
 
 

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  
คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม 
หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา  

ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ประจ าปีการศึกษา 2565 
ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม 2565 

 
 
 

 
ให้แพทย์ผูส้นใจศึกษารายละเอยีดได้จากเอกสารหลักสูตรของแต่ละอนุสาขาที่ตอ้งการสมัคร 
กรอกใบสมัคร “แบบแสดงความจ านงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง” 

และส่งใบสมัคร พรอ้มหลักฐาน 
ตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจ านงเขา้รับการคัดเลอืกฯ มายัง 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เบอร์โทรศัพท์ 02-419-8045 

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น 15 
คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 
(รับจ านวน 2 ต าแหน่ง) 



 

 

 

 
 

แบบแสดงความจํานงเพือ่เขารบัการคดัเลอืกเปนแพทยฝกอบรมเฉพาะทาง 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 
 

ประเภทการฝกอบรม   แพทยประจําบาน 

  แพทยประจําบานตอยอด   ผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

หลักสูตร  ................................................................................ ปการศึกษา  ..................... 
 

ใหกรอกขอความโดยการพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง และทําเครื่องหมาย   

หรือระบุตัวเลขในชอง  ใหถูกตองตามความเปนจริง 
 

ก. ชื่อ-สกุลผูสมัคร (ภาษาไทย) .................................................................................................................................... 

 ชื่อ-สกุลผูสมัคร (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ) .......................................................................................................... 

วันเดือนปเกิด........................................................เช้ือชาติ...................................สัญชาติ......................................... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน                                 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

ข. ท่ีอยูของผูสมัครท่ีสามารถติดตอไดรวดเร็ว 

เลขที่...............หมูที.่............ซอย..............................ถนน...................................ตําบล/แขวง.................................... 

อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.....................................................รหสัไปรษณีย...................... 

โทรศัพท..........................................โทรศัพทมือถือ..................................................E-mail…………………………......... 

ค. ชื่อสาขาวิชา/ภาควิชา ท่ีตองการสมัครเขาคัดเลือกเพ่ือฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทาง (เลือก 1 แหง/เทาน้ัน) 

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

ง. คุณวุฒิทางการศึกษา  

     ช่ือสถาบันการศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต...................................................................................... 

ป พ.ศ.ที่สําเรจ็การศึกษา.........................เกรดเฉลี่ย..................... 

จ.  ประสบการณการสมัคร/ การฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 

 ทานเคยถูกตัดสิทธ์ิในการสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางหรือไม    ไมเคย เคย 

 (โปรดระบุเหตุผลและป พ.ศ. ทีส่มัคร).......................................................................................................... 

 ทานเคยเขารบัการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางหรือไม          ไมเคย  เคย 

 (โปรดระบุสถาบัน สาขา และป พ.ศ. ทีจ่บ หรือจะจบ)  

      สถาบัน ................................................................สาขา ....................................................... ปพ.ศ.................. 
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ขอใหระบุขอมลูการปฏิบัติงานหลงัไดรับใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใชทุน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปที่สมัคร 
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 ภาระการชดใชทุนที่ยังเหลืออยู (การชดใชทุนใหนับรวมเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 

  ไมมี เพราะปฏิบัติงานครบถวนแลว 3 ป   ไมมี ไดชดใชเงินแลว เมื่อ ..................................... 

 มีภาระการชดใชทุน ปฏิบัติมาแลว...........ป   อื่นๆ (ระบุ) ............................................................ 

 ปญหาที่ผานมาในการปฏิบัติงานหลงัไดรับใบอนุญาตฯ  

  ไมม ี   มี (ระบ)ุ  ....................................................................................................................... 

 สถานที่ทํางานปจจุบัน .................................................................................................................................... 

............................................................................................................................ โทรศัพท ............................ 

 รายช่ือผูทีส่ามารถใหขอมลูการปฏิบัติงานของผูสมัคร  

(ขอใหเปนผูบังคับบัญชาหรือผูทีเ่คยปฏิบัติงานใกลชิดอยางนอย 2 คน) 
 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง ที่อยู - โทรศัพท 

   

   

   
 

ช. สิทธิ์ในการสมัคร  มีตนสังกัด (ระบุช่ือตนสงักัดและตําแหนงของผูบังคับบญัชาตนสังกัด)  

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

    ไมมีตนสังกัด 

ซ. เอกสารหลักฐานท่ีตองสงมาพรอมแบบแสดงความจํานง (สําเนา – ตองมีการลงนามกํากับรับรองดวย) 

1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3. สําเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเปนผูผานโครงการเพิม่พูนทักษะ 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5. สําเนาหนังสือจากตนสังกัดอนุมัติใหเขาฝกอบรม และรับรองวาจะทําสัญญาเมื่อไดรับการคัดเลือก (ถามี) 

6. หนังสือรบัรองการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบญัชาและ/หรือ ผูที่เคยปฏิบัติงานใกลชิด จํานวน 2 ฉบับ 
 

 

     ลายเซ็นผูสมัคร .................................................................................. 

       วันที่ ................ / ............................... / ..................  

หมายเหต:ุ ใบสมัครนี้ใชเปนการภายใน สําหรับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เทานั้น ผูสมัครท่ีตองการเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน

และแพทยประจําบานตอยอดของแพทยสภา ตองปฏิบัติตามระเบียบของแพทยสภาท่ีกําหนดไวในแตละปการศึกษาดวย 



 
 
 
 

 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื2อ 
 

ประกาศนียบัตรในวชิาชีพเวชกรรม โสต ศอ นาสิกวทิยา 
 

ด้านนาสิกวทิยาและโรคภมูแิพ้ 
 
 
 
 
 

ภาควชิา โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา 
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

มหาวทิยาลัยมหดิล 
 

พ.ศ. 2563 
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หลักสูตรการฝึกอบรมเพื3อประกาศนียบัตรในวชิาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวทิยาและโรคภมิูแพ้ 

ภาควชิาโสตนาสิกลาริงซ์วทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 

------------------------------------------------------------------ 

1.ชื%อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมเพื2อประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ 
(ภาษาอังกฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Rhinology and Allergy 

 
2.ชื%อประกาศนียบตัร 

2.1.ชื%อเตม็  
(ภาษาไทย) ประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ 
(ภาษาอังกฤษ)Certificate of Medical Proficiency in Rhinology and Allergy 
2.2.ชื%อย่อ  
(ภาษาไทย) ป.นาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ 
(ภาษาอังกฤษ)Cert. in Rhinology and Allergy 

