ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครแพทย์ผู้สนใจคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก
อนุสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สาหรับผู้ป่วยเด็ก ปีการฝึกอบรม 2564
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564
แพทย์ผู้สนใจสมัครคัดเลือกเข้าฝึกอบรมสามารถกรอกใบสมัคร
“แบบแสดงความจานงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง”
และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน
ตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจานงเข้ารับการคัดเลือกฯ มายัง

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-419-8045

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์ วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
***************************************************************
สาหรับผู้สมัครใน หลักสูตรการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านคลินิก
อนุสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ วทิ ยา สาหรับผู้ป่วยเด็ก
(Pediatric Otolaryngology)
ปี การฝึ กอบรม 2564
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดรับสมัครแพทย์เข้ าอบรมหลักสูตร
สาหรับผู้สมัครใน หลักสูตรการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านคลินิก อนุสาขา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยาสาหรับผู้ป่วยเด็ก
(Pediatric Otolaryngology) ปี การฝึ กอบรม 2564 สมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้
1. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องเตรียม
 รู ปถ่ายประกอบการสมัคร
 สาเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 สาเนาวุฒิบตั รฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรื อ หนังสือรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมว่ากาลังฝึ กอบรมเป็ นแพทย์
ประจาบ้ านในชันปี
้ สุดท้ าย
 สาเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง (ถ้ ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาหนังสือจากต้ นสังกัดอนุมตั ิให้ เข้ าฝึ กอบรม และรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้ รับการคัดเลือก (ส่งตามทีหลังได้ )
 หนังสือรับรองการปฏิบตั งิ าน จากผู้บงั คับบัญชาและ/หรื อ ผู้ที่เคยปฏิบตั ิงานใกล้ ชิด จานวน 3 คน
 บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร
 ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, MU-TEST, CU-TEP (อย่างใดอย่างหนึง่ และ ส่งตามทีหลังได้ )
2. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่ งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ
 หนังสือแนะนาตัว (recommendation letter) จานวนอย่างน้ อย 3 ฉบับ
3. กาหนดการสัมภาษณ์ เดือนเมษายน 2564 (วันสัมภาษณ์จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง)
4. สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
นายณัฐพล งามยิง่
งานการศึกษา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย จ.กรุงเทพฯ 10700
โทร.0-2419-8045
E-mail: sienteducation@mahidol.ac.th

หลักสู ตรการฝึ กอบรมผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทางด้ านคลินิก อนุสาขา โสต นาสิ ก ลาริ งซ์ วทิ ยาสาหรับผู้ป่วยเด็ก
(Pediatric Otolaryngology)
ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริงซ์ วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560
1. ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)

หลักสู ตรการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านคลินิก อนุสาขาโสต นาสิ ก ลาริงซ์ วทิ ยา
สาหรับผู้ป่วยเด็ก
Clinical Fellowship Training Program in Pediatric Otolaryngology

