolaryngology, Department of Surgery. Queen Victoria Hospital, University  
                                 of Hong Kong 
 
  ๕) Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. University of Vienna 
  ๖) House’s Ear Institute. Los Angeles, USA 
  ๗) Wurzburg University. Germany 
  ๘) สถาบนัต่างประเทศท่ีไดรั้บการอนุมติัจากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
 ในกรณีท่ีเลือก ล าดับท่ี ๕-๙ อาจารย์จะเป็นผู้ ติดต่อสถาบันต่างประเทศให้  
โดยแพทย์ประจ าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูงาน แต่ต้องจ่ายค่าเคร่ืองบินและค่าท่ีพักเอง 
(๑๖) การประชุมวิชาการประจ าปี 
จุดมุ่งหมาย  แพทยป์ระจ าบา้นไดร่้วมกิจกรรมท่ีแสดงความกา้วหนา้ทางวิชาการ/เทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
              วิชาชีพ ท่ีทนัสมยั 
กจิกรรม  แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี มีโอกาสเขา้ร่วมประชุมวิชาการ โดยใหมี้แพทยป์ระจ าบา้นอยูป่ฏิบติังาน 
              อยา่งนอ้ย ๒ คน และตอ้งเป็นแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๓ อยา่งนอ้ย ๑ คน ไดแ้ก่ 
                                - การประชุมวิชาการของราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ปีละ ๒ คร้ัง  
                                - การประชุมวิชาการประจ าปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีละ ๑ คร้ัง 
                                - การประชุม และการฝึกอบรมอ่ืน ท่ีไดรั้บอนุญาตจากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
(๑๗) Resident – staff meeting  
จุดมุ่งหมาย  แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดมี้โอกาสพบกบัอาจารยใ์นภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เพื่อแลกเปล่ียน 
               ปัญหาดา้นวิชาการ หตัถการ ขอ้ขดัขอ้งในการท างาน ขอ้พึงปฏิบติัทางคุณธรรม จริยธรรม การส่ือสารกบัเพื่อน 
               ร่วมงาน ผูป่้วยและญาติ ปัญหาในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาเลือก การวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้น รวมถึง 
              กิจกรรมทางวฒันธรรมและสังคม  
กจิกรรม แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี เขา้ร่วมกิจกรรมกบัอาจารย ์
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
  -  ทุกวนัองัคาร สัปดาห์ท่ี ๔ ของเดือน ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  
  - แพทยป์ระจ าบา้นเตรียมปัญหามาปรึกษาอาจารย ์
  - อาจารยเ์ตรียมเร่ืองมาแจง้ ปรึกษา ใหข้อ้มูลป้อนกลบั โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมดว้ย  
 
(๑๘) Mind fullness (โครงการเรียนสนุก สุขกับการให้บริการ) 
จุดมุ่งหมาย - ฝึกทกัษะปรับตวัเขา้กบัชีวิตในการใหบ้ริการและการเรียนไปพร้อมๆ กนั 
  - มีความสุขในการให้บริการ สนุกกบัการเรียน 



 

 

๒๓ 

 

กจิกรรม วิทยากรบรรยายและฝึกสติในชีวิตประจ าวนั เรียนรู้กบัตวัเอง (Self awareness) ดูแลทั้งกายและใจ ฝึกให้มี
ความสุขกบัขบวนการท างาน ( Arttherapy : ศิลปบ าบดั)  
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑ ทุกท่าน 
สถานท่ี   หอ้งประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ หรือสถานท่ีภาคสนามอ่ืนๆ 
เวลา    ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 

(๑๙) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการท างานและการสังคม (professional and Prosonal skills development)  
จุดมุ่งหมาย - ฝึกทกัษะชีวิตในการท างานและการสังคม 
กจิกรรม -บรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑ ทุกท่าน 
สถานท่ี   หอ้งประชุมงานแพทยศาสตร์ศึกษา 
เวลา   ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
(๒o) การเรียนหลกัสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุดมุ่งหมาย   -จดัการเรียนการสอนแพทยป์ระจ าบา้นใหเ้ป็นระบบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั สอดคลอ้งกบันโยบายของ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม 
กจิกรรม ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ทั้ง ทฤษฎี ปฏิบติั และวิจยั ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม            แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี 
สถานท่ี                            -หอ้งเรียนท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ก าหนด 
                      -ห้องปฏิบติัการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา 
               - หน่วยตรวจผูป่้วยนอก ห้องผา่ตดั หอผูป่้วย ของ ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา 
                                         - สถาบนัฝึกอบรมนอกคณแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เวลา               ตลอด 3 ปี ท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 
(๒๑) การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
จุดมุ่งหมาย  แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดมี้ประสบการณืการเรียนรู้ในฐานะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผา่นการรับ
ปรึกษา จากแผนกต่างๆ รวมถึงปัญหาในทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ภายใตก้ารปรึกษาของอาจารยแ์พทยแ์ละแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอด  
กจิกรรม แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี มีตารางเวรนอกเวลาราชการ 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
  ๒๑.๑ การจดัตารางเวร 



 

 

๒๔ 

 

            แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี จดัตารางเวร โดยเฉล่ียจ านวนเวรให้เหมาะสม โดยไม่อยูเ่วรติดกนั 2 วนั  
           แพทยป์ระจ าบา้นส่งตารางให้เจา้หนา้ท่ีภาควิชา สรุปตารางเวร และส ารวจความถูกตอ้ง เพื่อประกาศในโรงพยาบาล
ต่อไป 
           กรณีท่ีมีปัญหาในการจดัเวร เช่น มีความจ าเป็นตอ้งอยเูวรติดต่อกนั ใหแ้จง้อาจารยท่ี์ปรึกษารับทราบและตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน 
            แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วรติดต่อกนั 2 วนัท าการ จะไดห้ยดุพกัคร่ึงวนัท าการ 
 

๖.๒.๒.๒ ตารางการปฏิบัติงาน 
time 

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

Monday 

Se
rvi

ce 
rou

nd
 

• Journal club  
• English J club (1st wk of the month) 

OD
P /

 O
R*

 
(w

ork
pla

ce-
ba

sed
 cl

ini
cal

 sk
ills

 pr
ac

tic
es)

 

 Tumor conference / 
Tumor topic 
conference 

Tuesday 

• Guest Lecture or Topic assignment 
• Maxillofacial conference (3rd wk of the 

month Resident –staff ) 
• Meeting (4th wk of the month) 

• Rhinology Clinic 
 

 

Wednesday 
Morbidity and Mortality conference 
   (1st wk of the month) 
Interesting cases conference 

• Otology Clinic 
• Snore Clinic 
• Facialplastic clinic  

 

Thursday 
Grand Round 
 Phaya thai Network conference  

 
Post graduate course** 

Friday 

Classroom activities (Lecture) 
• Head and neck anatomy 

(Theory)(August – October) 
• Speech and audiology  

( November –April) 
• Otoneurology 

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

• Faculty hour (1 ½ 
hr/month) 

• CPC (1 ½ hr/month) 
 

* การฝึกปฏิบติังานในห้องผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้นรับผิดชอบงานตามตารางการผา่ตดัทั้งหมดแลว้ จึงจะร่วมกิจกรรมวิชาการภาคบ่าย 

 
๖.๓  จ านวนปีของการฝึกอบรม   ๓  ปี 
๖.๔  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 



 

 

๒๕ 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ตอ้งมีคณะกรรมการซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการจดัการ การ
ประสานงาน การบริหาร และ การประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการใหผู้มี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการการฝึกอบรม/
หลกัสูตรตอ้งมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสาขานั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี และไดรั้บการรับรองจากราช
วิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ผูรั้บผิดชอบ  หวัหนา้ภาควิชา โสต ศอ นาสิก วิทยา 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
         - การประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมโดยภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา  ทุกปี 
         - การประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทุกปี 
         - การประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมโดยราชวิทยาลยั โสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ทุก 5 ปี 

๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ตอ้งจดัสภาวะการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 
- ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑแ์ละประกาศใหช้ดัเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของ 
แพทยป์ระจ าบา้น  

- มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การลาพกัผ่อน การลาคลอดบุตร  
การลาป่วย การลาเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
เป็นตน้  

- จดัใหมี้ค่าตอบแทนแก่แพทยป์ระจ าบา้นอยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานทั้งในและนอกเวลาราชการท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

- ควรมีการระบุชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม 
- ค านึงถึงความปลอดภยัของแพทยป์ระจ าบา้น โดยปรับปรุงสุขอนามยัของสถานท่ีท างาน หน่วยตรวจผูป่้วยนอก 

หอ้งผา่ตดั ห้องพกัแพทยเ์วร หอพกั หอ้งฝึกปฏิบติังาน ให้มีความปลอดภยัและรู้สึกผอ่นคลายในการท างาน จดั
สวสัดิการใหอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

ระเบียบการลา 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ก าหนดระเบียบการลาของแพทยป์ระจ าบา้น ดงัน้ี 

๑. การลาพกัผอ่น ใชก้ฏเกณฑจ์ากแพทยสภา ท่ีก าหนดใหมี้ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่  
๕๐ สัปดาห์ต่อปี ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จึงก าหนดสิทธิการลาพกัผอ่นส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น ดงัน้ี 
 - จ านวนวนัลาพกัผอ่น  แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑   ลาพกัผอ่นได ้๕ วนั 

     แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๒ และ ๓  ลาพกัผอ่นได ้๑๐ วนั 
  -  การลาในช่วงเวลาท่ีโรงเรียนปิดเทอมใหญ่ คือ ระหวา่งเดือน เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และปิดเทอม 
                             กลาง คือ วนัท่ี ๑-๓๑ ตุลาคม จะตอ้งขออนุญาตจากอาจารยผ์ูดู้แลแพทยป์ระจ าบา้นล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 
                             ๒ สัปดาห์ และจะไดรั้บอนุญาตใหล้าไดต้ามล าดบัการยืน่ใบลา เพื่อมิใหล้าพกัผอ่นซอ้นกนัในช่วงเวลา 
                             ดงักล่าว 



 

 

๒๖ 

 

  - ไม่อนุญาตใหล้าพกัผอ่นติดต่อกนัเกิน ๕ วนั (นบัรวมวนัเสาร์และอาทิตย)์ 
  - ไม่อนุญาตให้แพทยป์ระจ าบา้นสายเดียวกนั ลาพกัผอ่นพร้อมกนั เม่ือไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัผอ่นแลว้ 
                             ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะแจง้ให้หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นรับทราบ เพื่อวางแผนจดัการไม่ใหมี้ 
                             ผลกระทบต่อกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 ๒. การลาในลกัษณะอ่ืน ใหข้ออนุญาตจากอาจารยผ์ูดู้แลแพทยป์ระจ าบา้นเป็นกรณีไป 
 ๓. กรณีท่ีมีความจ าเป็นนอกเหนือจากขอ้ ๑ และ ๒ ก าหนดระเบียบ ดงัน้ี 
  - การลาคลอด/ลาป่วย มีสิทธิลาได ้๓๐ วนัต่อปี โดยสามารถน าวนัลาพกัผอ่น ๓ ปีรวมกนัได ้ทั้งน้ี  
                            แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติังานชดเชยช่วงเวลาท่ีขาดไปใหค้รบ 
  - กรณีท่ีลาเกินจ านวนเวลาท่ีก าหนด ตอ้งปฏิบติังานชดเชยหลงัจบการฝึกอบรมใหค้รบตามจ านวนเวลาท่ี 
                            ไป ทั้งน้ี อาจจ าเป็นตอ้งซ ้าชั้นในกรณีท่ีลาเกินกวา่ ๒ เดือน โดยจะพิจารณาและตดัสินจากมติท่ีประชุม 
                            คณาจารยข์องภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
** ช่วงเดือนสุดทา้ยก่อนสอบวุฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๓ ไม่ตอ้งออกตรวจผูป่้วย
นอกและผา่ตดัผูป่้วย แต่ตอ้งส่งต่อผูป่้วยท่ียงัมีนดัตรวจต่อเน่ืองใหก้บั แพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง และยงัตอ้งอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการตามปกติ** 
๖.๖ การวัดและประเมินผล 

การวดัและประเมินผลแพทยป์ระจ าบา้น ประกอบดว้ย 
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนช้ันปี 

การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  จดัใหมี้การประเมินแพทยป์ระจ าบา้นระหวา่งการฝึกอบรม ครอบคลุมผลลพัธ์การ 
ฝึกอบรมทั้ง ๖ ดา้น ดงัน้ี 

มิติท่ี ๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผูป่้วย 
มิติท่ี ๒ ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วย 

และสังคมรอบดา้น 
มิติท่ี ๓ การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
มิติท่ี ๔ ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร 
มิติท่ี ๕ ความเป็นมืออาชีพ 
มิติท่ี ๖ การปฏิบติังานให้เขา้กบัระบบ 

 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการประเมิน entrustable professional activity ตามหัวขอ้ท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิก
แพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด และมีการก าหนด milestones ของแต่ละช่วงการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัท่ีราชวิทยาลยั
โสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด (ภาคผนวกที่ ๓)   

การบันทึกข้อมูลการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน 



 

 

๒๗ 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการบนัทึกขอ้มูลของการประเมินแพทยป์ระจ าบา้นในมิติต่างๆ ตาม ผลลพัธ์การ
ฝึกอบรม และจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระเบียบและสามารถเรียกตรวจสอบได ้( portfolio) และมีการติดตามความกา้วหนา้ตาม
ตารางนดัหมาย โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นปี  

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูลการท าหัตถการลงใน electronic log book ซ่ึงราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิก
แพทยแ์ห่งประเทศไทย ไดจ้ดัเตรียมไว ้ 

ผลการประเมินน าไปใชใ้นกรณี ต่อไปน้ี 
๑. เพื่อเล่ือนระดบัชั้นปี  
๒. เพื่อใชพ้ิจารณาคุณสมบติัผูเ้ขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา 
๓. ใชใ้นการปรับปรุงพฒันาแพทยป์ระจ าบา้นผา่นกิจกรรมพบอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา

หลกัสูตรต่อไป 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการประเมินระหวา่งการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอและมีการแจง้ผลการประเมินให้

แพทยป์ระจ าบา้นรับทราบ เพื่อจะไดมี้ส่วนร่วมกนัในการพฒันาสมรรถนะหลกัทั้ง ๖ ดา้นของแพทยป์ระจ าบา้นให้ไดผ้ล
สมบูรณ์ขึ้น 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ก าหนดเกณฑก์ารเล่ือนชั้นปีอยา่งชดัเจน และครอบคลุมผลลพัธ์การฝึกอบรมทั้ง ๖ ดา้น  
มีการก าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับผูท่ี้ไม่ผา่นการประเมิน และเกณฑก์ารให้ออกจากการฝึกอบรมรวมถึงขั้นตอนในการ
ด าเนินการ 

๖.๖.๒ การประเมินผลการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้าน 
 ๖.๖.๒.๑ ระบบการประเมินผลการฝึกอบรม 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  จดัระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบา้น ซ่ึงครอบคลุมการประเมิน

สมรรถนะดา้นความรู้ ความสามารถ และเจตคติ ตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไวห้ลกัสูตร ดงัน้ี 

การประเมิน 
แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ 
๑. สอบ Clinical skill 
- จดัสอบปีละ ๒ คร้ัง ( เดือนท่ี ๖ และ เดือนท่ี ๑๑) 
- ประเมิน ๓ มิติ คือ การ Approach ผูป่้วย ทกัษะในการแกปั้ญหา และ การอภิปรายเหตุผลเชิง
วิชาการ 
- การจดัสอบ: อาจารยส์ังเกตการณ์การตรวจผูป่้วยจริงของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑  
ตลอดขั้นตอนการตรวจโดยไม่มีการขดัจงัหวะและให้คะแนนตามแบบการใหค้ะแนน  
ทั้งน้ีควรเป็น คนไขใ้หม่และแพทยป์ระจ าบา้น ผูน้ั้นไม่เคยไดต้รวจมาก่อน 

/   

๒. สอบขอ้เขียน (written exam) : ประเมินสมรรถนะดา้นความรู้และทกัษะทางปัญญา 
    ๒.๑ Basic science: Anatomy 
    ๒.๒ Epidemiology & Biostatistic 
    ๒.๓ Clinical science เป็นการสอบขอ้เขียนของภาควิชา 
          - จดัสอบปีละ ๒ คร้ัง (เดือนท่ี ๖ และ เดือนท่ี ๑๑) 
          - เลือกขอ้สอบจากคลงัตาม field 

 
/ 
x 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 



 

 

๒๘ 

 

 
 
 

การประเมิน 
แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
๓. สอบปากเปล่า  
- จดัสอบปลายปีการศึกษา ปีละ ๑ คร้ัง  