 
3. หน่วยงานที%รับผิดชอบ 
 3.1 หน่วยงานภาควชิาที%รับผิดชอบ 
 ภาควิชาโสต นาสกิ ลาริงซ์วทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
 3.2 วทิยาลัยวชิาชีพเวชกรรมที%รับผิดชอบ 
 ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทย 
 
4.พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

สาขาวิชานาสกิวิทยา ครอบคลมุถงึโรคทกุชนิดที2เกิดขึ eน ได้แก่ จมกู โพรงหลงัจมกู และ โพรงอาการข้างจมกู ที2
เรียกวา่ไซนสั โดยสาเหตขุองโรคอาจเกิดจากความผิดปกตแิตกํ่าเนิด อปัุทวนัตราย เนื eองอก โรคตดิเชื eอ หรือ การอกัเสบ
จากสาเหตอืุ2น ซึ2งที2พบบอ่ยที2สดุ คือ โรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ โรคไซนสัอกัเสบเรื eอรัง และ ริดสีดวงจมกู เป็นต้น เนื2องจาก
จมกูและโพรงอากาศข้างจมกู เป็นอวยัวะที2เข้าถงึได้ยาก ทั eงในการตรวจ และ การทําผา่ตดั และยงัเป็นอวยัวะที2อยูใ่กล้ชิด
กบัอวยัวะสาํคญัหลายอยา่ง เชน่ ตา และ สมอง ดงันั eนการตรวจ และ การรักษาด้วยการผา่ตดัจมกูและไซนสัจงึต้องการ
ความรู้ความชํานาญเป็นพิเศษ  

ปัจจบุนั การตรวจรักษาทางด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ ได้มีความเจริญก้าวหน้าไปอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การตรวจโดยใช้กล้องเทเลเอนโดสโคป การตรวจประเมินอาการคดัแนน่จมกูโดยใช้เครื2องมือ Active anterior 
rhinomanometer การวคัโครงสร้างภายในจมกูโดยใช้คลื2นเสียง (Acoustic rhinometry) การถ่ายภาพรังสีของจมกูและ
ไซนสัด้วยเครื2องคอมพิวเตอร์ (computerized tomography) การถ่ายภาพด้วยคลื2นแมเ่หลก็ (Magnetic resonance 
imaging) การรักษาในปัจจบุนัมีการเปลี2ยนแปลงตา่งไปจากอดีต ตวัอยา่งเชน่ การผา่ตดัไซในจมกูและไซนสัโดยใช้กล้อง 
(endoscopic sinus surgery)  การผา่ตดัทอ่นํ eาตา รวมไปถงึ การผา่ตดัเนื eองอกและมะเร็งในชอ่งจมกู สมอง และฐาน
กะโหลกศีรษะผา่นกล้องเอนโดสโคป ซึ2งการรักษาเหลา่นี eเป็นการผา่ตดัในระดบัที2มีความยุง่ยากและซบัซ้อน จงึต้อง
การแพทย์ที2มีความชํานาญและทกัษะในระดบัสงู โดยปัจจบุนัยงัมีผู้ เชี2ยวชาญทางด้านนี eในประเทศไทยเป็นจํานวนน้อย   

นอกจากนี e ปัญหาของโรคภมูิแพ้ซึ2งในปัจจบุนั พบวา่ร้อยละ 20 ของประชากรทั2วไปเป็นโรคภมูิแพ้ ซึ2งโรคภมูิแพ้ที2
เป็นกนัมากที2สดุคือโรคภมูิแพ้ของทางเดนิหายใจสว่นบน ซึ2งได้แก่โรคจมกูอกเสบจากภมูิแพ้ เยื2อบลุําคออกัเสบเรื eอรังจาก
ภมูิแพ้และมลพิษจากสิ2งแวดล้อม การรักษาโรคภมูิแพ้ด้วยวิธีการ sublingual immunotherapy เป็นการรักษาที2โสตนาสกิ
แพทย์ที2ได้รับการฝึกอบรมเพิ2มเตมิสามารถให้แก่ผู้ ป่วยภมูิแพ้เหลา่นี eได้  และภาวะภมูิแพ้นี e นอกจากจะมีผลตอ่คณุภาพ
ชีวิตของผู้ ที2เป็นโรคนี eแล้ว ยงัมีปัญหาโรคแทรกซ้อนที2อาจเกิดขึ eนได้ เชน่ไซนสัอกัเสบ ริดสีดวงจมกู หชูั eนกลางอกัเสบ 
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หลอดลมอกัเสบ และ โรคหืด ซึ2งจะทําให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยเหลา่นี eมีปัญหามากขึ eน และต้องเสียเวลาและคา่ใช้จา่ยเพื2อ
รักษาโรคแทรกซ้อนเหลา่นี e  

ภาควิชาโสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล นบัวา่เป็นแหง่แรกที2ได้ก่อตั eงหนว่ยโรค
ภมูิแพ้ในปี พ.ศ. 2516 และ หนว่ยนาสกิวิทยา ในปีพ.ศ. 2531 ขึ eน และเป็นหนว่ยงานที2มีความพร้อมที2จะเพิ2มพนูความรู้
ความสามารถให้แก่ โสต ศอ นาสกิแพทย์ที2มีความสนใจในสาขาวิชานี eได้ โดยเริ2มจดัการอบรมเชิงปฏิบตักิารเรื2อง 
Rhinology Update ซึ2งเป็นการอบรมให้ความรู้ความก้าวหน้าทั eงในด้านนาสกิวิทยา และ โรคภมูิแพ้ รวมทั eงการฝึกหดัทํา
ผา่ตดัจมกูและไซนสัด้วยกล้อง แก่โสต ศอ นาสกิแพทย์เป็นประจําทกุปี การจดัให้มีหลกัสตูรฝึกอบรมประกาศนียบตัรใน
วชิาชีพเวชกรรมด้านนาสกิวทิยาและโรคภมูิแพ้ทําให้มีหลกัสตูรระยะยาวเพื2อผลติแพทย์ที2มีความรู้ความชํานาญเฉพาะ
ด้านนี eขึ eนมา เพื2อรองรับภาระงานที2เพิ2มขึ eนและให้ได้ผลลพัธ์ที2เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วยมากที2สดุ 

 
 
 
 
4.1 พนัธกจิการฝึกอบรม 
หนว่ยนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้จดัทําหลกัสตูรฝึกอบรมแพทย์ให้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านนาสกิวทิยา
และโรคภมูิแพ้ ที2มีความซบัซ้อน และมีการประเมิน ประกนัคณุภาพมาตรฐานการฝึกอบรมเป็นระยะสมํ2าเสมอ 
เพื2อสร้างแพทย์ที2 