(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่ อคุณวุฒิ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านคลินิก อนุสาขา โสต นาสิ ก ลาริงซ์
วิทยาสาหรับผู้ป่วยเด็ก
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Pediatric Otolaryngology
3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สาขาวิชา หู คอ จมูกทัว่ ไป (General Otolaryngology ) หน่วย pediatric otolaryngology
ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
2. ได้รับวุฒิบ ตั รหรื อหนังสื ออนุ มตั ิ แสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขา
โสต ศอ นาสิ ก
3. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม และจริ ยธรรมอันดี
5. จานวนปี การฝึ กอบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 1 ปี
6. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
เพื่อฝึ กอบรมแพทย์หู คอ จมูก ให้เป็ นผูม้ ีความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาโรค หู คอ จมูก
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และตรงตามมาตรฐานสากล มีความสามารถในการให้การรักษาและทาการผ่าตัดเฉพาะ
ทางโรค หู คอ จมูก ในผูป้ ่ วยเด็กได้สูงกว่าแพทย์หู คอ จมูกทัว่ ไป เพิ่มจานวนแพทย์เฉพาะทางโรค หู คอ จมูก ใน
ผูป้ ่ วยเด็กให้มีเพียงพอกับความต้องการของชุมชน และประเทศชาติ
แพทย์ที่ผา่ นการฝึ กอบรมฯ แล้วควรมีความรู ้ และความสามารถ ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ ด้านปัญญาพิสัย (Cognitive domain)
1.1 มีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับเด็ก ความแตกต่างของผูใ้ หญ่และเด็ก ทั้งในเรื่ องทาง หู คอ จมูก และใน
เรื่ องทัว่ ไปเท่าที่จาเป็ น
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1.2 มีความรู ้เกี่ยวกับโรค หู คอ จมูก ในผูป้ ่ วยเด็ก สามารถให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถสั่งการ investigation เพื่อการวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค หู คอ จมูก ในผูป้ ่ วยเด็กได้อย่าง
เหมาะสม
1.4 รู ้ขอ้ บ่งชี้ของการผ่าตัดโรคทางหู คอ จมูกในผูป้ ่ วยเด็ก
1.5 มีความรู ้พ้นื ฐานในด้านการวิจยั สามารถรวบรวมความรู ้เพื่อการวิเคราะห์ วิจยั ได้อย่างเหมาะสม
2. ความสามารถด้ านทักษะ (Psychomotor domain)
2.1 มีความสามารถในการทาความคุน้ เคยกับผูป้ ่ วยเด็กเพื่อความสะดวกในการตรวจร่ างกาย การรักษา
และติดตามอาการ สามารถตรวจเด็กได้ทุกวัยและทุกสภาพ
2.2 มีความสามารถในการทาหัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการทา pediatric
endoscopy ทุกชนิด
2.3 มีความสามารถในการทาผ่าตัดที่เป็ นมาตรฐาน สาหรับโรค หู คอ จมูก ในผูป้ ่ วยเด็ก
2.4 มีทกั ษะการทาวิจยั ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวจิ ยั และจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
3. ด้ านเจตคตินิสัย (Affective domain)
3.1 เป็ นแพทย์ที่มีคุณธรรมจริ ยธรรมในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
3.2 เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์อนั ดีต่อผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน สามารถทางานร่ วมกับสหสาขาวิชาได้
3.3 มีความใฝ่ รู้ สนใจค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ๆและเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของตนเองอยูเ่ สมอ
3.4 มีทศั นคติที่ดีต่อสถาบันฝึ กอบรมและรักษาชื่อเสี ยงเกียรติคุณของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
4. ด้ านอืน่ ๆ
4.1 มีความสามารถในการแสดงออกซึ่ งความรู ้ ในด้านวิชาการอย่างเหมาะสม เช่น การอภิปรายในที่
ประชุม กิจกรรมทางวิชาการในระดับภาควิชา การเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับคณะ
และราชวิทยาลัย
7. เนือ้ หาสั งเขปของการฝึ กอบรม
1. ความรู้ พนื้ ฐาน ได้แก่ ความรู้เรื่ อง anatomy (growth and development), physiology, embryology ของ
อวัยวะต่างๆ ใน upper respiratory tract ของเด็ก และความแตกต่างจากอวัยวะของผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะใน
เรื่ องต่อไปนี้
1.1 Embryology and developmental anatomy of craniofacial structure
1.2 Embryology and developmental anatomy of branchial arch and branchial cleft
1.3 Growth and development of the nose and paranasal sinuses
1.4 Growth and development of the external ear , middle ear and inner ear, anatomy of the temporal
bone
1.5 Anatomy of the head and neck
1.6 Radiology of the head and neck
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2. ความรู้ ในสาขาวิชา
2.1 Nose and sinus diseases: congenital malformations, sinusitis in children
2.2 Diseases of the ear: congenital hearing loss, otitis media, diseases of the external ear, middle
ear and inner ear
2.3 Diseases of the oropharynx and nasopharynx, tonsils and adenoid, obstructive sleep disorder
in children
2.4 Diseases of the head, neck: and larynx congenital neck mass, diseases of the salivary gland
& thyroid in children
2.5 Congenital syndromic and non-syndomic anomalies of the ear, nose & throat
2.6 Emergencies in pediatric otolaryngology: airway obstruction, foreign body in aerodigestive
tract, deep neck infection
3. งานวิจัย
3.1 มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับวิธีการทาวิจยั
3.2 สามารถนาเสนองานวิจยั
3.3 สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจยั
3.4 มีงานวิจยั 1 เรื่ อง เป็ นงานวิจยั ด้านคลินิก หรื องานวิจยั พื้นฐาน ที่สาขาวิชา / ภาควิชารับรอง
4. ความสามารถในการปฏิบัติการต่ างๆ
4.1 Pediatric aerodigestive tract endoscopy (flexible and rigid endoscopy): diagnostic and
therapeutic procedure
4.2 Pediatric tracheostomy and related procedure (eg. tube replacement, step down and
decannulation)
4.3 Adenotonsillectomy
4.4 Myringotomy and tympanostomy tube placement, tympanoplasty, mastoidectomy
4.5 Pediatric endoscopic sinus examination and surgery
4.6 Excision of pediatric and congenital neck mass, thyroglossal duct cyst, cystic hygroma
4.7 Emergency procedure: foreign body removal, endotracheal intubation, trachesotomy, drainage
of deep neck infection, drainage of suppurative complication of sinusitis and otitis media
8. วิธีการฝึ กอบรมและการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
แผนการฝึ กอบรม
1. จัดการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ผูร้ ับการฝึ กอบรมจะได้ดูแลรักษาและผ่าตัดผูป้ ่ วย
ด้วยตนเอง
2. มีกิจกรรมวิชาการเพื่อให้ผรู้ ับการฝึ กอบรมได้เพิ่มพูนความรู ้ ฝึ กการแสดงออก และฝึ กหัดการเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการ
3. มีการฝึ กทาวิจยั ที่ถูกต้องตามแบบแผนของระเบียบวิธีวิจยั และจริ ยธรรมการวิจยั
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แบบแสดงความจํานงเพือ่ เขารับการคัดเลือกเปนแพทยฝก อบรมเฉพาะทาง
คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล
ประเภทการฝกอบรม

 แพทยประจําบาน
 แพทยประจําบานตอยอด  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
หลักสูตร ................................................................................ ปการศึกษา .....................