/ / / 

๔. Continuous Internal Assessment (CIA) 
- ผูป้ระเมิน คือ อาจารยผ์ูร่้วมปฏิบติังาน แพทยป์ระจ าบา้นผูร่้วมปฏิบติังาน 
- ท าการประเมินปีละ ๒ คร้ัง (เดือนท่ี ๖ และ เดือนท่ี ๑๒) 

   

        ๔.๑  ประเมินการท างานต่อเน่ืองของแพทยป์ระจ าบา้น ทั้งในดา้นใชค้วามรู้ ทกัษะทาง
คลินิก ความมีมนุษยสัมพนัธ์ และความสามารถในการท างาน โดยประเมินจากการปฏิบติังาน
จริงในมิติต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแบบประเมิน(Rubrics)*  

/ / / 

         ๔.๒  ประเมินทกัษะทางหตัถการจากการปฏิบติังานในห้องผ่าตดั การประเมินจะเร่ิม
ด าเนินการ ตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี ๙ ของการปฏิบติังานในแต่ละชั้นปี โดยให้อาจารยแ์พทยท่ี์ไดรั้บ
มอบหมายใหก้ ากบั/ช่วยผา่ตดัในรายท่ี แพทยป์ระจ าบา้นผูน้ั้น เป็นผูผ้า่ตดั ทั้งน้ีจะเลือกคนไขท่ี้
เหมาะสมกบัชั้นปีของแพทยป์ระจ าบา้น โดยพิจารณาตามหลกัสูตรของราชวิทยาลยัโสต ศอ 
นาสิกแพทย ์

/ / / 

       ๔.๓  ประเมินดา้นพฤติกรรม และเจตคติ  X X X 
๕. Log book#  / / X 
๖. ผลงานวิจยั  / / X 

 
* ดูรายละเอียดของ Rubrics ท่ี “แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้าน” ใน ภาคผนวก ๕ 

# หัตถการท่ีประเมินในระดับช้ันปีต่างๆ ดูท่ี ภาคผนวก ๒  และ Log book ส่ง อฝส.ดูท่ี ภาคผนวก ๒ 

หมายเหตุ: / หมายถึง formative assessment 

X หมายถึง summative assessment 

หลกัเกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลการสอบ  
  - การสอบ Epidemiology ถา้ไม่ผา่นเกณฑข์องคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตอ้งลงทะเบียนเรียน และ
สอบใหม่ในปีต่อไป  



 

 

๒๙ 

 

 - การสอบขอ้เขียน และ สอบปากเปล่า แพทยป์ระจ าบา้นควรมีคะแนนผลการสอบมากกวา่ร้อยละ ๖๐ แพทยป์ระจ า
บา้นท่ีมีผลการสอบนอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ จะถูกเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อพิจารณาการเล่ือนชั้นปี 
(summative assessment) 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 การประเมินพฤติกรรม และเจตคติ ใชเ้ป็น summative assessment ในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นของภาควิชาโสต ศอ 
นาสิกวิทยา ไดล้ะเลยต่อขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ อนัไดก้ าหนดไวใ้นคู่มือส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ไดก้ าหนด บทลงโทษไวด้งัน้ี  

๑. ในกรณีท่ีกระท าความผิดคร้ังแรก และเป็นความผิดเลก็นอ้ย และอาจารยแ์พทยผ์ูดู้แลสาย จะเป็นผูว้า่กล่าว 

                    ตกัเตือน  

 ๒. ในกรณีท่ีกระท าความผิดอยูเ่สมอหรือกระท าความผิดซ ้าซาก ไม่สนใจต่อค าตกัเตือน จะถูกพิจารณาลงโทษ 

                   ตามแต่กรณี โดยพิจารณาความรุนแรง และเป็นมติของท่ีประชุมของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

 ๓. บทก าหนดโทษ ไดแ้ก่  
  ๓.๑ วา่กล่าวตกัเตือน  

  ๓.๒ ภาคทณัฑ ์ 

  ๓.๓ ลงโทษใหอ้ยูเ่วรเพิ่ม หรือระงบัการลาพกัผอ่นประจ าปี  

  ๓.๔ พกังาน หรือพิจารณาใหป้ฏิบติังานเพิ่มเติม  

  ๓.๕ ไม่พิจารณาเล่ือนชั้น เม่ือครบปีการศึกษา  

  ๓.๖ ไม่พิจารณาส่งสอบวุฒิบตัร  

  ๓.๗ ส่งกลบัตน้สังกดัหรือใหล้าออก  
การประเมินผลงานวิจัย  
 - แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ และ ๒ ใชเ้ป็น formative assessment เพื่อติดตามความกา้วหนา้ของการจดัการ 

                งานวิจยั  

 - แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๓ จะตอ้งส่งผลงานวิจยัตามเกณฑท่ี์ราชวิทยาลยัฯ ก าหนด และใชเ้ป็น summative  
                assessment เพื่อพิจารณาส่งเขา้รับการประเมินเพื่อขอวุฒิบตัร  
การอุทธรณ์ผลการประเมิน 

แพทยป์ระจ าบา้นสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินดา้นการสอบ ดา้นการปฏิบติังานและการวิจยั โดยยืน่เร่ืองต่อ
คณะกรรมการหลกัสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนผลการประเมินตามหลกัสูตรของหลกัสูตรการฝึกอบรมต่อไป 

๖.๖.๓ การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
     ๖.๖.๓.๑ การสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

             (๑)  คุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  



 

 

๓๐ 

 

  ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
           และผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภาแลว้ และตอ้งมีคุณสมบติัอยา่ง 
           ใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

๑. ไดรั้บการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ตามเกณฑห์ลกัสูตรของแพทย
สภาในสถาบนัฝึกอบรมท่ีแพทยสภาใหก้ารรับรองและขึ้นทะเบียนไวก้บัแพทยสภาครบตาม
ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด   

๒. ไดป้ฏิบติังานชดใชทุ้นตามการจดัสรรของคณะกรรมการจดัสรรนกัศึกษาแพทยผ์ูท้  าสัญญา
ชดใชทุ้นการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบนัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีสามารถเป็น
สถานท่ีปฏิบติังานไดต้ามคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท์ัว่ไปส าหรับสถาบนัฝึกอบรมและมี
ภาระงานดา้นโสต ศอ นาสิกวิทยา ตามเกณฑม์าตรฐานสถาบนัฝึกอบรมตามท่ีราชวิทยาลยัโสต 
ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยตอ้งปฏิบติังานมากกวา่ระยะเวลาของหลกัสูตร
ไม่นอ้ยกวา่ ๖ เดือน (ประกาศแพทยสภาท่ี ๕๕/๒๕๔๗) 

  นอกจากนียั้งต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ดังนี้ 
๑. ตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพเสร็จสมบูรณ์ตามเกณฑท่ี์ก าหนด อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง และส่งถึง

คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภายในเวลาท่ีก าหนด 
๒. ตอ้งมีการน าเสนอผลงานวิจยัต่อคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบตัร สาขาโสต ศอ 

นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ตามเวลาท่ีก าหนด 
๓. ตอ้งมีประสบการณ์การท าหัตถการครบตามเกณฑท่ี์ก าหนดและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(Electronic log book) 
๔. ตอ้งผา่นการประเมินทกัษะการฝึกปฏิบติัการกรอกระดูก temporal  

(๒) เอกสารประกอบ 
๑. เอกสารรับรองจากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา วา่เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบผา่นเกณฑต์ามผลลพัธ์

การฝึกอบรมทั้ง ๖ ดา้น 
๒. บทความงานวิจยัในรูปแบบของงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์และรูปแบบพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) 

อยา่งละ ๑ ชุด พร้อมใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยแ์ละเอกสารรับรอง
จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา วา่เป็นเจา้ของงานวิจยัหรือมีส่วนร่วมในงานวิจยัมากกวา่ 
ร้อยละ ๕๐  

๓. เอกสารรับรองจากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา วา่ไดท้ าหตัถการครบตามเกณฑท่ี์ 
ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด  (ตรวจไดจ้าก Electronic log boo  

 (๓)  วิธีการประเมินประกอบดว้ย  



 

 

๓๑ 

 

๑. การสอบขอ้เขียน ประกอบดว้ยการสอบ basic science (จดัสอบใหส้ าหรับแพทยป์ระจ าบา้นทุก
ชั้นปี ปีละ ๑ คร้ัง) และการสอบ comprehensive (จดัสอบใหส้ าหรับแพทยป์ระจ าบา้นท่ีมีสิทธิ
สอบเพื่อวุฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา)  

๒. การสอบปากเปล่า  
๓. การประเมินผลงานวิจยั  

เกณฑก์ารพิจารณาตดัสินผลการประเมินใหอิ้งตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อ 
วุฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ก าหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย ๖ เดือน 

ผู้ท่ีได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน ไดแ้ก่ 
๑. ผูท่ี้ไดรั้บวุฒิบตัรหรืออนุมติับตัรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบนัในต่างประเทศท่ีแพทย

สภารับรองแลว้ 
๒. ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นโสต ศอ นาสิกวิทยา ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี ในสถานพยาบาลของรัฐท่ี

มีการแยกแผนกอยา่งชดัเจน โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงคก์บัทางราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิก
แพทยแ์ห่งประเทศไทย เป็นกรณีๆ ไป 

เกณฑ์การพจิารณาตัดสินผลการประเมิน 
๑. สอบขอ้เขียน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐  
๒. สอบปากเปล่า ตามเกณฑเ์ดียวกบัวุฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประกาศก่อนสอบ  
     ๖ เดือน 
๓. สอบวิจยั ตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ป็นท่ีพอใจ  
๔. การประเมินรายงานการท าหัตถการ ตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ป็นท่ีพอใจ 

๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     แพทยผ์ูส้นใจเขา้รับการฝึกอบรสามารถขอดูขอ้มูลจากเวปไซดข์องภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือโทรศพัทส์อบถาม
ท่ีภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 - เป็นแพทยท่ี์ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตจากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกังานคณะอนุกรรมการ

อุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
- เป็นแพทยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  ซ่ึง ได้

ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภาเรียบร้อยแลว้  
            ๗.๑.๑) ส าหรับแพทยท่ี์มีตน้สังกดัสามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดห้ลงัจากไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี             

๗.๑.๒) ส าหรับแพทยท่ี์ไม่มีตน้สังกดัสามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดห้ลงัจากไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี  



 

 

๓๒ 

 

           ส าหรับแพทยท่ี์ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตมาจากสถาบนัต่างประเทศท่ีแพทยสภาใหก้ารรับรอง และ ไดรั้บ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว้ จะตอ้งผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภาก่อน แลว้
จึงพิจารณาตามขอ้ ๗.๑.๑ และ ๗.๑.๒   
  ๗.๑.๓) สอบวดัผลภาษาองักฤษโดยมหาวิทยาลยัมหิดล(MU GRAD TEST), แบบทดสอบทางภาษาองักฤษ 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) หรือ IELTS (International English Language Testing System) 
 

๗.๒ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรมไดใ้นสัดส่วนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่ออาจารยต่์อภาระงานบริการต่อปี ตามตารางต่อไปน้ี 
จ านวนแพทย์ประจ าบ้านต่อปี 2 3 4 5 6 
จ านวนอาจารย์ 4 6 8 10 12 
จ านวนผู้ป่วยนอกต่อปี 10000 15000 20000 25000 30000 
จ านวนการตรวจการได้ยินและการทรงตัวต่อปี 200 300 400 500 600 
จ านวนการท าหัตถการท่ีหอผู้ป่วยนอก เช่น nasal 
endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่อปี 

1000 1500 2000 2500 3000 

จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดท้ังหมดต่อปี 400 600 800 1000 1200 
 
จ านวนแพทย์ประจ าบ้านต่อปี 7 8 9 10 11 
จ านวนอาจารย์ 14 16 18 20 22 
จ านวนผู้ป่วยนอกต่อปี 35000 40000 45000 50000 55000 
จ านวนการตรวจการได้ยินและการทรงตัวต่อปี 700 800 900 1000 1100 
จ านวนการท าหัตถการท่ีหอผู้ป่วยนอก เช่น nasal 
endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่อปี 

3500 4000 4500 5000 5500 

จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดท้ังหมดต่อปี 1400 1600 1800 2000 2200 
 ทั้งน้ี ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา ใหมี้ศกัยภาพการรับแพทยป์ระจ าบา้นเขา้ฝึกอบรม

ไดสู้งสุดปีละ ๘ ราย 
 
๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คดัเลือกผูเ้ขา้ฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการโดยประกาศของ

ภาควิชาโส ศอ นาสิกวิทยา และก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีชดัเจน มีความเสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้โดยอา้งอิงเกณฑก์ารคดัเลือก และคุณสมบติัผูส้มคัร ตามประกาศคุณสมบติัส าหรับผูส้มคัรแพทยป์ระจ าบา้น
ของแพทยสภา 

        ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีระบบการอุทธรณ์ ตามระเบียบ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยั มหิดล ซ่ึงไดช้ี้แจง้ขอ้มูลและขั้นตอนดงักล่าวแก่ผูเ้ขา้รับการคดัเลือกก่อนวนัสัมภาษณ์ 



 

 

๓๓ 

 

หลกัสูตรไม่มีนโยบายในการปฏิเสธการรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีความพิการซ่ึงตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก
เป็นพิเศษ ถา้ ผูเ้ขา้ฝึกอบรม มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัผูส้มคัรเขา้ศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ แพทยสภา ซ่ึงจะตอ้งมี
สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 
 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๘.๑ อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี          

๘.๑.๑. เป็นแพทยท่ี์ไดรั้บหนงัสืออนุมติั/วุฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากแพทยสภา           
๘.๑.๒. เป็นแพทยส์าขาอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ หนงัสืออนุมติั/วุฒิบตัรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากแพทยสภา  

ท่ีอยูใ่นสาขาท่ีทบัซอ้นกนั ไดแ้ก่ สาขาศลัยศาสตร์ตกแต่ง ศลัยศาสตร์  อายรุศาสตร์อนุสาขาประสาทวิทยา หรือ
อ่ืนๆ ท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ใหก้ารรับรองวา่เป็นอาจารยไ์ด ้แต่ทั้งน้ีไม่นบัเป็น
ศกัยภาพในการฝึกอบรม  

๘.๑.๓. เป็นนกัแกไ้ขการไดย้ิน (audiologist) หรือ นกัแกไ้ขการพูด (speech and language 
          pathologist) แต่ไม่นบัเป็นศกัยภาพในการฝึกอบรม 

๘.๒   ประธานการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรม จะตอ้งเป็นอาจารยต์ามขอ้ ๘.๑.๑ ซ่ึงปฏิบติังานทางดา้น 
 โสตศอ นาสิกวิทยา มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี และไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย ์
   แห่งประเทศไทย   
๘.๓ จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม                    
         ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  จดัใหมี้อาจารยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเตม็เวลาเร่ิมแรกไม่นอ้ยกวา่ ๔ คน ในการ 
ขอ เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ซ่ึงจะรับแพทยป์ระจ าบา้นไดช้ั้นปีละ ๒ คน ในกรณีท่ีตอ้งการ 
รับแพทยป์ระจ าบา้นเพิ่มขึ้น ใหค้  านวณตามสัดส่วน อาจารย ์๒ คน ต่อ แพทยป์ระจ าบา้น เพิ่มขึ้นชั้นปีละ ๑ 
 คน (ตารางในขอ้ ๗.๒) ซ่ึงในกรณีท่ีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไม่เพียงพอ  ภาควิชาโสต ศอ 
 นาสิกวิทยา  อาจจดัใหมี้อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลาไดไ้ม่มากกวา่ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน 
 อาจารยท์ั้งหมด และภาระงานของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลา เม่ือรวมกนัทั้งหมดจะตอ้งไม่นอ้ย 
กวา่ภาระงานของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาท่ีขาดหายไป   

             ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้าร 
            ฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ระบุคุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
            ท่ีชดัเจน โดยครอบคลุมความช านาญท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ คุณสมบติัทางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญ 
            ทางคลินิก 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย ์และสมดุลระหวา่งงานดา้น
การศึกษา การวิจยั อาจารยต์่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑท่ี์แพทยสภาก าหนดไว ้ อาจารยจ์ะตอ้งมีเวลา



 

 

๓๔ 

 

เพียงพอส าหรับการใหก้ารฝึกอบรม ใหค้  าปรึกษา และก ากบัดูแล นอกจากนั้นอาจารยย์งัตอ้งมีการพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งทางดา้นการแพทยแ์ละดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  จดัใหมี้การพฒันาอาจารยอ์ยา่งเป็น
ระบบ และมีการประเมินอาจารยเ์ป็นระยะๆ 

ในกรณีท่ีสัดส่วนของอาจารยต์่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลดลงกวา่ท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ควร
พจิารณาลดจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึกอบรมไว ้