4.1.1.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคตทีิ2ดีในการประกอบวิชาชีพ 
4.1.2.มีความรู้ความสามารถทั eงการตรวจวินิจฉยั ทําหตัถการ การผา่ตดัการรักษาด้วยยา การรักษา 
ด้วยภมูิคุ้มกนับําบดั ในด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ 
4.1.3.สามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนื2องตลอดชีวิต (continuous professional  

development) มีการพฒันาตนเอง เพื2อให้เกิดความก้าวหน้าและทนัตอ่การเปลี2ยนแปลงของ 
เครื2องมือและเทคโนโลยีที2เปลี2ยนแปลงตลอดเวลา 

4.1.4.มีประสบการณ์การทํางานวิจยัและมีสว่นร่วมในการสร้างองค์ความรู้ใหมท่างด้านนาสกิวิทยา 
และโรคภมูิแพ้ 
4.1.5.สามารถทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการสื2อสาร มีมนษุยสมัพนัธ์ที2ดี มี 
พฤตกิรรมที2เหมาะสมตอ่เพื2อนร่วมงานทั eงในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื2นรวมทั eงผู้ ป่วยและ 
ญาติ 
4.1.6.มีความเอื eออาทรและใสใ่จในความปลอดภยัของผู้ ป่วย 
4.1.7.สามารถแก้ไขปัญหาและสง่เสริมสขุภาพโดยยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพื eนฐานของการดแูล 
แบบองค์รวม 
4.1.8.มีความเข้าใจในระบบสขุภาพของประเทศไทย โดยคํานงึถงึความต้องการด้านสขุภาพของ 
ชมุชนและสงัคม ระบบบริการสขุภาพ และความรับผิดชอบทางสงัคม ประเทศชาตติามความ 
เหมาะสม 
4.1.9.มีทกัษะในการสอน การถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ความรู้สูส่าธารณะ 

 
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื2อผลติแพทย์ผู้ มีความรู้ความชํานาญด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ที2มีคณุสมบตัแิละความรู้
ความสามารถขั eนตํ2าตามสมรรถนะหลกัทั eง 6 ด้านดงันี e 

4.2.1.การดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient Care) 
4.2.2.ความรู้ ความเชี2ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วยและสงัคมรอบ 

ด้าน (Medical Knowledge and Skills) 
4.2.3.การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and  
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Improvement) 
4.2.4.ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื2อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
4.2.5.ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
4.2.6.การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice) 

 
 
5.ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

แพทย์ที2จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรนาสกิวิทยาและภมูิแพ้ ต้องมีคณุสมบตัแิละความรู้
ความสามารถขั eนตํ2าตามสมรรถนะหลกัทั eง 6 ด้านดงันี e 

5.1.การดแูลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
5.1.1.มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ ได้แก่  
ทั eงโดยการใช้ยาและผา่ตดัรักษา 
5.1.2.มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมเพื2อการผา่ตดัและการดแูลผู้ ป่วย  
หลงัการผา่ตดั 
5.1.3.มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาภาวะฉกุเฉินของโรคด้านนาสกิวิทยาและโรค 
ภมูิแพ้ 
5.1.4.มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยร่วมกบัสหสาขาวิชาอื2น 
5.1.5.มีคณุธรรม จริยธรรมและเจตคตใินการประกอบวิชาชีพ 

 
5.2.ความรู้ ความเชี%ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills) 

5.2.1.มีความรู้และความเข้าใจเกี2ยวกบัวิทยาศาสตร์การแพทย์พื eนฐานที2เกี2ยวข้องกบัโรคด้านนาสกิ 
วทิยาและโรคภมูิแพ้ 
5.2.2.มีความรู้ความเชี2ยวชาญ ความสามารถและปฎิบตังิานได้ด้วยตนเอง อยา่งเตม็ตวั โดยไมต้่องมี 
การกํากบัดแูล ในโรคด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ การใช้เครื2องมือเพื2อ วินิจฉยั รักษา รวมทั eง 
หตัถการทางโรคด้านนาสกิวทิยาและโรคภมูิแพ้ ตามมาตรฐานได้โดยลาํพงั 

 
5.3.การเรียนรู้จากการปฏบิตั ิและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

5.3.1.มีความสามารถในการดําเนินการวิจยัทางการแพทย์ 
5.3.2.มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์ 
5.3.3.มีความรู้เกี2ยวกบัจริยธรรมการวิจยั 
5.3.4.มีความสามารถในการเรียนรู้และเพิ2มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ 

 
5.4.ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการสื%อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

5.4.1.มีความสามารถและทกัษะในการสื2อสารให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติ 
5.4.2.มีความสามารถและทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหา 
5.4.3.มีความสามารถและทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้ นกัศกึษาแพทย์ และ บคุลากร 
ทางการแพทย์ 
5.4.4.มีความสามารถและทกัษะในการให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่แพทย์และบคุลากรอื2น  
โดยเฉพาะโรคด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ 

 5.4.5.มีความสามารถและทกัษะในการทํางานเป็นทีม และมีมนษุยสมัพนัธ์ที2ดี 
 
 

5.5.ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
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5.5.1.มีพฤตกิรรมที2เหมาะสมตอ่เพื2อนร่วมงานทั eงในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื2น รวมทั eงผู้ ป่วย 
และญาต ิ
5.5.2.มีความเอื eออาทรและใสใ่จในความปลอดภยัเพื2อการแก้ไขปัญหาและการสง่เสริมสขุภาพโดย 
ยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพื eนฐานของการดแูลแบบองค์รวม 
5.5.3.มีทกัษะด้านที2ไมใ่ชเ่ทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจดัการ 
สถานการณ์ที2เกิดขึ eนจากการปฏิบตังิาน 
5.5.4.มีความสนใจใฝ่ รู้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนื2องตลอดชีวิต (continuous  
professional development) 
5.5.5.มีความรับผิดชอบตอ่งานที2ได้รับมอบหมาย 
5.5.6.คํานงึถงึผลประโยชน์สว่นรวม 

 
5.6.การปฏบิตังิานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

5.6.1.มีความรู้เกี2ยวกบัระบบสขุภาพของประเทศ 
5.6.2.มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย 
5.6.3.มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost conscious-ness medicine)  
และสามารถปรับเปลี2ยนการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
|.แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