รู ปถ่าย

ใหกรอกขอความโดยการพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง และทําเครื่องหมาย 
หรือระบุตัวเลขในชอง  ใหถูกตองตามความเปนจริง
ก. ชื่อ-สกุลผูสมัคร (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลผูสมัคร (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ) ..........................................................................................................
วันเดือนปเกิด........................................................เชื้อชาติ...................................สัญชาติ.........................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข. ที่อยูของผูสมัครที่สามารถติดตอไดรวดเร็ว
เลขที่...............หมูท.ี่ ............ซอย..............................ถนน...................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย......................
โทรศัพท..........................................โทรศัพทมือถือ..................................................E-mail………………………….........
ค. ชื่อสาขาวิชา/ภาควิชา ที่ตองการสมัครเขาคัดเลือกเพื่อฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทาง (เลือก 1 แหง/เทานั้น)
..................................................................................................................................................................................
ง. คุณวุฒิทางการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต......................................................................................
ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา.........................เกรดเฉลี่ย.....................
จ. ประสบการณการสมัคร/ การฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง
 ทานเคยถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางหรือไม
ไมเคย เคย
(โปรดระบุเหตุผลและป พ.ศ. ทีส่ มัคร)..........................................................................................................
 ทานเคยเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางหรือไม
ไมเคย
เคย
(โปรดระบุสถาบัน สาขา และป พ.ศ. ทีจ่ บ หรือจะจบ)
สถาบัน ................................................................สาขา ....................................................... ปพ.ศ..................

ฉ. ประสบการณการปฏิบัติงานหลังไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ภาระการชดใชทุน
ขอใหระบุขอมูลการปฏิบัติงานหลังไดรับใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใชทุน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปที่สมัคร
 โครงการเพิม่ พูนทักษะ 1. ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล......................................................................................
ตั้งแตเดือน.......................พ.ศ................ถึงเดือน........................พ.ศ...................
2. ปฏิบัติงานเพิม่ เติมที่โรงพยาบาล.........................................................................
ตั้งแตเดือน.......................พ.ศ................ถึงเดือน........................พ.ศ...................
 ภาระการชดใชทุนที่ยังเหลืออยู (การชดใชทุนใหนับรวมเวลาในการปฏิบัตงิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)
 ไมมี เพราะปฏิบัติงานครบถวนแลว 3 ป
 ไมมี ไดชดใชเงินแลว เมื่อ .....................................
 มีภาระการชดใชทุน ปฏิบัติมาแลว...........ป  อื่นๆ (ระบุ) ............................................................
 ปญหาที่ผานมาในการปฏิบัติงานหลังไดรับใบอนุญาตฯ
 ไมมี
 มี (ระบุ) .......................................................................................................................
 สถานที่ทํางานปจจุบัน ....................................................................................................................................
............................................................................................................................ โทรศัพท ............................
 รายชื่อผูทสี่ ามารถใหขอมูลการปฏิบัตงิ านของผูส มัคร
(ขอใหเปนผูบ ังคับบัญชาหรือผูทเี่ คยปฏิบัติงานใกลชิดอยางนอย 2 คน)
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ที่อยู - โทรศัพท

ช. สิทธิ์ในการสมัคร  มีตนสังกัด (ระบุชื่อตนสังกัดและตําแหนงของผูบ ังคับบัญชาตนสังกัด)
...............................................................................................................................................................................
 ไมมีตนสังกัด
ซ. เอกสารหลักฐานที่ตองสงมาพรอมแบบแสดงความจํานง (สําเนา – ตองมีการลงนามกํากับรับรองดวย)
1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. สําเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเปนผูผานโครงการเพิม่ พูนทักษะ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5. สําเนาหนังสือจากตนสังกัดอนุมัติใหเขาฝกอบรม และรับรองวาจะทําสัญญาเมื่อไดรับการคัดเลือก (ถามี)
6. หนังสือรับรองการปฏิบัตงิ าน จากผูบังคับบัญชาและ/หรือ ผูที่เคยปฏิบัติงานใกลชิด จํานวน 2 ฉบับ
ลายเซ็นผูส มัคร ..................................................................................
วันที่ ................ / ............................... / ..................
หมายเหตุ: ใบสมัครนี้ใชเปนการภายใน สําหรับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เทานั้น ผูส มัครที่ตองการเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน
และแพทยประจําบานตอยอดของแพทยสภา ตองปฏิบัติตามระเบียบของแพทยสภาที่กําหนดไวในแตละปการศึกษาดวย