ขณะน้ีภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีอาจารยผ์ูส้อนเตม็เวลา ๑๕ ท่าน / อาจารยพ์ิเศษ ๗ ท่าน ตามรายช่ืออาจารย์
ดงัต่อไปน้ี 

อาจารย์ผู้สอน 
  ช่ือ-สกุล      วุฒ ิ
๑.  ผศ.นพ. ชยั อยูส่วสัด์ิ  (หวัหนา้ภาควิชาฯ)   พบ. อนุมติับตัร (โสตฯ) 
๒.  อ.นพ. ภูริช ประณีตวตกุล  (รองหัวหนา้ภาควิชาฯ)  พบ. อนุมติับตัร (โสตฯ) 
๓.  รศ.นพ. เฉลิมชยั ชินตระการ  (อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตร) พบ. อนุมติับตัร (โสตฯ) 
๔.  รศ.นพ. จนัทร์ชยั เจรียงประเสริฐ    พบ. ศศ.ม. (ส่ือความหมาย)วุฒิบตัร 
                                                                                                       (ประสาทวิทยา) 
๕.  ผศ.นพ. ธงชยั พงศม์ฆพฒัน์     พบ. วุฒิบตัร (โสตฯ) 
๖.  ผศ.นพ. จ ารูญ ตั้งกีรติชยั     พบ. วุฒิบตัร (โสตฯ) 
๗.  อ.นพ. บุญสาม รุ่งภูวภทัร     พบ. อนุมติับตัร (โสตฯ) 
๘.  อ.พญ. กงัสดาล ตนัจรารักษ ์    พบ. วุฒิบตัร (โสตฯ) 
๙.   อ.พญ. นวรัตน์ อภิรักษกิ์ตติกุล    พบ. วุฒิบตัร (โสตฯ) 
๑0. อ.พญ. เนาวรัตน์ ตั้งบ ารุงธรรม    พบ. วุฒิบตัร (โสตฯ) 
๑๑. อ.นพ. พนสั บิณศิรวานิช     พบ. วุฒิบตัร (โสตฯ) 
๑๒. อ.พญ. ศิวะพร เกียรติธนะบ ารุง    พบ. วุฒิบตัร (โสตฯ) 
๑๓. อ.พญ. ทศพร วิศุภกาญจน์     พบ. วุฒิบตัร (โสตฯ) 
๑๔. อ.นพ.คณิต  เตม็ไตรรัตน์     พบ. วุฒิบตัร (โสตฯ) 
๑๕. ผศ.ดร. อลงกต เอมะสิทธ์ิ     Ph.D. (Rehabilitation Science) 
หมายเหตุ: อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัสูตร 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ไดจ้ดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อเป็นท่ีปรึกษาทั้งใน

ดา้นการฝึกอบรม และเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งการปรึกษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้น(รายบุคคล) 
     ภาควิชา โดยเลขาภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา จะสุ่มเลือก(random) อาจารย ์เพื่อเป็นท่ีปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้น

แต่ละราย ทุก 6 เดือน เพื่อให้เสมอภาคกนั 
     ภาควิชาจะแจง้ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้น(รายบุคคล)และช่วงเวลา โดยวิธีติดประกาศและส่งขอ้มูล 



 

 

๓๕ 

 

ทางออนไลน์ 
     อาจารยจ์ะมีหนา้ท่ีติดตาม log book, port folio, ประเมินผลการปฏิบติังาน และรับปรึกษาปัญหาทุกอยา่ง ก่อน

น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรและท่ีประชุมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ต่อไป 
  
 
อาจารย์พเิศษ 

  ช่ือ-สกุล     วุฒิ 
๑.  ศ. เกียรติคุณ นพ. สมยศ คุณจกัร   พบ.วว.(โสตฯ) DTM&H 
       Dip.American Board of Cosmetic Surgery 
๒.  ศ. เกียรติคุณ นพ. บุญชู กุลประดิษฐารมณ์  พบ. วว.(โสตฯ) 
๓.  รศ. นพ. คณิต มนัตาภรณ์    พบ. FRCS. 
๔.  รศ.พญ. สุภาวดี ประคุณหงัสิต               พบ. วุฒิบตัร (โสตฯ) 
๕.  ผศ. นพ. วิชิต ชีวเรืองโรจน์    พบ. วว.(โสตฯ) 
๖.  รศ. พญ. ลลิดา เกษมสุวรรณ    พบ. วว.(โสตฯ) 
๗.  อ.นพ. จีระ ศิริโพธ์ิ     พบ. Dip.American Board of Otolaryngology 
๘.  อ.นพ. เนาวรัตน์ ทองไทย    พบ. Dip.American Board of Otolaryngology 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ก าหนดและด าเนินนโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรการศึกษาใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

- สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวิชาการท่ีทนัสมยั 
สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งเพียงพอ มีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบติั
และมีส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีปลอดภยั    

- การคดัเลือกและรับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม จ านวนผูป่้วยเพียงพอและชนิดของผูป่้วย
หลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยผา่ตดั ผูป่้วยนอกเวลา
ราชการและผูป่้วยวิกฤต การเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบติัท่ีพอเพียงส าหรับ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 

- ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงได้ มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสารใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกหลกัจริยธรรม  
มีการใชร้ะบบ E-learning ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / Dropbox / ระบบ Wi-fi  
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  / ระบบ Moodle ประเมินผล)  

- การจดัประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
- ความรู้และการประยกุตค์วามรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีฝึกอบรม มีการ 

บูรณาการ และสมดุลระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวิจยัอยา่งเพียงพอ 



 

 

๓๖ 

 

- การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษา มาใชใ้นการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม การ
ประเมินการฝึกอบรม 

- การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร ตลอดจนระบบการโอนผลการ
ฝึกอบรม 
 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการก ากบัดูแลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรเป็นประจ า  

คือกลไกส าหรับการประเมินหลกัสูตรและน าไปใชจ้ริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ตอ้งครอบคลุม 
- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
- แผนการฝึกอบรม 
- ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
- การวดัและประเมินผล 
- พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม 
- ทรัพยากรทางการศึกษา 
- คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 
- สถาบนัร่วมฝึกอบรม 
- ขอ้ควรปรับปรุง 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการแสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตร จากผูใ้หก้ารฝึกอบรม ผู ้

เขา้รับการฝึกอบรม นายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบั
ความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

๑๑. การทบทวน/ พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จดัใหมี้การทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรือ

อยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี    ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เน้ือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึง
การวดัและการประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแกข้อ้บกพร่องท่ีตรวจพบ 
มีขอ้มูลอา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน  

ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการฝึกอบรม รับทราบและทบทวนพฒันา
หลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี และแจง้ผลการทบทวน/ พฒันาใหแ้พทยสภารับทราบต่อไป 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
- ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา บริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ การรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดั



 

 

๓๗ 

 

และประเมินผล และผลลพัธข์องการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรม
ในแต่ละระดบั หรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมใน
ระดบันั้นไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการ
ฝึกอบรม/ หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม การบริการสาธารณะ รวมถึงทุนการศึกษา 

- ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีบุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม ตามสาขาวิชาเพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากร
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จดัใหมี้จ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุนดา้น
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

- ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ร่วมมือกบัภาครัฐหรือองคก์รสาธารณะ เม่ือไดรั้บ
การร้องขอเช่น ร่วมกบัองคมนตรีและมูลนิธิพระดาบส ตรวจรักษาในท่ีทุรกนัดาร 

๑๓. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
  ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหภ้าควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ีไดรั้บการ
อนุมติัให้จดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น จะตอ้งผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม ทั้งน้ี
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

๑๓.๑  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  
จะตอ้งจดัใหมี้ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อยา่งนอ้ยทุก ๒ปี  
            ๑๓.๒  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะตอ้งไดรั้บการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งนอ้ยทุก 
๕ ปี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
ภาคผนวกท่ี ๑ เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ภาคผนวกท่ี ๒   เกณฑ์หัตถการเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 

ภาคผนวกท่ี ๓       ความมั่นใจในวิชาชีพ  

     Entrustable  professional activities (EPA) 

ภาคผนวกท่ี ๔       งานวิจัยเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
ภาคผนวกท่ี ๕       แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 360 องศา    
ภาคผนวกท่ี ๖         แบบประเมินอาจารย์โดยแพทย์ประจ าบ้าน 
ภาคผนวกท่ี ๗       แบบประเมินการสอบ OSCE ของแพทย์ประจ าบ้าน 
ภาคผนวกท่ี ๘        Portfolio  

ภาคผนวกท่ี ๙      ตารางแสดงผลการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ วิธีการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ด้าน ความรู้ ทักษะ     
เจตคติ                                                                                               

 
 

 



 

 

๓๙ 

 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ๑ 
 
เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 
๑).  ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยกุต์ (Correlated basic medical science) ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา และ
ระบบท่ีเกี่ยวข้อง  

๑. Anatomy and physiology of hearing 
๒. Basic audiology 
๓. Anatomy and physiology of vestibular system 
๔. Medication in ear disease 
๕. Anatomy and physiology of the nose and paranasal sinus 
๖. Basic immunology and immunotherapy 
๗. Antihistamine, intranasal steroid and related drug 
๘. Snoring and sleep disorder: basic 
๙. Anatomy of the neck 
๑๐. Voice: anatomy, physiology and test 
๑๑. Wound healing and physiology of flap 
๑๒. Radiotherapy in head and neck cancer 
๑๓.  Chemotherapy in head and neck cancer 
๑๔.  Anesthesia and pain management 
๑๕.  Basic radiologic imaging 
๑๖.  Antibiotic: pharmacology and application 
๑๗.  Common contagious disease in clinical practice 
๑๘.  Nutrition: evaluation and management 
๑๙.  Laser: basic principle and application 
๒๐. Medical law and ethic in clinical practice 



 

 

๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 

๒). โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น  
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถใหก้ารวินิจฉยั ดูแลรักษา และฟ้ืนฟู หรือใหค้  าแนะน าเพื่อส่งต่อ ได ้ในโรคทางหูคอจมูก
ฯ ต่อไปน้ี 
ระดบัท่ี ๑ โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรียนรู้ไดจ้ากผูป่้วยโดยตรง  

 
 

Symptom and sign Epistaxis (R040) 
Cough (R05) 
Stridor (R061) 
Mouth breathing (R065) 
Sneezing (R067) 
Snoring (R0683) 
Pain in throat (R070) 
Asphyxia (R0901) 
Hypoxemia (R09.2) 
Nasal congestion (R0981) 
Postnasal drip (R0982) 
Dysphagia (R13) 
Halitosis (R196) 
Neck mass (R221) 
Facial weakness (R29810) 
Speech and voice (R47-R49)  
Localized enlarged lymph nodes (R590)  

Disease of the ear Otalgia (H92) 
Otorrhea (H921) 
Otitis externa (H60) 



 

 

๔๑ 

 

Diffuse otitis externa (H603) 
Chronic otitis externa (H608) 
Impacted cerumen (H612) 
Otomycosis: aspergillus (B448), candida (B372) 
Acute myringitis (H73) 
Acute suppurative otitis media (H66) 
Chronic mucoid otitis media (H653) 
Chronic tubotympanic suppurative otitis media (H661) 
Chronic atticoantral suppurative otitis media (H662) 
Chronic mastoiditis (H701) 
Acute serous otitis media (H65) 
Chronic serous otitis media (H652) 
Chronic nonsuppurative otitis media (H654) 
Central perforation of TM (H72) 
Attic perforation of TM (H721) 
Marginal perforation of TM (H722) 
Cholesteatoma of middle ear (H71) 
Adhesive otitis media (H741) 
Middle ear polyp (H744) 
Obstruction of Eustachian tube (H681) 
Tympanosclerosis (H74) 
Otosclerosis (H80) 
Bell's palsy (G51) 
Conductive and sensorineural hearing loss (H90) 
Congenital deafness (H90) 
Sudden (idiopathic) SNHL (H912) 
Meniere disease (H81) 
BPPV (H811) 
Vestibular neuronitis (H812) 
Labyrinthine dysfunction (H832) 
Noise-induced HL (H833) 



 

 

๔๒ 

 

Presbycusis (H911) 
Acoustic neuroma (H933) 
Tinnitus (H931) 

Disease of the nose and 
paranasal sinus 

Acute nasopharyngitis (common cold) (J00) 
Chronic nasopharyngitis (J311) 
Allergic rhinitis (J30) 
Chronic rhinitis: atrophic, granulomatous (J31) 
Vasomotor rhinitis (J30) 
Acute sinusitis (J01) 
Chronic sinusitis (J32) 
Nasal polyp (J33) 
Cyst and mucocele of nose and PNS (J341) 
Deviated nasal septum (J342) 
Hypertrophy of nasal turbinate (J343) 

Disease of the pharynx 
and tonsil 

Acute pharyngitis (J02) 
Chronic pharyngitis (J312) 
Acute tonsillitis (J03) 
Chronic tonsillitis (J35) 
Hypertrophy of tonsils (J351) 
Hypertrophy of adenoid (J352) 
Peritonsillar abscess (J36) 
Retropharyngeal space abscess (J39) 
Parapharyngeal space abscess (J39) 
Masticator space abscess (k12.2) 

Disease of the larynx Acute laryngitis (J04) 
Acute tracheitis (J041) 
Acute laryngotracheitis (J042) 
Acute laryngotracheobronchitis (croups) (J05) 
Acute laryngopharyngitis (J06) 
Acute epiglottitis (J051) 
Chronic laryngitis (J37) 



 

 

๔๓ 

 

Chronic laryngotracheitis (J371) 
Vocal cord paralysis (J38) 
Vocal polyp (J381) 
Vocal nodule (J382) 
Laryngeal stenosis (J386) 
Postprocedural subglottic stenosis (J955) 

Disease of oral cavity 
and GI 

Oral aphthus (K12) 
Oral mucositis (K123) 
Leukoplakia, erythroplakia (K132 
gastroesophageal reflux disease (K21) 
Sialoadenitis (K112) 
Abscess of salivary gland (K113) 
Sialolithiasis (K115) 
Mucocele of salivary gland: retention cyst, ranula (K116) 
Xerostomia (K117) 

Disease of the thyroid 
gland 

Nontoxic goiter (E04) 
Thyrotoxicosis (E05) 
Thyroiditis (E06) 
Postprocedural hypothyroidism (E89) 
Postprocedural hypoparathyroidism (E892) 

Congenital disease Preauricular sinus and cyst (Q181) 
Choanal atresia (Q30) 
Ankyloglossia (Q381) 
Congenital subglottic stenosis (Q311) 
Laryngocele (Q313) 
Congenital laryngomalacia (Q315) 
Congenital tracheomalacia (Q32) 
Sinus, fistula and cyst of branchial cleft (Q18) 

Injury  Fracture of base of skull (S021) 
Fractuer of nosal bone (S022) 

Foreign body  FB in nasal sinus (T17) 
FB in nostril (T171) 



 

 

๔๔ 

 

FB in mouth (T18) 
FB in pharynx (T172) 
FB in esophagus (T181) 
FB in larynx (T173) 
FB in trachea (T174) 
FB in bronchus (T175) 

Benign neoplasm  Benign neoplasm of nasal cavity and paranasal sinus (D14) 
Benign neoplasm of lip (D10) 
Benign neoplasm of tongue (D101) 
Benign neoplasm of floor of mouth (D102) 
Benign neoplasm of mouth  (D10) 
Benign neoplasm of tonsil (D104) 
Benign neoplasm of nasopharynx (D106) 
Benign neoplasm of hypopharynx (D107)  
Benign neoplasm of pharynx (D10) 
Benign neoplasm of larynx (D141) 
Benign neoplasm of lymph node (D36) 
Benign neoplasm of thyroid gland (D34) 
Benign neoplasm of major salivary glands (D11) 
Hemangioma and lymphangioma (D18) 

Malignant neoplasm   CA nasal cavity (C30) 
CA lip (C00) 
CA oral tongue (C02) 
CA gum (C03) 
CA floor of mouth (C0.4) 
CA hard palate (C051) 
CA buccal mucosa (C06) 
CA base of tongue (C01) 
CA soft palate (C052) 
CA tonsil (C09) 
CA oropharynx (C10) 
CA nasopharynx (C11) 
CA pyriform (C12) 
CA hypopharynx (C13) 
CA paranasal sinus (C31) 



 

 

๔๕ 

 

CA larynx (32) 
CA thyroid (C73) 
CA parotid (C07) 
Unknown primary malignant neoplasm of neck node (C77) 

 
 
ระดบัท่ี ๒ โรคหรือภาวะท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบัท่ี ๑ และมีความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น สามารถเรียนรู้จากผูป่้วยแต่ไม่ได้
ดูแลผูป่้วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป่้วยดว้ยกนั เป็นตน้  
 