6.1วธีิการให้การฝึกอบรม   
6.1.1.การดแูลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
6.1.1.1. การดแูลผู้ป่วยนอก 
-แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ ต้องปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วยนอกหคูอ
จมกูทั2วไปอยา่งสมํ2าเสมอ อยา่งน้อยสปัดาห์ละ � วนั หากไมต่ดิกิจกรรมการเรียนอื2น 
-แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรนาสกิวิทยาและภมูิแพ้ ต้องได้ปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วยคลนิิกโรคจมกู  
(rhinology/ allergy) อยา่งสมํ2าเสมอทกุสปัดาห์ 
6.1.1.2. การดแูลผู้ป่วยใน 
-แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ต้องมีประสบการณ์ในการทําหน้าที2
ดแูลผู้ ป่วยในเป็นประจําทกุวนั 
-แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ต้องมีประสบการณ์ในการทําหน้าที2รับ
ปรึกษาผู้ ป่วยตา่งแผนก ผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
-แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรนาสกิวิทยาและภมูิแพ้ต้องมีประสบการณ์ร่วมกบัสหสาขาวิชาอื2นใน
การวางแผนการรักษา 
6.1.1.3 การดแูลผู้ป่วยผ่าตดั 
-แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรนาสกิวิทยาและภมูิแพ้ต้องมีหน้าที2ในการเตรียมผู้ ป่วยทางด้านนาสกิ
วิทยาและโรคภมูิแพ้ให้พร้อมที2จะรับการผา่ตดั 
-แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ต้องมีหน้าที2ผา่ตดั หรือชว่ยผา่ตดั ใน 
หตัถการที2เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
-แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ต้องมีหน้าที2ในการดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั 

 
6.1.2ความรู้ ความเชี%ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้าน(Medical Knowledge and Skills) 
- แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรนาสกิวิทยาและภมูิแพ้ควรจะเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอยา่ง
สมํ2าเสมอเชน่ grand round, interesting case, topic review and journal club 
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- แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรนาสกิวิทยาและภมูิแพ้ควรจะเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขาที2
เกี2ยวข้องกบัผู้ ป่วยทางด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ เชน่ tumor conference เป็นต้น 
-  แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรนาสกิวิทยาและภมูิแพ้ ต้อง เข้าร่วมอภิปราย ใน rhinology 
interhospital teleconference ซึ2งเป็นกิจกรรมระหวา่งสถาบนัฝึกอบรมที2ราชวิทยาลยัจดัขึ eนเป็น
ประจําทกุวนัพธุที23 ของเดือน 
- แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรนาสกิวิทยาและภมูิแพ้ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี2ยวกบัหตัถการการ
ผา่ตดัและการใช้เครื2องมือตา่งๆ ที2ใช้ในการวินิจฉยั รักษา หรือ ฟืeนฟผูู้ ป่วยที2มีปัญหาทางด้านนาสกิ
วทิยาและโรคภมูิแพ้ 
 
6.1.3การเรียนรู้จากการปฏบิตัแิละการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and  
Improvement) 
แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ต้อง 
-มีสว่นร่วมในงานวิจยัไมน้่อยกวา่ร้อยละ �� 
-ได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีสว่นร่วมในการวิพากษ์บทความหรืองานวิจยัทางการแพทย์ 
-มีประสบการณ์ในการทํา rhinology interhospital teleconference 
-ต้องเข้าร่วมอภิปรายใน rhinology interhospital teleconference ซึ2งเป็นกิจกรรมระหวา่งสถาบนั 
ฝึกอบรมที2ราชวิทยาลยัจดัขึ eนเป็นประจําทกุวนัพธุที2�ของเดือน 
6.1.4 ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการสื%อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ต้อง 
-เข้าร่วมกิจกรรมที2สง่เสริมทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการสื2อสาร และการพฒันาด้านมนษุยสมัพนัธ์ 
-มีประสบการณ์การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเพื2อการตดัสนิใจการรักษา การให้คําแนะนํา และคําปรึกษา 
เกี2ยวกบัสขุภาพ 
-มีประสบการณ์ในการสอนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม/นกัศกึษาแพทย์ และแพทย์ประจําบ้าน 
6.1.5 มีประสบการณ์ในการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และร่วมอภปิรายในงานสัมมนาทางวชิาก 
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
แพทย์หลกัสตูรประกาศนียบตัรด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ต้อง 
-เข้าร่วมกิจกรรมที2สง่เสริมให้มีการเรียนรู้วิธีการนําไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนื2องตลอดชีวิต 
-ได้รับงานที2ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง 
6.1.6 การปฏบิตังิานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
แพทย์หลกัสตูรด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ควรจะมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี2ยวกบั การประเมิน
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรักษา 

 

• แผนการศกึษา 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ภายในระยะเวลา � ปีของการฝึกอบรม จดัแบง่ออกเป็น
ฝึกอบรมใน 
O สาขาวิชานาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ สถาบนัต้นสงักดั ��-�� เดือน 
O สาขาวิชานาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้สถาบนัอื2น หรือสาขาวิชาอื2นที2เกี2ยวข้อง �-� เดือนรวม
ระยะเวลาการฝึกอบรม �� เดือน 

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏบิตังิานทางคลินิก อย่างน้อยร้อยละ75 ของเวลาฝึกอบรม (เวลา
ที%เหลือใช้ในการเรียนและทาํงานวจิยั) การปฏบิตังิานประกอบด้วย 

O ward round พร้อมกบัแพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ 
O ดแูลผู้ ป่วยในของสาขานาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ 
O ตรวจผู้ ป่วยนอก ในคลนิิกเฉพาะโรคจมกู และโรคภมูิแพ้ 
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O ฝึกหดัและทําหตัถการตามที2กําหนดให้ชํานาญ 
O เป็นที2ปรึกษาของแพทย์ประจําบ้านทั eงใน และนอกเวลาราชการ 
O ดแูลสั2งการให้การรักษาหรือรับปรึกษาผู้ ป่วยทั eงใน และนอกภาควิชาตามที2ได้รับ
มอบหมายจากอาจารย์ 
O หมนุเวียนไปปฏิบตังิานในหนว่ยงานอื2นที2เกี2ยวข้องตามกําหนด 
O หน้าที2อื2นตามที2ภาควิชา หรือคณะมอบหมาย 

• สถติผู้ิป่วยที%เกี%ยวข้องกับการฝึกอบรม 
Oผู้ ป่วยนอกเฉลี2ย �,��� ราย/ผู้ เข้ารับการอบรม � คน/ปี 
Oผู้ ป่วยในเฉลี2ย ��� ราย/ผู้ เข้ารับการอบรม � คน/ปี 
Oหตัถการเฉลี2ย ��� ราย/ผู้ เข้ารับการอบรม � คน/ปี 

 