Disease of the ear Abscess of external ear (H600) 
Cellulitis of external ear (H601) 
Perichondritis of external ear (H610) 
Erysipelas of external ear (H62) 
Herpes zoster oticus (B028) 
Acute otitis externa, noninfective (H605) 
Malignant otitis externa (H602) 
Chronic myringitis (H731) 
Acute mastoiditis (H70) 
Acute nonsuppurative otitis media (H651) 
Ossicular chain discontinuity or dislocation (H742) 
Labyrinthitis (H83) 
Acoustic trauma (H833) 
Ototoxic hearing loss (H91) 
Acoustic neuritis in syphilis (otosyphilis) (A521) 
Vertigo of central origin (H814) 
Transient ischemic deafness (H93) 

Disease of the nose and 
paranasal sinus 

Abscess, furuncle and carbuncle of nose (J34) 
Granuloma and granuloma-like lesion of oral mucosa (K134) 

Disease of the oral 
cavity and GI 

Oral submucous fibrosis (K135) 
Glossitis (K14) 
Geographic tongue (K141) 
Median rhomboid glossitis (K142) 



 

 

๔๖ 

 

Hypertrophic of tongue papillae (K143) 
Atrophy of tongue papillae (K144) 
Fissure tongue (K145) 
Fistula of salivary gland (K114) 
Benign lymphoepithelial lesion of salivary gland (K118) 
Sialectasia (K118) 
Stenosis and stricture of salivary duct (K118) 
Jaw cyst: dentigerous, eruption, follicular (K09) 
Other jaw cyst: aneurismal, hemorrhagic, traumatic (K092) 
Nasolabial cyst (nasoalveolar cyst) (K091) 
Nasopalatine duct (incisive canal) cyst (K091) 
Other cyst in oral region: dermoid, epidermoid, 
lymphoepithelial (K098) 
Osteoradionecrosis (K102) 

Congenital disease  Congenital absecne of ear curicle (Q16) 
Congenital absence, atresia and stricture of auditory cance 
(external) (Q161) 
Microtia (Q173)  
Congenital malformation of ear ossicles (Q163) 
Congenital malformation of inner ear (Q165) 
Macroglossia (Q382) 
Congenital laryngeal web (Q31) 

Injury  Superficial injury of ear (S004) 
Open wound of ear (S013) 
Superficial injury of nose (S003) 
Open wound of nose (S012) 
Open wound of pahrynx and esophagus (S112) 
Open wound of larynx and trachea (S11) 
Open wound of neck (S11) 
Injury of blood vessels at neck level (S15) 
Superficial injury of neck (S10) 
Open wound of cheek and temporomandibular area (S014) 



 

 

๔๗ 

 

Fracture of mala, maxillary and zygoma bone (S024) 
Fracture of mandible (S026) 

Benign neoplasm  Benign neoplasm of middle ear (D14) 
Benign neoplasm of carotid body (D355) 
Benign neoplasm of bone and cartilage: skull and face 
(D164), mandible (D165) 
Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue 
(D17) 
Melanocytic naevi (D22) 
Benign neoplasm of skin (D23) 
Benign neoplasm of peripheral nerve (D361) 

Malignant neoplasm  CA retromolar trigone (C062) 
CA submandibular gland (C08) 
Malignancy of bone and cartilage: skull and face (C41), 
mandible (C411) 
Melanoma of skin (C43) 
Basal cell CA (C44) 
Kaposi’s sarcoma (C46) 
Malignant neoplasm of peripheral nerve (C47) 

 
ระดบัท่ี ๓ โรคท่ีพบนอ้ยแต่มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง หรือฟังบรรยาย และ
สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในกลุ่มน้ีอยา่งพอเพียง 

 
Disease of the ear External ear cholesteatoma (H604) 

Acquired stenosis of external ear canal (H613) 
Exostosis of external ear canal (H618) 
Petrositis (H702) 
Eustachian salpingitis (H68) 
Patulous Eustachian tube (H69) 
Otitic barotrauma (T70) 
Melkersson's syndrome (G512) 
Labyrinthine fistula (H831) 
Lermoyez syndrome (H813) 
Abnormal auditory perception (H932) 
Psychogenic deafness (F446) 



 

 

๔๘ 

 

Degenerative and vascular disorders of ear (H93) 
Disease of the nose and 
paranasal sinus 

Perforation of nasal septum (J348) 
Rhinolith (J348) 

Disease of the pharynx 
and tonsil Infectious mononucleosis (H27) 
Disease of the oral 
cavity and GI 

Hairy leukoplakia (K133) 
Esophageal obstruction (K222) 
Perforation of esophagus (K223) 
Mikulicz disease (K118) 
Necrotizing sialometaplasia (K118) 

Injury  Superficial injury of lip and oral cavity (S005) 
Open wound of lip and oral cavity (S015) 
Fracture of orbital bone (S023) 
Dislocation of jaw (S03) 

Benign neoplasm  Benign neoplasm of trachea (D142) 
Benign neoplasm of parathyroid gland (D351) 

Malignant neoplasm  CA middle ear (C301) 
CA trachea (C33) 
CA parathyroid (C75) 

 
๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา  

 ระดบัท่ี ๑ สามารถตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
Schirmer's test 
Pure tone audiometry 
Speech audiometry 
Acoustic impedance test 
OAE 
Lacrimal sac irrigation  
Skin prick test 
Intradermal test 
Nasal provocation test 
Endpoint titration skin test 
Stroboscopy 

 ระดบัท่ี ๒ สามารถส่งตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
Plain film (เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง) 
CT scans (เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง) 
MRI (เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง) 
ABR 
PRIST 



 

 

๔๙ 

 

RAST 
Polysomnography 
Portable sleep atudy 
cephalometry 

 
 ระดบัท่ี ๓ สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

Salivary flow test 
Taste test 
ENoG 
MST 
EEMG 
EMG 
bone scan 
thyroid scan 
PET scan 
Angiography  
Olfactory test 
Test of mucociliary function 
Rhinomanometry 
Acoustic rhinometry 
Nasal cytology 
Cytokines assays 
Multiple sleep latency test (MSLT) 
Maintanance of wakefulness test (MWT) 
Caloric test 
Smooth pursuit test 
Saccadic test 
ENG 
VNG 
postural test 
rotatory test 
VEMP 
SVV 
Voice analysis 
Nasometry 
Pathology  

 



 

 

๕๐ 

 

 
 
 
 
 

๔). หัตถการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา  
ระดบัท่ี ๑ หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง   

Ear surgery  Preauricular sinus/fistula/cyst: excision) 
Ear canal osteoma: removal 
Hearing aid fitting 
Myringotomy/myringotomy with PE tube  
Mastoidectomy: canal wall down  
Vestibular rehabilitation (CRP,exercise) 
Tympanoplasty type I 
Seroma/hematoma/pseudocyt: I&D, perchondritis: I&D 
Keloid of pinna: excision 
Minor defect of pinna: repair 
Ear canal furuncle: I&D  
Ear canal FB/impact wax: remove 
Ear canal mass: biopsy 
Temporal bone dissection (lab) 
Mastoidectomy: canal wall up 

Facial surgery and 
reconstruction 

Intermaxillary fixation 
Nasal bone fracture: closed reduction 
Skin graft of head and neck 
Local flap/Z-plasty of head and neck 
Scar revision of head and neck 
Mole: excision with/without CO2 laser 
Facial lesion - moderate to large defect: repair 
Facial lesion (except mole): excisional biopsy  
Rhinoplasty  
Regional flap 



 

 

๕๑ 

 

Laryngeal surgery vocal fold lesion surgery 
Esophagoscopy +/- intervention  
Flexible laryngoscopy/esophagoscopy 
Direct laryngoscopy / bronchoscopy +/- intervention  
Tracheostomy 
Cricothyrotomy 
Laryngectomy, total 

Neck surgery Deep neck infection: I&D 
Benign neck mass/ cyst (branchial cleft, thyroglossal dust, etc): 
excision 
Submandibular gland excision 
Cervical lymph node biopsy 
Fine needle aspiration of neck mass (FNA)  
Thyroidectomy: lobectomy, total 
Skin biopsy (exclude facial lesion) 
Superficial neck abscess: I&D 
Parotidectomy  
Neck dissection 

Oral and 
pharyngeal surgery 

Excision lip and repair 
Quinsy: I&D/ aspiration 
Glossectomy, partial, total 
Adenoidectomy/nasopharyngeal curettage 
Tonsillectomy 
Intraoral biopsy  

Nasal surgery Antral puncture/irrigation  
Submucosal resection/ septoplasty 
Turbinoplasty/ turbinectomy/ turbinate reduction  
Caldwell-Luc operation/ sublabial approach 
Posterior nasal packing  
Nasal FB: remove 
Nasal or nasopharyngeal biopsy 
Endoscopic middle meatal antrostomy (4) 
Endoscopic anterior ethmoidectmy (2) 
Anterior nasal packing  
Nasal endoscopic examination 
Abscess/hematoma of nasal septum/vestibule/floor of nose: I&D  
Nasolabial cyst: excision 

 
 
 



 

 

๕๒ 

 

 
 
 
 
ระดบัท่ี ๒ หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได ้ หรือท าไดภ้ายใตก้ารแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

Ear surgery  Mastoidectomy: canal wall up 
Exploratory tympanotomy +/- ossiculoplasty  
 Stapedectomy/ stapedotomy 
Facial nerve operation 
Tympanoplasty type II-V  

Facial surgery and 
reconstruction  

Zygomatic fracture: reduction 
Blow-out fracture: reduction  
Facial fracture (except nasal, zygoma, blow out): reduction  
Otoplasty 
Ala plasty  

Laryngeal surgery Laryngofissure 
Tracheal resection  
Laryngotracheal injury: repair  
Cord medialization/ lateralization 

Neck surgery Neck injury, repair explore neck 
Mandibulotomy/ mandibulectomy 
Elongated styloid process: excision 

Oral and 
pharyngeal surgery  

Laser assisted uvulopalatoplasty/ uvulopalatopharyngoplasty 
Oro-antral fistular: repair  
Lateral rhinotomy 
Maxillectomy, total 

Nasal surgery Endoscopic posterior ethmoidectomy (0) 
Endoscopic sphenoidectomy (0) 
Maxillectomy, medial  
Facial degloving  
Nasal osteotomy 

 
ระดบัท่ี ๓ หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได ้ หรือสามารถช่วยผา่ตดัได ้หรือเคยไดเ้ห็น หรือสามารถบอกขอ้บ่งช้ี  
ขอ้หา้ม ภาวะแทรกซอ้น ขอ้ดีขอ้เสียได ้

Ear surgery Cochlear implant 
Cochlear implant – training 
Acoustic neuroma surgery  



 

 

๕๓ 

 

Labyrinthectomy  
Vestibular neurectomy 
Endolymphtic sac surgery  
Posterior canal occlusion  
Speech training (delayed,alarynx,vocal abuse,aphonia) 

Facial surgery and 
reconstruction  

Rinoplasty 
Microvascular free flap 
Blepharoplasty 

Laryngeal surgery Laryngectomy, conservation  
Nasal surgery  Angiofibroma: remove 

Endoscopic frontal sinus surgery (0) 
External ethmoidectomy/ frontoethmoidosphenoidectomy 
Cleft lip/cleft palate: repair  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๔ 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 

เกณฑ์หัตถการเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 
 

เกณฑ์หัตถการเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 

หตัถการจะแบ่งน าเสนอและพิจารณาเป็น ๓ ส่วน 

 ส่วนท่ี ๑ น าเสนอในหลกัสูตร จะก าหนดเป็น ตอ้งท าได ้ควรท าได ้และอาจท าได ้
 ส่วนท่ี ๒ น าเสนอใน log book เพื่อใหส้ถาบนัฝีกอบรมใชใ้นการติดตามการพฒันาการของทกัษะการท าหัตถการ       
ของแพทยป์ระจ าบา้นระหวา่งฝึกอบรม และเก็บไวเ้ป็นผลงานของแพทยป์ระจ าบา้น ในส่วนน้ีจะไม่มีการก าหนดเกณฑข์ั้น
ต ่า 
 ส่วนท่ี ๓ น าเสนอเพื่อการสอบบอร์ด จะมีการก าหนดจ านวนขั้นต ่าของหัตถการท่ีจะใชพ้ิจารณาเป็นเกณฑใ์นการ
พิจารณาเพื่อการสอบบอร์ด 
 ในท่ีน้ีจะน าเสนอในส่วนท่ี ๓  

 

เกณฑ์หัตถการเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 

๑.Ear: test and rehabilitation 
- ทุกหตัถการรวมกนัไม่นอ้ยก วา่ ๔๐ คร้ัง และในจ านวนน้ีตอ้งเป็น 

• Pure tone audiometry ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ คร้ัง และ 
• Acoustic impedance test ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ คร้ัง และ 
• Special audiologic test (ABR, OAE) ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ คร้ัง 
• Hearing aid fitting ไม่นอ้ยกวา่ ๒ คร้ัง 

 
 Pure tone audiometry/ speech audiometry 
Pure tune audiometry/ speech audiometry – abnormal 
 Acoustic impedance test 
 Special audiologic test (ABR, OAE) 
 Hearing aid fitting 
Vestibular function test (caloric,ENG,VNG,postural,rot chair, 
VEMP,SVV,etc.)(exc. PE)  
 Vestibular rehabilitation (CRP,exercise) 



 

 

๕๕ 

 

Speech training (delayed,alarynx,vocal abuse,aphonia) 
Cochlear implant – training 

 
 

๒.Ear surgery 

- ทุกหตัถการรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คร้ัง และในจ านวนน้ีตอ้งเป็น  

• Myringotomy with or without PE tube insertion ไม่นอ้ยกวา่ ๓ คร้ัง และ 

• Tympanoplasty ไม่นอ้ยกวา่ ๕ คร้ัง และ  

• Mastoid surgery ไม่นอ้ยกวา่ ๔ คร้ัง 

Seroma/hematoma/pseudocyt: I&D, perchondritis: I&D 
 Preauricular sinus/fistula/cyst: excision) 
  Ear canal furuncle: I&D  
 Ear canal FB/impact wax: remove 
 Ear canal mass: biopsy 
  Ear canal osteoma: removel 
  Myringotomy/myringotomy with PE tube  
  Temporal bone dissection (lab) 
 Tympanoplasty type I 
Tympanoplasty type II-V  
Mastoidectomy: canal wall up/canal wall down  
 Exploratory tympanotomy +/- ossiculoplasty  
 Stapedectomy/ stapedotomy 
 Cochlear implant 
 Acoustic neuroma surgery  
 Labyrinthectomy  
 Vestibular neurectomy 
 Endolymphtic sac surgery  
 Posterior canal occlusion  
  Facial nerve operation 
  Facial nerve testing (Hilger’s, Schirmer’s , etc) 

 



 

 

๕๖ 

 

๓.Nasal surgery  

- ทุกหตัถการรวมกนัไม่นอ้ยกวา่  ๕๐ คร้ัง และในจ านวนน้ีตอ้งเป็น  

o Basic FESS ไม่นอ้ยกวา่ ๔ ขา้ง และ  

o Septal surgery ไม่นอ้ยกวา่ ๒ คร้ัง และ 

o Turbinoplasty/ turbinectomy ไม่นอ้ยกวา่ ๒ คร้ัง และ 

o skin prick test ไม่นอ้ยกวา่ ๕ คร้ัง 

  Nasal endoscopic examination 
 Anterior nasal packing  
 Posterior nasal packing  
 Nasal or nasopharyngeal biopsy 
  Abscess/hematoma of nasal septum/vestibule/floor of nose: I&D  
  Nasolabial cyst: excision 
 Nasal FB: remove 
 Antral puncture/irrigation  
  Polypectomy 
 Endoscopic sinus surgery  
  Endoscopic polypectomy (4) 
 Endoscopic middle meatal antrostomy (4) 
  Endoscopic anterior ethmoidectmy (2) 
  Endoscopic posterior ethmoidectomy (0) 
  Endoscopic sphenoidectomy (0) 
  Endoscopic frontal sinus surgery (0) 
  Submucosal resection/ septoplasty 
 Turbinoplasty/ turbinectomy/ turbinate reduction  
  Caldwell-Luc operation/ sublabial approach 
 External ethmoidectomy/ frontoethmoidosphenoidectomy 
  Lateral rhinotomy 
 Facial degloving  
 Maxillectomy, medial  
  Maxillectomy, total 
  Microscopic sinus surgery 
 Skin prick test 
 Sleep lab 

 

๔.Oral and pharyngeal surgery 



 

 

๕๗ 

 

- ทุกหตัถการรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ คร้ัง และในจ านวนน้ีตอ้งเป็น  

• tonsillectomy ไม่นอ้ยกวา่ ๕ คร้ัง และ 

• adenoidectomy/ nasopharyngeal currettage ไม่นอ้ยกวา่ ๕ คร้ัง และ 

• glossectomy ไม่นอ้ยกวา่ ๓ คร้ัง  

  Intraoral biopsy  
  Quinsy: I&D/ aspiration 
   Tonsillectomy 
  Adenoidectomy/nasopharyngeal curettage 
  Laser assisted uvulopalatoplasty/ uvulopalatopharyngoplasty 
  Oro-antral fistular: repair  
   Angiofibroma: remove 
  Glossectomy, partial, total 
  Mandibulotomy/ mandibulectomy 
 Elongated styloid process: excision 
Excision lip and repair 

 

๕.Laryngeal surgery 

- ทุกหตัถการรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คร้ัง และในจ านวนน้ีตอ้งเป็น   

• Direct laryngoscopy +/- Biopgyไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ คร้ัง และ  

• esophagoscopy +/- intervention ไม่นอ้ยกวา่ ๓ คร้ัง และ  

• tracheostomy ไม่นอ้ยกวา่ ๕ คร้ัง และ  

• total laryngectomy ไม่นอ้ยกวา่ ๒ คร้ัง 

Flexible laryngoscopy/esophagoscopy 
 Direct laryngoscopy/ bronchoscopy/ esophagoscopy – diagnosis 
 Direct laryngoscopy/ bronchoscopy – intervention +/- laser  
  Tracheostomy 
  Cricothyrotomy 
  Vocal fold lesion surgery 
  Vocal cord medialization/ lateralization 
  Laryngectomy, total  



 

 

๕๘ 

 

  Laryngectomy, conservation  
 Laryngofissure 
 Tracheal resection  
   Laryngotracheal injury: repair  
 Direct laryngoscopy / bronchoscopy +/- intervention  
  Esophagoscopy +/- intervention  

 

๖.Head and neck surgery 

- ทุกหตัถการรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คร้ัง และในจ านวนน้ีตอ้งเป็น 
• I&D deep neck infection ไม่นอ้ยกวา่ ๓ คร้ัง และ 
• Thyroid surgery ไม่นอ้ยกวา่ ๕ คร้ัง และ 
• Neck dissection ไม่นอ้ยกวา่ ๓ คร้ัง 

Fine needle aspiration of neck mass (FNA)  
  Skin biopsy (exclude facial lesion) 
 Cervical lymph node biopsy 
 Superficial neck abscess: I&D 
  Deep neck infection: I&D 
 Benign neck mass/ cyst (branchial cleft, thyroglossal dust, etc): excision 
  Thyroidectomy: lobectomy, total 
 Submandibular gland excision 
  Parotidectomy  
 Neck dissection 
  Neck injury, repair explore neck 

 

๗.Facial plastic and maxillofacial surgery 

- ทุกหตัถการรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ คร้ัง และในจ านวนน้ีตอ้งเป็น  

• Skin graft หรือ local flap หรือ regional flap ไม่นอ้ยกวา่ ๕ คร้ัง 

• Closed reduction of nasal bone fracture ไม่นอ้ยกวา่ ๒ คร้ัง 

Mole: excision with/without CO2 laser 
  Facial lesion (except mole): excisional biopsy  
 Facial lesion - moderate to large defect: repair 
 Scar revision of head and neck 
  Skin graft of head and neck 



 

 

๕๙ 

 

 Local flap/Z-plasty of head and neck 
  Regional flap 
  Microvascular free flap  
  Nasal bone fracture: closed reduction 
Nasoethmoidal fracture: ORIF 
 Zygomatic fracture: reduction 
 Blow-out fracture: reduction  
Maxillary fracture: ORIF 
Mandibular fracture: ORIF 
  Rhinophyma: excision  
 Cleft lip/cleft palate: repair  
 Nasal osteotomy  
  Rhinoplasty  
 Keloid of pinna: excision 
  Minor defect of pinna: repair 
 Otoplasty 
  Ala plasty  
 Intermaxillary fixation 
Blepharoplasty  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๐ 

 

 

 

เกณฑ์หัตถการเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 

กลุ่มหตัถการ จ านวน
ทั้งหมด 

กลุ่มหตัถการเฉพาะ 
หตัถการ จ านวน 

Ear: test and 
rehabilitation 

๔๐ Pure tone audiometry ๑๐ 
Acoustic impedance test ๑๐ 
Special audiologic test (ABR, OAE) ๑๐ 
Hearing aid fitting ๒ 

Ear surgery ๕๐ Myringotomy with or without PE tube 
insertion 

๓ 

Tympanoplasty ๕ 
Mastoid surgery ๔ 

Nasal surgery ๕๐ Basic FESS ๔ (side) 
Septal surgery ๒ 
Turbinoplasty/ turbinectomy ๒ 
Skin prick test ๕ 

Oral and pharyngeal 
surgery 

๓๐ Tonsillectomy  ๕ 
Adenoidectomy/ nasopharyngeal currettage ๕ 
Glossectomy  ๓ 

Laryngeal surgery ๕๐ DL- broncho +/- intervention ๑๐ 
Esophagoscopy +/- intervention ๓ 
Tracheostomy  ๕ 
Total laryngectomy ๒ 

Head and neck ๕๐ I&D deep neck infection ๓ 
Thyroid surgery ๕ 
Neck dissection ๓ (side) 

Facial plastic and 
maxillofacial surgery 

๓๐ Skin graft/ local flap/ regional flap ๕ 
Closed reduction of nasal fracture ๒ 

Total  ๓๐๐ 



 

 

๖๑ 

 

 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
 
ความมั่นใจในวิชาชีพ  Entrustable professional activities (EPA) 
 กิจกรรมท่ีมีความส าคญัมาก (critical activities) ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสิกแพทยท์ุกคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งถูกตอ้งและมีความปลอดภยัต่อผูป่้วย 
 EPA ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสิกแพทย ์ทุกคนจะตอ้งแสดงให้เห็นวา่สามารถท าไดด้ว้ยตนเองในระหวา่งการ
ฝึกอบรม และสามารถประเมินตนเอง (Self reflection) 

EPA ๑ Patient management in out-patient setting 
EPA ๒ Patient management in in-patient setting 
EPA ๓ Patient management in emergency case 
EPA ๔ Demonstrate professionalism and non-technical skill 

 
Competency EPA ๑ EPA ๒ EPA ๓ EPA ๔ 
Condition  Ear 

Nose 
Larynx 
Head 
neck 

Ear 
Nose 
Larynx 
Head 
neck 

Ear 
Nose 
Larynx 
Head 
neck 

Complicated 
surgical 
case 

Patient care • • •  
Medical knowledge and 
skill 

• • •  

Practice based learning  • • •  
Communication skill • • • • 
Professionalism  • • • • 
System based practice  • • •  
 
Ear: (๑) otalgia and otorrhea (๒) inner ear disease 
Nose: (๒) allergic rhinitis (๒) rhinosinusitis 
Larynx: (๓) hoarseness 



 

 

๖๒ 

 

Head neck: (๑) deep neck infection (๒) head and neck cancer  
Complicated surgical case: airway management, head and neck cancer, etc. 
Milestone  
Activities  Title R๑ R๒ R๓ 
Entrustable 
professional 
activities 
(EPA) 

๑ Patient management in out-patient setting L3x1 L4x1 L5x1 
๒ Patient management in in-patient setting L3x1 L4x1 L5x1 
๓ Patient management in surgical case L3x1 L4x1 L5x1 
๔ Patient management in emergency case L3x1 L4x1 L5x1 
๕ Demonstrate professionalism and non-

technical skill 
L3x1 L3x1 L4x1 

Direct 
observe 
procedural 
skill 
(DOPS) 

๑ Myringotomy  Sx1  
๒ Tympanoplasty  Sx1 
๓ Tracheostomy  Sx1  
๔ Tonsillectomy  Sx1  
๕ Thyroidectomy  Sx1 
๖ Laryngoscopy/bronchoscopy/esophagoscopy  Sx1 
๗ Nasal endoscopy with nasopharyngeal biopsy Sx1  
๘ Basic FESS*  Sx1 

• * basic FESS: uncinectomy, middle meatus widening, anterior ethmoidectomy 
Level of EPA 
Level ๑  สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level ๒  สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level ๓  สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
Level ๔  สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 
Level ๕  สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่  

ตวัอยา่ง 
L3x1 = ประเมินก่ีคร้ังก็ได ้แต่ตอ้งประเมินไดค้วามสามารถระดบั level ๓ อยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง จึงจะถือวา่ผา่น 
L4x2 = ประเมินก่ีคร้ังก็ได ้แต่ตอ้งประเมินไดค้วามสามารถระดบั level ๔ อยา่งนอ้ย ๒ คร้ัง จึงจะถือวา่ผา่น 

DOPS 

- S = satisfy, U = unsatisfy 
- Sx1 = ประเมินก่ีคร้ังก็ได ้แต่ตอ้งประเมินไดผ้ลเป็น S อยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง จึงจะถือวา่ผา่น 



 

 

๖๓ 

 

EPA ๑ Patient management in out-patient setting 
หวัขอ้ รายละเอียด 

๑. ช่ือเร่ืองกิจกรรม การดูแลรักษาผูป่้วยนอก (patient management in out-patient setting) 

๒. ขอ้ก าหนดและ

ขอ้จ ากดัของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลกัษณะ

ผูป่้วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

๒.๑ การซกัประวติัผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการทางหูคอจมูก 

๒.๒ การตรวจร่างกายทางหูคอจมูกดว้ยเคร่ืองมือพื้นฐาน และเคร่ืองมือพิเศษ 

๒.๓ การรวบรวบขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าเพื่อใหไ้ดก้ารวินิจฉยั และ

การวินิจฉยัแยกโรค  

๒.๔ การใหก้ารรักษา และค าแนะน า 

๒.๕ การบนัทึกเวชระเบียน 

บริบท  

สถานท่ี: หอ้งตรวจผูป่้วยนอกหูคอจมูก 

ผูป่้วย: ผูป่้วยนอกท่ีมาดว้ยอาการทางหูคอจมูก 

ขอ้จ ากดั: ผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะฉุกเฉิน 

๓. สมรรถนะหลกัทาง

วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

(/  ) การดูแลรักษาผูป่้วย 

(/  ) ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาผูป่้วยและ

สังคมรอบดา้น 

(/  ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 

(/  ) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร 

(/  ) ความเป็นมืออาชีพ 

(/  ) การปฏิบติังานให้เขา้กบัระบบ 

๔. ขอ้ก าหนดดา้น

ประสบการณ์ 

ความรู้ ทกัษะ 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท่ีจ าเป็นตอ้งมี 

๔.๑ ความรู้เก่ียวกบัโรคทางหูคอจมูกฯ เพื่อการวินิจฉยั การตรวจพิเศษ การรักษา 



 

 

๖๔ 

 

ทศันคติ พฤติกรรม และการใหค้  าแนะน า  

๔.๒ ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกายทางหูคอจมูก 

๔.๓ ทกัษะในการท าหตัถการเพื่อการตรวจ และการรักษา ท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอก 

๔.๔ ทกัษะการส่ือสารท่ีดีต่อผูป่้วยและญาติ และผูร่้วมงาน  

๔.๕ การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

๔.๖ ความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพ และการใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม 

๔.๗ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

๕. การวดัและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย ์

๕.๒ case-based discussion  

จ านวนตามท่ีก าหนดใน milestone  

๖. ระดบัความสามารถ

ทาง EPA ของแพทย์

ประจ าบา้นแต่ละชั้น

ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมีตามท่ีก าหนดในตาราง milestone เพื่อเล่ือนชั้นปีหรือ

จบการฝึกอบรม 

๗. วนัหมดอายผุลการ

รับรองการประเมิน 

วนัหมดอายสุ าหรับผลการประเมิน 

หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา ๑ ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่ 

 

 

 

 



 

 

๖๕ 

 

EPA ๒ Patient management in surgical case 

หวัขอ้ รายละเอียด 

๑. ช่ือเร่ืองกิจกรรม การดูแลรักษาผูป่้วยผา่ตดั (patient management in surgical case) 

๒. ขอ้ก าหนดและ

ขอ้จ ากดัของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลกัษณะ

ผูป่้วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

๒.๑ การเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดั รวมถึง informed consent, 

preoperative order 

๒.๒ การท าผา่ตดัเป็นศลัยแพทยมื์อหน่ึง หรือผูช่้วยผา่ตดั 

๒.๓ การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั รวมถึงในระยะพกัฟ้ืนหลงัดมยาสลบ 

๒.๔ การเขียน operative note, postoperative order 

๒.๕ การประสานงาน การท างานเป็นทีม และการท างานร่วมกบัสหวิชาชีพอ่ืน 

๒.๖ การบนัทึกเวชระเบียนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ admission note, progress note, discharge 

plan, summery discharge, etc 

บริบท  

สถานท่ี: หอ้งผา่ตดั 

ผูป่้วย: ผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดั 

ขอ้จ ากดั: ผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะฉุกเฉิน 

๓. สมรรถนะหลกัทาง

วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

(/  ) การดูแลรักษาผูป่้วย 

(/  ) ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาผูป่้วยและ

สังคมรอบดา้น 

(/  ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 

(/  ) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร 

(/  ) ความเป็นมืออาชีพ 

(/  ) การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ 



 

 

๖๖ 

 

๔. ขอ้ก าหนดดา้น

ประสบการณ์ 

ความรู้ ทกัษะ 

ทศันคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท่ีจ าเป็นตอ้งมี 

๔.๑ ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของผูป่้วยก่อนท าผา่ตดั และการดูแลผูป่้วย

หลงัผา่ตดั 

๔.๒ ทกัษะในการผา่ตดัและการช่วยผา่ตดั 

๔.๓ การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

๔.๔ ทกัษะดา้น non-technical skill โดยเฉพาะ situation awareness, decision 

making  

๔.๕ ความสามารถในการท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า  

๔.๖ ความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพ และการใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม 

๔.๗ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

๕. การวดัและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารยต์ามหัตถการท่ีก าหนดใน milestone 

๕.๒ case-based discussion ตามหตัถการท่ีก าหนดใน milestone 

๖. ระดบัความสามารถ

ทาง EPA ของแพทย์

ประจ าบา้นแต่ละชั้น

ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี 

- ตอ้งมีความสามารถไม่ต ่ากวา่ระดบั L4 ในหตัถการท่ีก าหนดใน milestone 
เพื่อเล่ือนชั้นหรือจบการฝึกอบรม 

๗. วนัหมดอายผุลการ

รับรองการประเมิน 

วนัหมดอายสุ าหรับผลการประเมิน 

หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา ๑ ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่ 

 



 

 

๖๗ 

 

EPA ๓ Patient management in emergency case 

 

หวัขอ้ รายละเอียด 

๑. ช่ือเร่ือง

กิจกรรม 

การดูแลรักษาผูป่้วยฉุกเฉิน (patient management in emergency case) 

๒. ขอ้ก าหนดและ

ขอ้จ ากดัของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลกัษณะ

ผูป่้วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

๒.๑ การซกัประวติัและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉยัและประเมินความรุนแรงของ 

ภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก  

๒.๒ การท าหรือช่วยท าหตัถการเพื่อแกไ้ขภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก  

๒.๓ การประสานงาน การท างานเป็นทีม และการท างานร่วมกบัสหวิชาชีพอ่ืน 

๒.๔ การบนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียน 

บริบท  

สถานท่ี: หอผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน หอ้งฉุกเฉิน หอ้งผา่ตดั 

ผูป่้วย: ผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก 

ขอ้จ ากดั: ไม่มี 

๓. สมรรถนะหลกัทาง

วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

(/  ) การดูแลรักษาผูป่้วย 

(/  ) ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาผูป่้วยและ

สังคมรอบดา้น 

(/  ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 

(/  ) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร 

(/  ) ความเป็นมืออาชีพ 

(   ) การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ 

๔. ขอ้ก าหนดดา้น

ประสบการณ์ 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท่ีจ าเป็นตอ้งมี 



 

 

๖๘ 

 

ความรู้ ทกัษะ 

ทศันคติ พฤติกรรม 

๔.๑ ความรู้เก่ียวกบัการวินิจฉยั และการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก  

๔.๒ ทกัษะในการท าหตัถการฉุกเฉินทางหูคอจมูก 

๔.๓ ทกัษะดา้น non-technical skill โดยเฉพาะ situation awareness, decision 

making  

๔.๔ ความสามารถในการท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า 

๔.๕ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

๕. การวดัและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารยอ์ยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง ต่อปี ในชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ 

๕.๒ case-based discussion อยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง ต่อปี ในชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ 

๖. ระดบัความสามารถ

ทาง EPA ของแพทย์

ประจ าบา้นแต่ละชั้น

ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี 

- ชั้นปีท่ี ๒ ตอ้งมีความสามารถไม่ต ่ากวา่ระดบั L3 เพื่อขึ้นเป็นชั้นปีท่ี ๓ 

- ชั้นปีท่ี ๓ ตอ้งมีความสามารถไม่ต ่ากวา่ระดบั L4 เพื่อการจบการฝึกอบรม 

๗. วนัหมดอายผุลการ

รับรองการประเมิน 

วนัหมดอายสุ าหรับผลการประเมิน 

หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา ๑ ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่ 

 



 

 

๖๙ 

 

 EPA ๔ learning activity and presentation  
 

หวัขอ้ รายละเอียด 

๑. ช่ือเร่ือง

กิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนรู้และการน าเสนอ (learning activity and presentation) 

๒. ขอ้ก าหนดและ

ขอ้จ ากดัของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลกัษณะ

ผูป่้วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

๒.๑ การน าเสนอหรือการด าเนินกิจกรรม interesting case, topic presentation, 

journal club, etc. 