• กจิกรรมทางวชิาการของสาขาวชิา ได้แก่ 
จดัให้มีกิจกรรมทางวชิาการดงัตอ่ไปนี e 
-Journal Club 1 ครั eง/เดือน 
-Topic review 1 ครั eง/เดือน 
-Interesting case / Case report 1 ครั eง/เดือน 
-Staff lecture 1 ครั eง/เดือน 
-Rhinology-X-ray conference 1 ครั eง/เดือน 
-Rhinology inter-university conference  1 ครั eง/เดือน 
-การประชมุวิชาการของสมาคมแพทย์โรคจมกู (ไทย) 1 ครั eงตอ่ปี 
-การประชมุวิชาการประจําปีของราชวิทยาโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทย 2 ครั eง/ปี 

• งานสอน 
จดัให้ผู้ รับการฝึกอบรมมีสว่นร่วมในการให้คําปรึกษา การเลอืกรักษา และแปลผลโรคทางจมกูและ
ภมูิแพ้ ชว่ยสอนแพทย์ประจําบ้านที2ผา่นมาฝึกในสาขา โดยความเหน็ชอบของอาจารย์ผู้ควบคมุ
หลกัสตูร และชว่ยในการจดัเก็บตวัอยา่งผู้ ป่วยที2นา่สนใจ 

• การศกึษานอกสถานที% 
จดัให้มีชว่งเวลาที2ผู้ รับการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมนอกสถาบนัเพื2อให้ได้รับประสบการณ์
เพิ2มเตมิโดยสถาบนัเหลา่นั eนจะต้องเป็นสถาบนัฝึกอบรมที2ได้รับการรับรองจากคณะอนกุรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯอนสุาขาของราชวทิยาลยัโสตศอนาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทย 

 
 

6.2 เนื �อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
6.2.1.ความรู้วทิยาศาสตร์การแพทย์พื �นฐานประยุกต์ (Correlated basic medical science)  
ทางนาสิกวทิยาและโรคภมูแิพ้ และระบบที%เกี%ยวข้อง (ภาคผนวกที% 1) 
6.2.2.โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น (ภาคผนวกที% 1) 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉยั ดแูลรักษา และฟืeนฟ ูหรือให้คําแนะนําเพื2อสง่ตอ่ได้ใน
โรคตอ่ไปนี e 

  ระดบัที2 1 โรคหรือภาวะที2พบบอ่ย ซึ2งผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 
ระดบัที2 2 โรคหรือภาวะที2พบน้อยกวา่ระดบัที2 ๑ และมีความสําคญัซึ2งผู้ เข้ารับการฝึกอบรม สามารถ 
เรียนรู้จากผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เชน่ การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วย ด้วยกนัเป็นต้น 
ระดบัที2 3 โรคที2พบน้อยแตมี่ความสําคญั ซึ2งผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้โดย การศกึษาด้วย 
ตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุม่นี eอยา่งพอเพียง 
6.2.3การตรวจพเิศษ (ภาคผนวกที% 1) 
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  ระดบัที2 1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
  ระดบัที2 2 สามารถสง่ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
  ระดบัที2 3 สามารถสง่ตรวจ และนําผลไปประยกุต์ใช้ได้ 

6.2.4.หตัถการการผ่าตดั แบ่งเป็น (ภาคผนวกที% 1) 
  ระดบัที2 1 หตัถการที2ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องทําได้ด้วยตนเอง 
  ระดบัที2 2 หตัถการที2ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมควรทําได้ หรือทําได้ภายใต้การแนะนําของผู้ เชี2ยวชาญ 

ระดบัที2 3 หตัถการที2ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอาจทําได้ หรือสามารถชว่ยผา่ตดัได้ หรือเคยได้เหน็ หรือ 
สามารถบอกข้อบง่ชี e ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีข้อเสยีได้ 
6.2.5.ตารางการปฏบิตังิานระหว่างการฝึกอบรม 
 
วนัจนัทร์  
7.15-8.15 น. ดแูลผู้ ป่วยใน 
8.15-9.30 น. Interesting case Activity ของภาควิชา 
9.30-12.00 น. OPD service ร่วมกบัอาจารย์ในหนว่ย Rhinology 
13.00-16.30 น. Rhinology Clinic / รับผู้ ป่วยเตรียมผา่ตดั 
 
วนัองัคาร  
7.15-8.15 น. ดแูลผู้ ป่วยใน 
8.15-9.30 น. Journal Club Activity ของภาควิชา 
9.30-16.30 น. OR ร่วมกบัอาจารย์ในหนว่ย Rhinology / รับผู้ ป่วยเตรียมผา่ตดั  
 
วนัพธุ  
7.15-8.15 น. ดแูลผู้ ป่วยใน 
8.15-9.30 น. Interuniversity Rhinology conference หรือ Morning Activity ของภาควิชา 
9.30-16.30 น. Allergy Clinic หรือ OR ร่วมกบัอาจารย์ในหนว่ย Rhinology  
 
วนัพฤหสับดี  
7.15-8.15 น. ดแูลผู้ ป่วยใน 
8.15-9.30 น. Morning Activity ของภาควิชา 
9.30-12.00 น. OR ร่วมกบัอาจารย์ในหนว่ย Rhinology 
13.00-16.30 น. Smell and Taste Clinic 
 
วนัศกุร์  
7.15-8.15 น. ดแูลผู้ ป่วยใน 
8.15-9.30 น. Morning Activity ของภาควิชา 
9.30-12.00 น. OR ร่วมกบัอาจารย์ในหนว่ย Rhinology 
13.00-16.30 น. Research Work/SDL 
 
*ปฏิบตังิานในสถาบนัฝึกอบรม 11 เดือน / Elective ตา่งสถาบนั ในประเทศ/ตา่งประเทศ 1เดือน  