๒.๒ การร่วมอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นในกิจกรรมขา้งตน้ 

บริบท  

สถานท่ี: หอ้งเรียน 

ผูป่้วย: ไม่มี 

ขอ้จ ากดั: ไม่มี 

๓. สมรรถนะหลกัทาง

วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

(  ) การดูแลรักษาผูป่้วย 

(/  ) ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาผูป่้วยและ

สังคมรอบดา้น 

(/  ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 

(/  ) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร 

(/  ) ความเป็นมืออาชีพ 

(  ) การปฏิบติังานให้เขา้กบัระบบ 

๔. ขอ้ก าหนดดา้น

ประสบการณ์ 

ความรู้ ทกัษะ 

ทศันคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท่ีจ าเป็นตอ้งมี 

๔.๑ ความรู้เก่ียวกบัโรค การตรวจ และหตัถการทางหูคอจมูก  

๔.๒ ความรู้เก่ียวกบังานวิจยัทางการแพทย ์การวิพากยง์านวิจยั จริยธรรมการวิจยั 

๔.๓ ทกัษะในการใชส้ารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลทางการแพทย ์



 

 

๗๐ 

 

๔.๔ ทกัษะการน าเสนอ การด าเนินกิจกรรม การอภิปราย การใชส่ื้อการน าเสนอ 

และการท าส่ือทศันูปกรณ์ 

 

๔.๕ ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๕. การวดัและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย ์และการซกัถามในชั้นเรียน อยา่งนอ้ย ๒ คร้ัง 

ต่อปี โดยเนน้ทกัษะการน าเสนอในชั้นปีท่ี ๑ และ ๒ และเนน้ทกัษะการอภิปราย

ในชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ 

๖. ระดบัความสามารถ

ทาง EPA ของแพทย์

ประจ าบา้นแต่ละชั้น

ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี 

- ชั้นปีท่ี ๑ ตอ้งมีความสามารถไม่ต ่ากวา่ระดบั L3 เพื่อเล่ือนชั้นปี 

- ชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ ตอ้งมีความสามารถไม่ต ่ากวา่ระดบั L4 เพื่อเล่ือนชั้นปีและ

การจบการฝึกอบรม 

๗. วนัหมดอายผุลการ

รับรองการประเมิน 

วนัหมดอายสุ าหรับผลการประเมิน 

หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา ๑ ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๑ 

 

ภาคผนวก ๔ 
 
งานวิจัยเพ่ือวุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

๑. แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งท างานวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง 
๒. ชนิดของงานวิจยัอาจจะเป็น งานวิจยัแบบ retrospective, prospective, cross sectional หรือ systematic review ท่ี

มี meta-analysis ก็ได ้แต่ทั้งน้ีขอใหค้  านึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าวิจยัท่ีจะสามารถน าไปใชพ้ฒันา
งานไดจ้ริงเป็นส าคญั 

๓. แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งเป็นผูว้ิจยัหลกั หรือเป็นผูว้ิจยัร่วมท่ีมีส่วนร่วมในงานวิจยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ 
๔. รายงานวิจยัจะตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 

๑) ท่ีมาและจุดประสงคข์องการวิจยั 
๒) วิธีการวิจยั 
๓) ผลการวิจยั 
๔) การวิจารณ์ผลการวิจยั 
๕) บทคดัยอ่ 

๕. งานวิจยัจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
๑) เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่น ามา

ดดัแปลงหรือท าซ ้าในบริบทของสถาบนั 
๒) แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวิจยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน และ 

good clinical practice (GCP) 
๓) งานวิจยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยข์องคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๔) งานวิจยัทุกเร่ือง ควรด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัค าถาม

วิจยั 
๕) ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 

๖. ในกรณีท่ีเป็นการท าวิจยัในผูป่้วย จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
๑) เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวิจยัตามขอ้ตกลงโดย

เคร่งครัด 
๒) เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวิจยั ตอ้งใหส้ าเนาแก่ผูป่้วยหรือ

ผูแ้ทนเก็บไว ้๑ ชุด 
๓) ใหร้ะบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้ร่วมงานวิจยัของผูป่้วย 



 

 

๗๒ 

 

๔) การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยัท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ โดยการกระท าดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ ไม่สามารถท าไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ยกเวน้ไดมี้การระบุและ
อนุมติัในโครงการวิจยัแลว้ และผูวิ้จยัหรือคณะผูวิ้จยัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้ม
ท่ีเกิดขึ้นกบัผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วย 

๕) กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ หากมี
ผลลพัธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรักษาผูป่้วย ให้ด าเนินการแจง้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
เพื่อวางแผนแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป 

๖) หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ใหรี้บปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิจยั หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพื้นฐาน ๓ขอ้ ของจริยธรรมทาง
การแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 
๖.๑) การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย 
๖.๒) การเคารพสิทธิผูป่้วย 
๖.๓) การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการทางการแพทยต์ามมาตรฐาน 

๗. กรอบเวลาการท าวิจยั 
               ตลอดระยะเวลา ๓ปี (๓๖เดือนของการฝึกอบรม)มีกรอบเวลาโดยประมาณดงัน้ี 
                
เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
๑-๖ จดัเตรียมค าถามวิจยัและทบทวนวรรณกรรม 
๗-๑๒ จดัท าโครงร่างงานวิจยั สอบโครงร่างงานวิจยัขออนุมติัจากคณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจยัและทุนวิจยั (ถา้มี) 
๑๓-๒๘ เร่ิมเก็บขอ้มูล น าเสนอความคืบหนา้งานวิจยัเป็นระยะ 
๒๙ วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั 
๓๐ จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
๓๑ ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั 
๓๒ ส่งรายงานวิจยัต่อราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

ซ่ึงราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย จะไดก้ าหนดวนัน าเสนอ
งานวิจยัต่อไป 

 
๘. การรับรอง วุฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ใหมี้คุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

แพทยป์ระจ าบา้นท่ีไดรั้บวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
แลว้ หาตอ้งการขอการรับรองใหวุ้ฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะตอ้ง 

๑) มีงานวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัร และเป็นงานวิจยัท่ีตนเองเป็นผูว้ิจยัหลกั  
๒) งานวิจยันั้นจะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการตอบรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมี

คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 



 

 

๗๓ 

 

      การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยูน่อกเหนือประกาศของ TCI จะตอ้งเป็นวารสารท่ีถูก
คดัเลือกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษใน
บทความหรือในบทคดัย่อและมีการตีพิมพว์ารสารฉบบัน้ีมานานเกิน ๑๐ปี (วารสารเร่ิมออกอยา่งชา้ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ หรือ 
ค.ศ.๒๐๐๖) ถึงแมว้า่วุฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะไดรั้บการรับรองวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก”แลว้ แต่ไม่สามารถใช้
ค  าวา่ Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ยช่ือในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และไม่สามารถเขียนค าวา่ ดร. น าหนา้ช่ือตนเอง เพียงแต่ทาง
สถาบนัการศึกษาสามารถใชวุ้ฒิบตัร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ี มาใชเ้ป็นคุณสมบติัในการ
แต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อาจารยค์ุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ า
สถานศึกษาไดเ้ท่านั้น โดยในการแสดงวุฒิการศึกษาของอาจารย ์เสนอใหส้ถาบนัการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกเป็น 

- อาจารยท่ี์มีวุฒิปริญญาเอก หรือ Ph.Dหรือ ปร.ด. 
- อาจารยท่ี์มีวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

๗๔ 

 

ภาคผนวก ๕ 

แบบฟอรม์ในการประเมนิแพทยป์ระจำบา้น 

 
แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน โดยอาจารย์ 

ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกประเมิน 

 นพ.  พญ. (ชื่อ).....…...………(สกุล) ……......................……… ชั้นปี………. 
ตั้งแต่ ........./................./............. ถึง......./................./...........  (วัน/ เดือน/ ปี) 

 
ช่วงระยะเวลาหมุนเวียน     สายชมพู         สายฟ้า        หนว่ยโสตสัมผัสและแก้ไขการพูด 
                                  Vestibular clinic      รพ.ชลบุรี/แผนก Maxillofacial รพ. ศิริราช      วิชาเลือก  
ณ ……………… 

ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง…....… เดือน ตั้งแต่ …………………  ถึง ………………… (วัน/ เดือน/ ปี)  
ลาป่วย…....…วัน   ลากิจ….........วัน     ขาดงานโดยไม่มีการลา……....วัน  
ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง….........ครั้ง          ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง ละ……......... 
 

 
มิติที่ประเมิน ระดับของสมรรถนะที่ทำได้ 

๑ ๒ ๓ ๔ NA 
๑. ความรู้      
๒.ทักษะทางคลินิก      
๓. การทำหัตถการ      
๔.การบันทึกทางการแพทย์      
๕. การสื่อสาร      
๖.ความรับผิดชอบ      
๗.มนุษยสัมพันธ์      
๘.ความสามารถในการสอน      
๙.ความใฝ่รู้      
๑o.ความประพฤติ      
หมายเหตุ:  ดูคำอธิบายสมรรถนะของการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ่ำบ้าน ระดับ 
๑-๔ ในประเด็นต่างๆ ที่ หัวข้อ ก. ในหน้าถัดไป 

การประเมินนี้ใช้ข้อมูลจาก         ความเห็นเฉพาะตัว           ความเห็นของกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง  
 อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................... 

ความคดิเหน็เพิ่มเติม 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                        
  

 
    ลงชือ่……………………………………………………… 

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

 
ประเมินเม่ือวนัท่ี…………เดือน…..……………….พ.ศ………… 

 



 

 

๗๕ 

 

ก.คำอธิบายสมรรถนะของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑= ตอ้งปรับปรงุ ๒= พอใช ้ ๓= ด ี ๔= ดเีดน่ 
๑.  ความรู้ 
 

๑= ไม่สามารถแสดง
ความรู้ให้ผู้อ่ืนรับทราบได้
และไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา 

๒= รู้ในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ 
เพียงพอให้ปฏิบัติ งาน
ประจำได้  

๓= มีความรู้เป็นที่น่า
พอใจ สามารถเชื่อมโยง
เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ
ทางคลินิกได้(clinical 
decision) 

๔= มีความรอบรู้เป็นที่
น่าพอใจอย่างสม่ำเสมอ 
 สามารถเชื่อมโยงเหตุผล
เพ่ือการตัดสินใจทาง
คลินิกได้(clinical 
decision)อย่างดี 
สามารถเสนอความรู้
ใหม่ๆ และ โต้แย้งได้
อย่างมีเหตุผล 

๒. ทักษะทางคลินิก หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในการดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยแบบบูรณาการ 
 ๑= ไม่สามารถประยุกต์

ความรู้ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยไดแ้ละไม่มีการ
พัฒนา 

๒= สามารถประยุกต์
ความรู้ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก
ได้ 

๓= สามารถประยุกต์
ความรู้ได้ แก้ปัญหาได้
ถูกต้องในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น ปัญหาฉุกเฉิน  
ซับซ้อน  การส่งต่อผู้ป่วย 

๔= สามารถประยุกต์
ความรู้ได้ แก้ปัญหาได้
ถูกต้องในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น ปัญหาฉุกเฉิน  
ซับซ้อน  การส่งต่อผู้ป่วย
เป็นที่น่าพอใจอย่าง
สม่ำเสมอ 

๓.  การทำหัตถการ ๑= ไม่สามารถทำ
หัตถการได้แม้จะอยู่
ภายใต้คำแนะนำของ
อาจารย์และ ไม่มีการ
พัฒนา 

๒= สามารถทำ หัตถการ
ทีภ่าควิชาฯ กำหนด
ตามแต่ละชั้นปี ภายใต้
คำแนะนำ ของอาจารย์ 
 

๓= สามารถทำหัตถการได้
ทุกหัตถการตามเกณฑ์ท่ี
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก
วิทยา กำหนด ตามแต่ละ
ชั้นปีได้ด้วยตนเอง โดยไม่
มีปัญหาแทรกซ้อนใหญ่
(major complication)
จากการทำหัตถการนั้น 

๔= สามารถทำหัตถการได้
ทุกหัตถการตามเกณฑ์ ที่
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก
วิทยา กำหนดสำหรับแต่
ละชั้นปีได้ด้วยตนเอง โดย
ไม่มีปัญหาแทรกซ้อนใหญ่
จากการทำหัตถการนั้น 
เป็นที่น่าพอใจอย่าง
สม่ำเสมอ และสามารถ
ดูแลควบคุมหัตถการตาม
เกณฑ์ทีภ่าควิชาโสต ศอ 
นาสิกวิทยา กำหนด ให้
แพทย์รุ่นน้องได้ 



 

 

๗๖ 

 

๔ การบันทึกทาง
การแพทย์ 

หมายถึง การบันทึกการตรวจในเวชระเบียน การบันทึกการรับผู้ป่วยใน การบันทึกรายงานการผ่าตัด
(Operation Note)  
๑= ไม่ทำการบันทึก
รายงาน และไม่มีการ
พัฒนา 
 

๒= มีการบันทึกประเด็น
สำคัญได้ไม่ครบถ้วน 
ต้องการคำแนะนำในการ
บันทึกเอกสารทาง
การแพทย์ มีการพัฒนา
เล็กน้อยหลังได้รับคำ
ชี้แนะ 

๓= บันทึกข้อมูลใน
ประเด็นสำคัญอย่าง
สมบูรณ์ในทุกหัวข้อตาม
มาตรฐานทีร่าชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่ง
ประเทศไทย กำหนด 
ต้องการคำชี้แนะเพียง
เล็กน้อย 

๔= บันทึกข้อมูลการ
เจ็บป่วยอย่างสมบูรณ์ใน
ทุกหัวข้อตามมาตรฐานที่
ราชวิทยาลัยโสต ศอ 
นาสิกแพทย์แห่งประเทศ
ไทย กำหนด เห็นการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

๕. การสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารกับผู้ร่วมงานในทุกระดับ/วิชาชีพ ทั้งทางวาจา และลายลักษณ์อักษร  
๑= มีปํญหาในการ
สื่อสาร และไม่มีการ
พัฒนาหลังจากได้รับคำ
เตือนแล้ว 

๒= มีปํญหาในการ
สื่อสารในประเด็นหลัก มี
การพัฒนาตนเอง
เล็กน้อย  

๓=  สามารถสื่อสารได้
ครบถ้วนใจความ และมี
มารยาทในการสื่อสารที่ดี 
มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔= สามารถสื่อสารได้
ครบถ้วนใจความ และมี
มารยาทในการสื่อสารที่ดี 
มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้นแบบ
ให้กับผู้อื่นได้ 

๖.  ความรับผิดชอบ หมายถึง    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานได้ลุล่วงตามเวลาที่กำหนดโดยไม่มีความ
เสียหายในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑= ไม่ปฏิบัติตามท่ีได้รับ
มอบหมายภายหลังจากท่ี
ได้รับคำเตือน 

๒= ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ครบถ้วน 

๓= สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบ หมาย และงาน
พิเศษอ่ืนนอกเหนือจาก
ภาระท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔= สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย และ
งานพิเศษอ่ืน
นอกเหนือจากภาระที่
ได้รับมอบหมาย และ
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่าง
สม่ำเสมอ 

๗.  มนุษยสัมพันธ์ หมายถงึ  ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานทุกระดับ 
 ๑= มีปัญหากับผู้ร่วมงาน  

ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับ ผู้อ่ืนได้ และไม่มี
การพัฒนาเมื่อได้รับคำ
เตือน 

๒= สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยไม่มี
ปัญหา 

๓= สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดี 

๔=สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดี 
ได้รับคำชมเชยจาก
ผู้ร่วมงาน และเป็น
ต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้  

๘.  ความใฝ่รู้ หมายถึง  การติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ และความสามารถหาความรู้ได้ 



 

 

๗๗ 

 

 ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๑= ไม่มีการพัฒนา

ความรู้เพิ่มเติมจากระดับ
ความรู้เดิม 

๒= สามารถทำกิจกรรม
วิชาการเท่าที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓= สามารถหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ 
และแสดงให้เห็นว่ามี
ความรู้เพิ่มพูนขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔= สามารถหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ 
และแสดงให้เห็นว่ามี
ความรู้เพิ่มพูนขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ  เป็น
ที่น่าพอใจ 
 

๙.  ความประพฤติ หมายถึง  มีความซื่อสัตย์ และไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย  เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของ
สังคมไทยและจริยธรรมทางการแพทย์ 

 ๑= มีความประพฤติท่ีขัดต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามและจริยธรรมทาง
การแพทย์อย่างชัดเจน ไม่มี
การพัฒนาเมื่อได้รับคำเตือน 

๒=  มีความประพฤติท่ีขัด
ต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามและ
จริยธรรมทางการแพทย์ 
แตม่ีการพัฒนาเมื่อได้
รับคำเตือน 

๓= มีความประพฤติท่ี
เป็นไปตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามและจริยธรรมทาง
การแพทย์ 

๔= มีความ
ประพฤติที่เป็นไป
ตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีดีงาม
และจริยธรรมทาง
การแพทย์ 
ตลอดจนได้รับคำ
ชมเชยจาก
ผู้เกี่ยวข้องหรือ
สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี 

    

  คำอธิบายการใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน  
๑.  แบบประเมินผลนี้ เป็นแบบวัดผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการปฏิบัติงาน 
 ในแต่ละช่วงระยะเวลาหมุนเวียน  
๒.  ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ อาจารย์แพทย์ ที่คอยดูแลแพทย์ประจำบ้าน หรือหัวหน้ากลุ่มงาน  
 หรือหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถานฝึกอบรม 
๓.   แบบประเมินฉบับนี้ให้รวบรวมส่งประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพ่ือนำข้อมูลบันทึกในแบบฟอร์ม “สรุปผล 
      การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของแพทย์ประจำบา้นทัง้ป”ี  เพ่ือเป็นหลักฐานบันทึกในทะเบียนประวัติการปฏิบัติงาน  
      และ ใช้อ้างอิงในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและสมัครสอบเพ่ื อขออนุมัติวุฒิบัตร  
๔.  เกณฑ์การประเมิน แพทย์ประจำบ้าน ทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ครบทุกช่วงระยะเวลาหมุนเวียนรวมทั้งช่วงวิชาเลือก  
      และ ได้ผลการประเมินได้ตั้งแต่ระดับ “พอใช้” ขึ้นไป ในทุกหัวข้อที่มีการประเมิน  
๕.  ในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านได้รับการประเมินว่า   “ต้องปรับปรุง”  ในข้อใดข้อหนึ่งในแต่ละช่วงระยะเวลา หมุนเวียน รวมทั้ง

ช่วงวิชาเลือก   กรุณาแนบรายละเอียดมาด้วยทุกครั้ง สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้ถูกประเมินปรับปรุงแก้ไข  
สรปุผลการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของแพทย์ประจำบา้นทัง้ปี 



 

 

๗๘ 

 

 
ขอ้มลูทัว่ไป 
ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………………………………..ชั้นปีที่………………… 
ช่วงระยะเวลาที่ฝึกอบรม    ตั้งแต่  ………………………………..สิ้นสุด…… ……………..……….. (วัน/เดือน/พ.ศ.) 
ระยะเวลาที่ฝึก…… %  ลาป่วย……วัน ลากิจ…..วัน  ขาดงานโดยไม่มีใบลา……วัน ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง……ครั้ง 

สรุปการประเมินผล 
ชว่งระยะเวลาหมุนเวยีน คะแนนที่ได ้(เต็ม 4 คะแนน) 

สายชมพู       
สายฟ้า  
หน่วยโสตสัมผัสและแก้ไขการพูด       
Vestibular clinic  
รพ.ชลบุรี / หน่วย Maxillofacial 
รพ. ศิริราช  

 

      วิชาเลือก          
คะแนนรวม  

     คะแนนเฉลีย่  
  

  
จากข้อมูลทั้งหมด  แพทย์ท่านนี้มีผลการประเมินในชั้นปี ๑ และ ปี ๒ หรือ พิจารณาเพ่ือส่งสอบวุฒิบัตร     
โดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยของทุกช่วงระยะหมุนเวียน  
                                              
 ดีเด่น (ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  ๓.๕ – ๔.๐)  ดี      (ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  ๓.๐ – ๓.๔๙)  ปานกลาง  
(ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  ๒.๐– ๒.๙๙)  ต้องปรับปรุง (ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ๒.๐๐ )   

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  .......................................................................................................................... ............................... 
 
 
 

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

                                                                          วันที่……… เดือน…..………….พศ……… 

             หวัหน้าภาควชิาโสต ศอ นาสกิวิทยา        ………………………………………….   
             ( ……………………….……………………) 
                                                                        วันที่……… ..เดือน…..………….พศ……… 

 
 

แบบฟอรม์ในการประเมนิแพทยป์ระจำบา้นโดยแพทย์ประจำบา้น 



 

 

๗๙ 

 

 
การประเมนิแพทยป์ระจำบา้นโดยแพทยป์ระจำบา้น 

จดุประสงค ์ เพ่ือให้การพัฒนาของแพทย์ประจำบ้าน เป็นไปอย่างครอบคลุมทุกส่วน ภาควิชาจึงจัดให้ แทพย์
ประจำบ้าน       มีโอกาสได้รับการประเมินผลจากเพ่ือน พจบ. ด้วยโดยใช้แบบประเมินที่กำหนด   

การประเมนิ แพทย์ประจำบ้าน  ที่ได้รับการประเมินระดับต่ำ จะได้รับการพิจารณา ตักเตือน หรือแก้ไข จาก
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

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

 
แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน โดยแพทย์ประจำบ้าน 
ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี 

ปีการศกึษา................ 
------------------------------------------------- 

แพทยป์ระจำบ้าน ผูถู้กประเมนิ 

 นพ.  พญ. ...................................…....….......................(ชื่อ-สกุล) ....................................................... 
ชั้นปีที่....…..   รหัส…..……….… 
 

มิติที่ประเมิน ระดับของสมรรถนะที่ทำได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ NA 

๑. ความรู้      
๒.ทักษะทางคลินิก      
๓. การทำหัตถการ      
๔.การบันทึกทางการแพทย์      
๕. การสื่อสาร      
๖.ความรับผิดชอบ      
๗.มนุษยสัมพันธ์      
๘.ความสามารถในการสอน      
๙.ความใฝ่รู้      
๑o.ความประพฤติ      
หมายเหตุ:  ดูคำอธิบายสมรรถนะของการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ่ำบ้าน ระดับ 
๑-๔ 

ในประเด็นต่างๆ ที่ หัวข้อ ก. ในหน้าถัดไป 
 

 
ความคดิเหน็เพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………..…………
… 
                

    ประเมินโดยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ………….. 
                                       ประเมินเมื่อวันที่……เดือน…..…..……พ.ศ……… 

   
แบบประเมินแพทย์ประจำบา้นโดยนักศกึษาแพทย์ประจำปกีารศึกษา……............…… 



 

 

๘๐ 

 

 
ชื่อแพทย์ประจำบ้าน....................................................................ปีที่..........หอผู้ป่วย...................................... .. 
วันที่ปฏิบัติงาน........................................................ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน......................................................... 
หน้าที่  1. สอน ความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาค(แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2) 
         2. สอน Bedside(แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 Co-chief) 
คำแนะนำ   โปรดขีดเครื่องหมาย  X  ในช่องตัวเลขมาตราส่วนประเมินค่าต่อไปนี้ 
1. พฤตนิสิยั เจตคต ิคณุธรรม และจรยิธรรมแห่งวชิาชพี (Professionalism/ethics) 

ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง ประเมิน
ไม่ได้ 

                                                                                                                          
-   ไม่เปน็แบบอย่างของแพทย์ที่ดีทั้ง
ด้าน 
     ความสามารถทางคลินิก คุณธรรม
และจริยธรรม 

-   เป็นแบบอย่างของแพทย์ที่ดี
ทั้งด้าน 
    ความสามารถทางคลินิก 
คุณธรรมและ 
    จริยธรรม 

-   เป็นแบบอย่างของแพทย์ที่ดีมาก
ทั้งด้าน 
     ความสามารถทางคลินิก 
คุณธรรมและ 
     จริยธรรม 

 

 

2. ทกัษะในการตดิตอ่สือ่สารและการสรา้งสมัพนัธภาพ (Communication and interpersonal skills) 
ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง ประเมิน

ไม่ได้ 
                                                                                                                           
-  สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและญาติหรือ                
    ผู้ร่วมงานไม่ดี 
-  ไม่สุภาพ  ก้าวร้าว  ใช้อารมณ์ 

-   สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและ
ญาติ หรือผู้ร่วมงานดี 

-   สุภาพ  อ่อนน้อม ไม่ใช้
อารมณ์ 

-   สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและญาติ 
หรือ    
    ผู้ร่วมงานดีมาก 
-   สุภาพ  อ่อนน้อม สร้างความ
ประทับใจ 
    ที่ดีแก่ผู้ที่ได้สัมผัส  เป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

 

 
3.  ทักษะในการเปน็ผูน้ำ การทำงานรว่มกับผูอ้ืน่และการรบัปรึกษา (Leadership collaboration & consultation) 

ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง ประเมิน
ไม่ได้ 

                                                                                                                   
-   ไม่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

-  มีความสามารถในการ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งได้บ้าง 

- มีความสามารถในการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างดี
มาก 

 

 
5.  โดยภาพรวมทา่นมคีวามพอใจที่ได้ปฏบิตังิานกบัแพทยป์ระจำบา้นท่านนี้ 



 

 

๘๑ 

 

ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง ประเมิน
ไมไ่ด้ 

                                                                                                                        
 
ความเหน็เพิ่มเติม   
.................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ขอ้ดแีละจดุเด่น 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... .........................................................................................................  
สิง่ทีค่วรพฒันา 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

(ลงชื่อ)………......................................…………………….ชื่อผู้ประเมิน  
                            วันที่……........................................................................ 

แบบสอบถามเกีย่วกับการปฏบิตัิงานของแพทยป์ระจำบา้น 
โดย  ผูป้ว่ย/ญาตผิูป้ว่ย 

                 4.  ทกัษะการกำกับดแูลนักศกึษาแพทย์ (Supervision) 
ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง ประเมิน

ไม่ได้ 
                                                                                                                          
-  ไม่กำกับดูแลและชี้แนะแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
-  ไม่กระตือรือร้นในการสอน  
-  ไม่มีความสามารถในการสอนข้างเตียง 
-  ไม่ให้กำลังใจในการทำงาน 
บรรยากาศเคร่งเครียด 
-  ไม่มีความเหมาะสมด้านความเป็นครูที่
ดี 
 

-  กำกับดูแลเป็นที่ปรึกษา
และชี้แนะแนวทาง 
    ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม 
-  กระตือรือร้นในการสอน 
และกระตุ้นให้เกิด 
    ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
-  มีความสามารถในการสอน
ข้างเตียงดี 
-   ให้กำลังใจในการทำงาน 
บรรยากาศ 
     ไม่เคร่งเครียด 
-   มีความเหมาะสมด้าน
ความเป็นครูที่ดี 
 

-  กำกับดูแลเป็นที่ปรึกษาและชี้แนะ
แนว  
   ทางในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมดีมาก 
-  กระตือรือร้นในการสอน และ
กระตุ้นให้เกิด 
    ความคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่าง
ดีเยี่ยม 
-   มีความสามารถในการสอนข้าง
เตียงอย่าง     
    ดีเลิศ 
-   ให้กำลังใจในการทำงาน 
บรรยากาศ 
     ไม่เคร่งเครียด 
-   มีความเหมาะสมด้านความเป็นครู
ที่ดีมาก 

 

    



 

 

๘๒ 

 

(ทางภาควชิาโสตฯ จะเกบ็แบบประเมนินี้ไวเ้ปน็ความลบั เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาตจากผูป้ระเมินใหเ้ปิดเผยได)้ 
 
ชือ่แพทยป์ระจำบา้น.....................................................หอผูป้ว่ย/หนว่ยตรวจผูป้ว่ยนอก......................... .. 
วนัที่ประเมนิ........................................................ .................   

การปฏบิตัิงานของแพทย์ เหน็ดว้ย ไม่แนใ่จ ไมเ่ห็นดว้ย 

1.  คุณหมอได้อธิบายรายละเอียดของการเจ็บป่วย ให้ท่านทราบอย่าง
แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรู้เรื่อง 

   

2.  คุณหมอให้การดูแลรักษา ด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร  
     อัธยาศัยที่ด ีและอย่างเต็มใจ 

   

3.  คุณหมอให้เวลาอย่างเต็มที่ในการ 
     รับฟังข้อซักถาม ปัญหา และความกังวลใจ และตอบ 
     ข้อซักถาม ช่วยแก้ไขปัญหาและคลายความกังวลใจ 
     ให้ท่านและครอบครัว 

   

4.  ท่านมีความเชื่อมั่นต่อคุณหมอท่านนี้    
5.  โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจแพทย์ท่านนี้ในการ 
     ดูแลรักษาท่าน 

   

 
ความเหน็เพิ่มเติม   
เหตกุารณป์ระทับใจ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
เหตกุารณท์ี่ทำให้เกดิความรูส้กึที่ไมด่ี  
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
เมือ่ตอบแบบสอบถามเสรจ็กรุณาสง่ทีก่ลอ่งรับทีเ่คานเตอรพ์ยาบาล 

 
 
 
 
 

แบบประเมินการจดัการเรยีนการสอนโดยแพทยป์ระจำบา้นปฏบิัตงิาน 
 



 

 

๘๓ 

 

ชื่อ Rotation ……………………………… 
ช่วงเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงาน......................... 

  

 
คำแนะนำ   โปรดขีดเครื่องหมาย  X  ในช่อง 

 ตำ่กวา่ความ
คาดหวงั 

บรรลคุวามคาดหวงั สงูกวา่ความ
คาดหวงั 

ประเมนิไมไ่ด ้

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1. Goals & objectives/expectations/ 
responsibilities ของ Rotation นี้มีความชัดเจน 

        

2. ในระหว่างปฏิบัติงานท่านได้รับ clinical 
experience เพิ่มขึ้น 

        

3. ท่านได้มีโอกาสอภิปรายปัญหาต่างๆของผู้ป่วยกับ
อาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบ 

        

4. ท่านได้บรรลุ Goals & objectives ของ rotation 
นี ้

        

5. ท่านคิดว่า Rotation นี้มีประโยชน์ในการส่งเสริม
ให้ท่านเป็นโสต ศอ นาสิกแพทย์ทีม่ีความสามารถ
เพียงพอในการปฎิบัติงาน 

        

6. ท่านคิดว่า Rotation นี้ ทำใหท้่านมี 
Competencies ใดเพิ่มขึ้นบ้าง 

        

    6.1 Professionalism         

    6.2 Communication         

    6.3 Medical knowledge         

    6.4 Patient care         

    6.5 Continuous profession development         

    6.6 Leaderships         

    6.7 Research         

   6.8 Teaching skill         

7. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน         

• อาจารย์ได้มีการพูดคุยกัน GOALs & OBJECTIVES ของ rotation             มี                    ไม่มี 
• อาจารย์ได้ให้การ feedback ระหว่างหรือหลังจบ rotation     มี                    ไม่มี 

 
 
 
 
 



 

 

๘๔ 

 

ความเหน็เพิ่มเติม   
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
ขอ้ดแีละจดุเด่น 
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ .................................................................................. 
สิง่ทีค่วรปรับปรงุ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
ความเหน็อืน่ๆ 
........................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๘๕ 

 

ภาคผนวกที่ ๖ 

แบบส ารวจความพงึพอใจของแพทย์ประจ าบ้านต่ออาจารย์ 
 

การประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย ์โดยแพทยป์ระจ าบา้น 
ในแต่ละปีการศึกษา แพทยป์ระจ าบา้นจะตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่ออาจารย ์ เพื่อให้ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
สรุปวิเคราะห์ขอ้มูล เสนอหวัหนา้ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  และส่งผลประเมินให้อาจารยเ์ฉพาะรายบุคคล ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลพจิารณา

ปรับปรุงตนเองและพฒันาการเรียนการสอนส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อไป 
================================ 

การประเมินความพงึพอใจต่ออาจารย์ 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ปีการศึกษา......................... 

ช่ืออาจารยผ์ูถู้กประเมิน…………………………………………………………………… 
ผูป้ระเมิน : แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี………………………. 
วนัท่ีประเมิน………………………………………………. 