 
6.4.6.งานวจิยั 
ข้อกาํหนดเกี%ยวกับการทาํโครงงานหรืองานวจิยั 

ENT S
irir

aj



ผู้ ฝึกอบรมจะได้ศกึษาเกี2ยวกบัความรู้พื eนฐานเกี2ยวกบังานวิจยั สถิตปิระยกุต์ จริยธรรมการวิจยั การ
ทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมลู อภิปรายผลการวิจยั และเขียนรายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ และ
ฝึกการนําเสนอ ผลงานวิจยัในที2ประชมุ โดยมีอาจารย์ที2ปรึกษาเป็นผู้ให้คําแนะนํา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ จะต้องสามารถ 
O ประยกุต์ความรู้ทางวิชาการวิจยัและจริยธรรมการวิจยัในการทํางานวิจยัของตนได้อยา่งเหมาะสม 
O เขียนโครงร่างงานวิจยัและผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพิจารณจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
O นําเสนอโครงร่างการวิจยัของตนในที2ประชมุได้อยา่งเหมาะสม 
O ประยกุต์ความรู้ทางสถิตทิางการแพทย์ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู นําเสนอข้อมลูและอภิปราย 
ผลงานวิจยัในโครงการวิจยัของตนได้ 
O ผู้ ฝึกอบรมอาจเป็นผู้วิจยัหลกั หรือผู้วิจยัร่วมที2มีสว่นร่วมในงานวิจยัไมน้่อยกวา่ร้อยละ30 
O การพฒันาโครงการวิจยั: จะจดัทําโครงร่างงานวิจยั เพื2อขอความเหน็จากที2ประชมุภาควิชาโสต ศอ  
นาสกิวิทยา และจดัทําเสนอไปยงัคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของคณะแพทยศาสตร์ เพื2อ 
ขออนมุตัดิําเนินการวิจยั 
O การเก็บข้อมลูตามระเบียบวิธีวิจยั: เมื2อได้รับการอนมุตัใิห้ดําเนินการวิจยัแล้ว ผู้ ฝึกอบรมจะ 
ดําเนินการวิจยัโดยมีอาจารย์ที2ปรึกษาตรวจดคูวามถกูต้อง 

 O การวิเคราะห์ข้อมลู และการเขียนผลงานวิจยั 
 
6.4.7การเรียนรู้ทางด้านบรูณาการ (ภาคผนวกที% 1) 

 
6.3 ระยะเวลาการฝึกอบรมเกณฑ์หลกัสตูร1 ปี  

 
 

6.4  การบริหารการจดัการฝึกอบรม  
คณะกรรมการซึ2งมีหน้าที2รับผิดชอบและอํานาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และการ 
ประเมินผล  
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน       (ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร) 
รศ.ดร.นพ.พงศกร ตนัตลิปิีกร  
อ.นพ.เจตน์ ลํายองเสถียร 
อ.นพ.ไตรภมูิ สวุรรณเวช 
อ.นพ.เปรมยศ เงาเทพพฤตฒาราม 
 
โดยมีอาจารย์พิเศษในสาขาวิชา ได้แก่ 
ศ.เกียรตคิณุ พญ. ฉวีวรรณ บนุนาค 
รศ.นพ.พีรพนัธ์ เจริญชาศรี 
ผศ.นพ.ประยทุธ ตนัสริุยวงศ์ 
 
และมีอาจารย์พิเศษที2เป็นผู้ เชี2ยวชาญในสาขาอื2นที2เกี2ยวข้อง ได้แค่ 
ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศษิฐ์สนุทร 
ศ.พญ.อรทยั พิบลูย์โภคานนท์ 
ศ.พญ.กนกวลยั กลุทนนัท์ 
รศ.พญ.ปัจจมา ปาจารย์ 
รศ.นพ.ตอ่พงษ์ ทองงาม 
รศ.ดร.พญ.อญัชล ีตั eงตรงจิตร 
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รศ.ดร.นิทศัน์ สขุรุ่ง 
รศ.พญ.ปภาพิต ตู้ จินดา 

 
6.5 สภาพการปฏบิตังิาน  

-ผู้ เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของภาควิชา 
-ผู้ เข้ารับการอบรมต้องรับปรึกษาในผู้ ป่วยที2มีปัญหานาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ก่อนหาแนวทางดแูล
รักษาร่วมกบัอาจารย์ 
-ผู้ เข้ารับการอบรมมีสทิธิ�สามารถลาหยดุได้ตามข้อกําหนดของภาควิชา 
-ผู้ เข้ารับการอบรมมีคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานตามอตัราของคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
6.6 การวัดและประเมนิผล การวัดและประเมนิผลผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
จดัให้มีการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอยา่งสมํ2าเสมอเพื2อประเมินความรู้ความก้าวหน้าของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื2อทําการแก้ไขและปรับปรุงการประเมินผลได้แก่การประเมินการดแูลผู้ ป่วยด้าน clinical skill, 
knowledge, performance, responsibility, ethics และ human relationship 

6.6.1 การประเมนิผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยสถาบนัฝึกอบรม 
-การประเมินผลโดยใช้สญัลกัษณ์ S หรือ U (โดย S หมายถงึ สถาบนัฝึกอบรมจะสง่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้ารับการสอบประกาศนียบตัร) 
ทั eงนี eกําหนดเกณฑ์การตดัสนิวา่ผู้ รับการฝึกอบรมต้องได้ S ทกุด้านของผลลพัธ์การเรียนรู้ที2พงึประสงค์ 
-การประเมินความรู้ตามเนื eอหาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
O ใช้คะแนนข้อสอบร่วมกบัการสอบแบบปากเปลา่ตามเกณฑ์ EPA 
-การประเมินหตัถการตามเนื eอหาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
O ใช้สอบแบบหตัถการหรือการสอบปากเปลา่ตามเกณฑ์ DOPS 
-การประเมินด้านงานวิจยั 
O ใช้การประเมินร้อยละการมีสว่นร่วมโดยอาจารย์ที2ปรึกษางานวิจยั 
O ใช้การนําเสนอ oral presentation โครงร่างงานวิจยัหรืองานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ในสถาบนัฝึกอบรม
หรืองานประชมุวิชาการ 
6.5.2การวัดและประเมนิผลเพื%อประกาศนียบตัรฯ ราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสกิแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 
ผู้ มีสทิธิ�เข้ารับการประเมินจะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี e 
- เป็นผู้ ที2ได้ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูร 
- สถาบนัการฝึกอบรมเหน็สมควรให้เข้ารับการประเมินได้ 

- ผา่นการประเมินผลทางภาคทฤษฎี  
วธีิการประเมินประกอบด้วย 
-การสอบข้อเขียน 
- การสอบปากเปลา่โดยอาจารย์ผู้ควบคมุหลกัสตูร 
-ประเมินทกัษะการทําหตัถการตามเนื eอหาการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
-ประเมินเจตคต ิด้วยการสอบปากเปลา่ 
เกณฑ์การตดัสนิ 
-คะแนนสอบเกินร้อยละ ¡� ทั eงข้อเขียน และการสอบปากเปลา่ 
-หากคะแนนสอบไมผ่า่นเกณฑ์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอทุธรณ์ผลการวดัและประเมินผลและขอ
สอบใหมไ่ด้ตามดลุพินิจของคณะกรรมการหลกัสตูร 
6.5.3. เกณฑ์การยุตกิารฝึกอบรม 
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-ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไมป่ฏิบตังิานตามหน้าที2ที2ได้รับมอบหมาย หรือทําฝ่าฝืนทําผิดกฎระเบียบในการ 
ฝึกอบรมของคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาลมหาวิทยาลยัมหิดล และคณะกรรมการหลกัสตูรมีมติ
ให้ยตุกิารฝึกอบรม 