ท าเคร่ืองหมาย  /  ในช่อง  ซ่ึงตรงกบัความรู้สึกของท่าน 

๑ = ไม่พอใจมาก       ๒  = ไม่พอใจ          ๓ = เฉยๆ          ๔ = พอใจ         ๕ = พอใจมาก 

ประเด็นในการประเมิน ประเมิน
ไม่ได ้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

I  ด้านการสอน       
   ๑. กระตือรือร้นในการสอน       
   ๒. กระตุน้ให้ท่านเกิดความสนใจใฝ่รู้       
   ๓. อธิบายไดต้รงประเดน็ ชดัเจน เขา้ใจง่าย       
   ๔. ความสามารถในการถ่ายทอดทกัษะทางคลินิก       
   ๕. แนะน าแนวทางและให้การ feed back ท่ีเป็นประโยชน ์       
   ๖. เขา้ถึงไดง้่าย (accessibility & availability)       
   ๗. ประสิทธิภาพโดยรวม ดา้นความเป็นครู       
II คุณลกัษณะท่ัวไปและด้านวิชาชีพ       
   ๑. ความมีมนุษยสัมพนัธ์       
   ๒. ให้เกียรติท่านในฐานะผูร่้วมงาน       
   ๓. ให้โอกาสท่านแสดงความเห็น       
   ๔. แสดงความรู้ ทกัษะ และการตดัสินใจไดดี้       
   ๕. ปฏิสัมพนัธ์กบัผูป่้วยและญาติ       
   ๖. ให้ความรู้แก่ผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพ       
   ๗. การพิจารณาดา้นความคุม้ค่าในการรักษาพยาบาล       
   ๘. ความมีจริยธรรม       
   ๙. เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นวิชาชีพ       

 
ขอ้คิดเห็นอืน่ๆ  
................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 



 

 

๘๖ 

 

 
ภาคผนวก ๗ 

 
แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
    ช่ือ....................................................  

ล าดบัที่ หวัขอ้การประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
1. ขอ้มุลการซกัประวติั     
  -  อาการ     
  -  ประวติัร่วม/อาการทางระบบอืน่   
  -  การรักษาก่อนพบแพทย ์   
  -  ประวติัอดีต   
  -  โรคประจ าตวั   
  -  ประวติัครอบครัว   
  -  การวินิจฉยัโรค   
2. การส่งตรวจ     
  -  การแปลผลการส่งตรวจ     
  -  เร่ืองแจง้ชนิดการส่งตรวจ   
  -  แจง้ส่ิงผิดปกติท่ีพบ   
  -  แจง้ผลการวินิจฉยัจากการส่งตรวจ   
3 การวินิจฉยั     
  -  การวินิจฉยัแยกโรค     
  -  การวินิจฉยัโรค   
4  การรักษาและหตัถการ     
  -  แนวทางการรักษา     
  -  ความเหมาะสมของการรักษาท่ีเลือก   
  -   เร่ืองบอกขอ้บ่งช้ีของการรักษา   
  -  ขอ้ห้ามหรือขอ้จ ากดัของการรักษาหรือหตัถการ   
  -  อธิบายขั้นตอนการรักษาหรือหตัถการ   

คะแนน 100 
  

ในภาพรวม  ความสามารถของแพทยป์ระจ าบา้นผูน้ี้         clear pass          borderline        clear fail 
                                                                                            .................................................... 

ผูป้ระเมิน 
                                                                   วนัท่ี........................................... 

 



 

 

๘๗ 

 

 
ภาคผนวก ๘ 

 

PORTFOLIO 
ENT RESIDENT 

 
 

Department of Otolaryngology 
        Ramathibodi hospital, Mahidol University 

 
 
 
 
 



 

 

๘๘ 

 

 องคป์ระกอบของแฟ้มบนัทึกประสบการณ์และผลงานแพทยป์ระจ าบา้น 
1. ขอ้มลูสว่นตวัแพทยป์ระจ ำบำ้น 

2. บนัทกึกำรพบอำจำรยท์ี่ปรกึษำและที่ประชมุคณำจำรย(์Monthly 

feedback) เพื่อรบัทรำบกำรประเมินควำมกำ้วหนำ้ 

3. แบบประเมินแพทยป์ระจ ำบำ้น 

-แบบประเมินประจ ำปีโดยอำจำรย ์
-แบบประเมินโดยนกัศกึษำแพทย ์
-แบบประเมิน 360 

4. ผลกำรสอบ 

-ผลกำรสอบภำยในประจ ำปี: กำรสอบ Basic Anatomy, กำรสอบวิชำ 
Audiology, กำรสอบวิชำ Vestibular, กำรสอบขอ้เขียนประจ ำปี, กำรสอบ 
Oral 
- ผลกำรสอบภำยนอก: กำรสอบ Basic Science 
-ผลกำรฝึกหตักำร Temporal bone surgery 

5. ผลงำนกำรน ำเสนอผลงำน academic activityของแพทยป์ระจ ำบำ้น 

Interesting case 
MM conference 
Topic Review 
Journal club 
ประกอบดว้ย   เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เช่น Power Point 



 

 

๘๙ 

 

                      ใบสรุปผลกำรเรยีนรู ้
                      แบบประเมินโดยอำจำรยผ์ูค้วบคมุกิจกรรม 

6. บทคดัย่องำนวิจยั และประสบกำรณก์ำรท ำวิจยั 

7. ประกำศนียบตัร กำรฝึกอบรม และผลงำนอื่นๆ 

8. แบบบนัทกึ Elective Course 

9. กิจกรรมทำงวิชำชีพที่แพทยป์ระจ ำบำ้นสำมำรถปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเอง 

(Entrustable Professional Activities: EPA) 

10. Self-reflection ประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๐ 

 

 

แบบบันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ชัน้ปีที่  

ครั้งที ่ ประเดน็เพือ่การพัฒนา 
เดือน…….……………………..… 
วนัที่…………………………….... 
(อำจำรท์ี่ปรกึษำ)………………… 
 

 

ครั้งที ่ ประเดน็เพือ่การพัฒนา 
เดือน…….……………………… 
วนัที่……………………………... 
(อำจำรท์ี่ปรกึษำ)………………. 

 

 

ครั้งที ่ ประเดน็เพือ่การพัฒนา 
เดือน…….……………………… 
วนัที่……………………………... 
(อำจำรท์ี่ปรกึษำ)………………. 

 

 

 
 
 



 

 

๙๑ 

 

 
บนัทึกประสบการณ์การท าวิจยั 

 
ท่ีมาของงานวิจยั 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบขณะการท าวิจยัและการแกปั้ญหา 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการท าวิจยั 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
............................................................................................................... 
 
 
 
 



 

 

๙๒ 

 

บทคดัยอ่งานวิจยั 
ผลงานการน าเสนอผลงาน academic activityของแพทยป์ระจ าบา้น 
1 เอกสารประกอบการบรรยาย 
2 แบบบนัทึกการเรียนรู้ 
3 แบบประเมินโดยอาจารยผ์ูค้วบคุมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๓ 

 

แบบบนัทึกการเรียนรู้ผา่น Academic Activity 
 

กจิกรรม……………………………………………… 

ข้อมูลปัญหาผู้ป่วย 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/ค าถาม ที่ต้องการแก้ปัญหา 
…………………………………………………………………………………… 
การค้นหาหลกัฐาน/ค าตอบ 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

ผลการวเิคราะห์/ ข้อสรุปจากท่ีประชุม 
…………………………………………………………………………...……… 

การน าไปใช้กบัผู้ป่วย 
…………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการน าไปใช้ในอนาคต 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 



 

 

๙๔ 

 

 
แบบบนัทึก   Elective Course 

วชิา: Audiology 
       Vestibular 
       Maxillofacial Surgery at choburi hospital 
       โรงพยาบาล………………………………….. 

วนัที…่……………………. 

ส่ิงที่คาดว่าจะได้รับ 
…………………………………………………………………………. 

กจิกรรมที่เข้าร่วม 
…………………………………………………………………………. 

ความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ 
………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
…………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๙๕ 

 

Self-Reflection 
 

           ช้ันปีที่ 1                                          ปีการศึกษา ................... 
สมถรรนะหลัก สิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ โอกาสในการพัฒนา 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
 
 
 

  

ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และ
ความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหา
ของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน   

     (Medical Knowledge and Skills) 

  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการ
พัฒนาตนเอง (Practice-based 
Learning and Improvement) 
 

  

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร 
(Interpersonal and Communication 
Skills) 
 
 

  

ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
 
 

  

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 
(System-based practice) 

 

  

 
 



 

 

๙๖ 

 

แบบบนัทึกElective Course 
 

วชิา: Audiology 
       Vestibular 
       Maxillofacial Surgery at choburi hospital 
       โรงพยาบาล………………………………….. 

วนัที…่……………………. 

ส่ิงที่คาดว่าจะได้รับ 
…………………………………………………………………………. 

กจิกรรมที่เข้าร่วม 
…………………………………………………………………………. 

ความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ 
………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๗ 

 

 
Self-Reflection 

 

           ช้ันปีที่ 2                                          ปีการศึกษา ................... 
สมถรรนะหลัก สิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ โอกาสในการพัฒนา 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
 
 
 

  

ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และ
ความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหา
ของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน   

  (Medical Knowledge and Skills) 

  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการ
พัฒนาตนเอง (Practice-based 
Learning and Improvement) 
 

  

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร 
(Interpersonal and Communication 
Skills) 
 
 

  

ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
 
 

  

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 
(System-based practice) 

 

  

 



 

 

๙๘ 

 

แบบบนัทึก Elective Course 

วชิา: Audiology 
       Vestibular 
       Maxillofacial Surgery at choburi hospital 
       โรงพยาบาล………………………………….. 

วนัที…่……………………. 

ส่ิงที่คาดว่าจะได้รับ 
…………………………………………………………………………. 

กจิกรรมที่เข้าร่วม 
…………………………………………………………………………. 

ความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ 
………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๙ 

 

Self-Reflection 
 

           ช้ันปีที่ 3                                          ปีการศึกษา ................... 
สมถรรนะหลัก สิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ โอกาสในการพัฒนา 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
 
 
 

  

ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และ
ความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหา
ของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน   
(Medical Knowledge and Skills) 

  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการ
พัฒนาตนเอง (Practice-based 
Learning and Improvement) 
 

  

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร 
(Interpersonal and Communication 
Skills) 
 
 

  

ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
 
 

  

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 
(System-based practice) 

 

  

 
 
 
 



 

 

๑๐๐ 

 

 
 

แบบฟอรม์ประเมนิ Entrusable Professional Activities (EPA) 
Patient management in out-patient setting (การดแูลรกัษาผูป้ว่ยนอก) 

 
ชือ่แพทยป์ระจำบา้น 

 
ชัน้ปทีี ่ วนัทีป่ระเมนิ ครัง้ทีป่ระเมนิ 

    
Level of EPA 1 2 3 4 5 HN 
อาจารยผ์ูป้ระเมนิ   

Case   

หวัขอ้ ไมผ่า่น ผา่น ผา่นแบบมขีอ้ปรบัปรงุ 

1. ความรู ้    

2.ทักษะทางคลินิก    

3. การบันทึกรายงาน    

4. การสื่อสารด้วยวาจา    

5. ความรับผดิชอบ    

6. มนุษยสัมพันธ์      

7. ความใฝ่รู้     

8. ความประพฤต ิ    
Overall Assessment    

Comment from Assessor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

………………………..……………..…                                                                                             ………………………….……………… 
       อาจารยผ์ูป้ระเมนิ                                                                                                               แพทยป์ระจำบา้น  

 
 

 

 

 

 



 

 

๑๐๑ 

 

แบบฟอรม์ประเมนิ Entrusable Professional Activities (EPA) 
Patient management in surgical case (การดแูลรกัษาผูป้ว่ยผา่ตดั) 

 
ชือ่แพทยป์ระจำบา้น 

 
ชัน้ปทีี ่ วนัทีป่ระเมนิ ครัง้ทีป่ระเมนิ 

    
Level of EPA 1 2 3 4 5 HN 
อาจารยผ์ูป้ระเมนิ   

Case   

หวัขอ้ ไมผ่า่น ผา่น ผา่นแบบมขีอ้ปรบัปรงุ 

1.การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

2.การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

3.การเตรียมอุปกรณ์การผ่าตัด    

4.ความสามารถในการทำผ่าตดั    

5.การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน    

6.การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด    

7.การตะหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    

8.ความรับผดิชอบ    
Overall Assessment    

Comment from Assessor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

………………………..……………..…                                                                                             ………………………….………………  
       อาจารยผ์ูป้ระเมนิ                                                                                                               แพทยป์ระจำบา้น  

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๒ 

 

แบบฟอรม์ประเมนิ Entrusable Professional Activities (EPA) 
Patient management in emergency case (การดแูลรกัษาผูป้ว่ยฉกุเฉนิ) 

 
ชือ่แพทยป์ระจำบา้น 

 
ชัน้ปทีี ่ วนัทีป่ระเมนิ ครัง้ทีป่ระเมนิ 

    
Level of EPA 1 2 3 4 5 HN 
อาจารยผ์ูป้ระเมนิ   

Case   

หวัขอ้ ไมผ่า่น ผา่น ผา่นแบบมขีอ้ปรบัปรงุ 

1.การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

2.การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    

3.การเตรียมอุปกรณ์การผ่าตัด    

4.ความสามารถในการทำผ่าตดั    

5.การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน    

6.การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด    

7.การตะหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    

8.ความรับผดิชอบ    
Overall Assessment    

Comment from Assessor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

………………………..……………..…                                                                                             ………………………….……………… 
       อาจารยผ์ูป้ระเมนิ                                                                                                               แพทยป์ระจำบา้น  

 

 
 
 
 

แบบฟอรม์ประเมนิ Entrusable Professional Activities (EPA) 



 

 

๑๐๓ 

 

Learning activity and presentation (กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการนำเสนอ) 

 
ชือ่แพทยป์ระจำบา้น 

 
ชัน้ปทีี ่ วนัทีป่ระเมนิ ครัง้ทีป่ระเมนิ 

    
Level of EPA 1 2 3 4 5 HN 
อาจารยผ์ูป้ระเมนิ   

หวัขอ้ ไมผ่า่น ผา่น ผา่นแบบมขีอ้ปรบัปรงุ 

1.การเตรียมข้อมลู    

2.การนำเสนอผลงาน    

3.ความสามารถในกาสื่อสาร    

4.การตอบคำถามผู้ฟัง    
Overall Assessment    

Comment from Assessor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

………………………..……………..…                                                                                             ………………………….……………… 
       อาจารยผ์ูป้ระเมนิ                                                                                                               แพทยป์ระจำบา้น  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๔ 

 

 
 

แบบฟอรม์ประเมนิ Direct Observation Procedure(DOP) 
 

ชือ่แพทยป์ระจำบา้น 
 

ชัน้ปทีี ่ วนัทีป่ระเมนิ ครัง้ทีป่ระเมนิ 

นายแพทย์กฤตนยั ธีรธรรมธาดา 1 25/04/2019 1 
อาจารยผ์ูป้ระเมนิ อาจารย์ นายแพทย์คณิต เต็มไตรรัตน์ 

 
หตัถการ 

 
HN ระดบัความยาก 

Tracheostomy 5534515  
 

หวัขอ้ un
sti

sti
fy 

be
lo

w 
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lo
w 
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No
t 
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rve
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 n/o 
1. Knowledge           
2. Consent           
3. Preparation           
4. Vigilance           
5. Infection control           
6. Technical skill           
7. Patient interaction           
8. Insight           
9. Team Interaction           
10. Post procedure management           
 

Overall Assessment un
sti

sti
fy 

be
lo

w 
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No
t 
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rve
d 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 n/o 

Comment from Assessor 
 
 
 

Self reflection 
 
 
 

 
 

………………………………..…                                                                                                          ………………………………… 
    อาจารยผ์ูป้ระเมนิ                                                                                                                    แพทยป์ระจำบา้น  

 



 

 

๑๐๕ 

 

ภาคผนวก ๙ 
 

ภาคผนวกที ่๙  ตารางแสดงผลการเรยีนรู้ที่พงึประสงค์ วธิกีารเรยีนรู ้การวัดและการประเมินผล ดา้น ความรู ้          ทักษะ 
เจตคต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Learning Outcome Definition Learning Process Assessment 

Patient Care Clinical skill Authentic learning 
Practice-based 
learning(OPD OR Ward) 

Workplace-based 
Assessment(WBA) 

Medical Knowledge 
and skills 

Basic science 
knowledge, Clinical 
knowledge 

Self-directed learning 
Weekly topic 
Interesting case 
Grand Round 

Summative Examination 
Formative Examination 
OSCE 
WBA 

Practice based learning 
and Improvement 

Clinical skill, Procedural 
skill 

Research 
Workshop 
Simulated training 

Research  
WBA 

Interpersonal and 
Communication skill 

Communication skill 
Non medical skill 
 

Authentic practice 
Presentation 
Workshop 

Annual Assessment 
Feedback 
WBA 

Professionalism Ethics, Patient safety Authentic practice 
Workshop 

Annual Assessment 
Feedback 

System-based practice Health care system 
 

Authentic practice 
Workshop 

Annual Assessment 
Feedback 
WBA 