 
7.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

7.1.คุณสมบตัขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
คณุสมบตัขิองผู้ เข้าศกึษา ต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี eครบทกุข้อ 

7.1.1.สาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต 
7.1.2.ได้รับใบอนญุาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
7.1.3.ได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสอือนมุตัแิสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา 
โสต ศอ นาสกิหรือเป็นแพทย์ประจําบ้านปีสดุท้ายในสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา 
7.1.4.เป็นผู้ มีคณุธรรม และจริยธรรมอนัดี 

7.2.การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.2.1 คณะกรรมการคดัเลอืกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน       (ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร) 
รศ.ดร.นพ.พงศกร ตนัตลิปิีกร  
อ.นพ.เจตน์ ลํายองเสถียร 
อ.นพ.ไตรภมูิ สวุรรณเวช 
อ.นพ.เปรมยศ เงาเทพพฤตฒาราม 
 
โดยมีอาจารย์พิเศษในสาขาวิชา ได้แก่ 
ศ.เกียรตคิณุ พญ. ฉวีวรรณ บนุนาค 
รศ.นพ.พีรพนัธ์ เจริญชาศรี 
ผศ.นพ.ประยทุธ ตนัสริุยวงศ์ 
 
7.2.2. มีแนวทางการดําเนินการคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่การประกาศรับสมคัรเพื2อคดัลือก 
ระบวุนัและสถานที2ในการสมัภาษณ์ผู้สมคัร การสมัภาษณ์อาจจดัที2สถาบนัฝึกอบรมหรือสมัภาษณ์
ทางไกล การประกาศผลคดัเลอืกให้ผู้สมคัรทราบ 
7.2.3. เกณฑ์การคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และประกาศเกณฑ์ ใน website ของภาควิชาโสต 
นาสกิลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล (www.si.mahidol.ac.th) 

 
 
7.3.จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผนการรับผู้ เข้าอบรมในระยะ 5 ปี 

 

จํานวนแพทย์ตอ่ยอดตอ่ปี 1 2 3 

จํานวนอาจารย์ 2 4 6 

จํานวน visit ของผู้ ป่วยนอกโรคจมกูและไซนสัตอ่ปี 1000 2000 3000 

จํานวนผู้ ป่วยในโรคหคูอจมกู 100 200 300 
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จํานวนการผา่ตดัโรคจมกูและไซนสัตอ่ปี 100 200  

ภายในปีการศกึษา2566 สถาบนัฝึกอบรมมีศกัยภาพในการรับแพทย์วิเทศ 0-1 คนตอ่ปี 
 
8.อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

8.1.อาจารย์ประจาํหลักสูตรในสาขาโรคทางจมูกและโพรงไซนัส ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน       (ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร) 
รศ.ดร.นพ.พงศกร ตนัตลิปิีกร  
อ.นพ.เจตน์ ลํายองเสถียร 
อ.นพ.ไตรภมูิ สวุรรณเวช 
อ.นพ.เปรมยศ เงาเทพพฤตฒาราม 

 
 
 
8.2 อาจารย์ในสาขาโรคภมูแิพ้และภมูคุ้ิมกัน ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ / อายุรศาสตร์ / ตจวทิยา 

ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศษิฐ์สนุทร 
ศ.พญ.อรทยั พิบลูย์โภคานนท์ 
ศ.พญ.กนกวลยั กลุทนนัท์ 
รศ.พญ.ปัจจมา ปาจารย์ 
รศ.นพ.ตอ่พงษ์ ทองงาม 
รศ.พญ.ปภาพิต ตู้ จินดา 

8.3 อาจารย์ในสาขาศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ภาควชิาศัลยศาสตร์ 
ผศ.นพ. ศรันย์ นนัทอารี 
 

8.4 อาจารย์ในสาขาปรสิตวทิยาและวทิยาภมูคุ้ิมกัน 
รศ.ดร.พญ.อญัชล ีตั eงตรงจิตร 
รศ.ดร.นิทศัน์ สขุรุ่ง 
 

8.5 อาจารย์ในสาขาศัลยกรรมจกัษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควชิาจกัษุวทิยา 
ผศ.พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์ 

 
การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
-อาจารย์ได้รับพฒันาการวิชาชีพจากอาจารย์อาวโุสที2เป็นพี2เลี eยงในอนสุาขานั eน 
-อาจารย์จะได้รับการสง่เสริมให้ไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ 
-อาจารย์จะได้รับการสง่เสริมให้มีความเชี2ยวชาญในด้านลกึโดยเฉพาะงานวิจยั เพื2อองค์ความรู้ใหม่ 
-อาจารย์จะได้รับการสง่เสริมให้ทํางานในสมาคมวิชาชีพตา่ง ๆ และสนบัสนนุให้เป็นคณะกรรมการของสมาคม 
-อาจารย์จะได้รับการสง่เสริมให้ไปเสนอผลงานวิชาการในที2ประชมุวิชาการทั eงในและตา่งประเทศ 
-อาจารย์จะต้องมีตําแหนง่ทางวิชาการตามที2กําหนด 

 
9.ทรัพยากรทางการศกึษา  

หนว่ยโรคจมกู ไซนสั และโรคภมูิแพ้กําหนดและดําเนินนโยบายเกี2ยวกบัทรัพยากรการศกึษาให้ครอบคลมุ
ประเดน็ตอ่ไปนี e 

9.1.สถานที%และโอกาสในการเรียนรู้ทั �งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตั ิ 
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การเข้าถงึแหลง่ข้อมลูทางวิชาการที2ทนัสมยั สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื2อสารได้อยา่ง 
เพียงพอ มีอปุกรณ์สําหรับฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิและมีสิ2งแวดล้อมทางการศกึษาที2ปลอดภยั 
9.2.การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที%สาํหรับการฝึกอบรม  
จํานวนผู้ ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ ป่วยหลากหลายสอดคล้องกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ที2คาดหวงั ทั eง 
ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน และผู้ ป่วยนอกเวลาราชการ การเข้าถงึสิ2งอํานวยความสะดวกทางคลนิิกและการเรียน 
ภาคปฏิบตัทีิ2พอเพียงสําหรับสนบัสนนุการเรียนรู้  
 
9.3.สื%ออเิล็กทรอนิกส์สาํหรับการเรียนรู้ที%ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถงึได้  
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื2อสารให้เป็นสว่นหนึ2งของการฝึกอบรมอยา่งมีประสทิธิภาพและถกู 
หลกัจริยธรรม 
9.4.การจดัประสบการณ์ในการปฏบิตังิานเป็นทมีร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวชิาชีพอื%น 
9.5.ความรู้และการประยุกต์ความรู้พื �นฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในสาขาวชิาที%ฝึกอบรม  
มีการบรูณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวจิยัอย่างเพยีงพอ 
9.6.การนําความเชี%ยวชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใช้ในการจดัทาํแผนการฝึกอบรม การดาํเนินการ 
ฝึกอบรม การประเมนิการฝึกอบรม 
9.7.การฝึกอบรมในแผนงานฝึกอบรม/แหล่งฝึกอบรมอื%น ทั �งในและนอกประเทศตามที%ระบุไว้ใน 
หลักสูตร ตลอดจนระบบการโอนผลการฝึกอบรม 

 
9.8. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

-การบริหารงบประมาณ 
O สถาบนัฝึกอบรมจดัตั eงงบประมาณประจําปีที2ผา่นการประชมุของสถาบนัฝึกอบรม 
-ทรัพยากรการเรียนการสอน 
O ห้องสมดุภาควิชาโสต นาสกิ ลาริงซ์ วทิยา มีหนงัสอืและฐานข้อมลูให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสบืค้น 
อีกทั eงคอมพิวเตอร์ที2เชื2อมตอ่ระบบอินเตอร์เนต เพื2อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ค้นคว้าข้อมลู 
O มีการจดัการอพัโหลด หนงัสือ แนวทางการรักษา หรือวารสารการแพทย์ที2เป็นประโยชน์ และทนัสมยั 
ในเวปไซต์ของ สมาคมโรคจมกูแหง่ประเทศไทย ใ ห้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแตล่ะสถาบนัได้มีโอกาส 
ค้นคว้าความรู้เพิ2มเตมิ 
O เครื2องมือแพทย์ วสัด ุครุภณัฑ์ และปัจจยัทางกายภาพ ที2มีความจําเป็นและเพียงพอตอ่การทํา 
หตัถการด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ 
O มีปริมาณผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน ที2เพียงพอตอ่การเรียนรู้และทําหตัถการ 
-การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ2มเตมิ 
O มีการสํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลกัสตูรทั eงจากอาจารย์ผู้สอนและจากผู้  
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจําทกุปี โดยจะมีการจดัทํางบประมาณเพื2อการจดัหาทรัพยากรการเรียน 
การสอนทกุปีการศกึษา 
-การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
O นอกเหนือจากการสาํรวจความต้องการทรัพยากรจากอาจารย์และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมดงัข้างต้น 
แล้ว หลกัสตูรฯ ได้จดัการตดิตามทรัพยากรที2มีอยู ่โดยมีการตรวจสอบประโยชน์จากทรัพยากรที2มี  
และประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที2มีอยู ่นอกจากนี e การประเมินยงัอาศยัจากผลสํารวจ 
ความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตอ่ปัจจยัสนบัสนนุการศกึษา ซึ2งจดัดําเนินการโดยแตล่ะ 
สถาบนั 
 

10.อายุและการต่ออายุประกาศนียบตัรในวชิาชีพเวชกรรม  
หลกัสตูรการฝึกอบรมเพื2อประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ต้องมีการตอ่อายทุกุ 5 ปี โดย
วิธีใดวิธีหนึ2ง 
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10.1 การสอบ 
10.2 เคยเข้าร่วมประชมุวิชาการที2เกี2ยวกบัโรคจมกูและภมูิแพ้โดยเฉพาะไมน้่อยกวา่ 3 ครั eงภายใน 5 ปี 

 
11.การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

หนว่ยนาสกิวิทยา และโรคภมูิแพ้มีแผนที2จะกํากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร
เป็นประจํามีกลไกสําหรับการประเมินหลกัสตูร การประเมินการจดัการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหนว่ยโรคจมกู 
ไซนสั และโรคภมูิแพ้เป็นประจําทกุปีและนําไปใช้จริง 

11.1. การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
ต้องครอบคลมุ 

11.1.1.พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  
11.1.2.ผลลพัธ์การเรียนรู้ที2พงึประสงค์  
11.1.3.แผนการฝึกอบรม  
11.1.4.ขั eนตอนการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
11.1.5.การวดัและประเมินผล  
11.1.6.พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม  
11.1.7.ทรัพยากรทางการศกึษา  
11.1.8.คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
11.1.9.ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบ 
สขุภาพ 
11.1.10.แผนงานฝึกอบรม/แหลง่ฝึกอบรมร่วม  
11.1.11.ข้อควรปรับปรุง 
นอกจากนี eยงัได้มีแผนที2จะหาข้อมลูปอ้นกลบัเกี2ยวกบัการฝึกอบรมจากผู้ใช้บณัฑิตผู้สําเร็จการ
ฝึกอบรมและมีประสบการณ์ทํางานประมาณ 6 เดือนถงึ 1 ปี ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
รวมถงึการใช้ข้อมลูปอ้นกลบัเกี2ยวกบัความสามารถในการปฏิบตังิานของแพทย์ผู้สาํเร็จการฝึกอบรม
ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

11.2.การประเมนิประสทิธิผลของการสอน 
11.2.1 การประเมินกลยทุธ์การสอน 

"#ประเมินจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
"#ประเมินจากผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
"#ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน 

O ภายหลงัการประเมินคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน และนํา 
ผลการประเมินนั eนมาใช้ในการพฒันากลยทุธิ�การสอนตอ่ไป 
11.2.2. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 

"#ประเมินจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
"#ประเมินจากผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
"#ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน 

O ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน และนํา 
ผลการประเมินนั eนมาใช้ในการพฒันาทกัษะของอาจารย์ในการใช้กลยทุธ์ตามที2ได้วางแผนไว้ตอ่ไป 

 
11.3.การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

หลกัสตูรฯ มีกระบวนการประเมินหลกัสตูรในภาพรวมและการบรรลผุลการเรียนรู้ที2คาดหวงัผา่นการให้
ข้อมลูย้อนกลบัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเมื2อสําเร็จการศกึษาเป็นประจําทกุปีการศกึษา และสง่เนื eอหา
หลกัสตูรฯ ให้อนกุรรมการโรคจมกู ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทย เป็นผู้ประเมินใน
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ภาพรวมหลงัการปรับปรุงหลกัสตูรฯ ใหมท่กุครั eง นอกจากนี e ให้ผู้ ใช้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ประเมินคณุภาพ
ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที2จบหลกัสตูรฯ ใหมท่กุครั eง นอกจากนี e ให้ผู้ ใช้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ประเมิน
คณุภาพของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที2จบการศกึษาอยา่งน้อย 6 เดือน 

 
11.4 การประเมนิผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามหลกัสตูรฯ ตามตวับง่ชี eผลการดําเนินงานที2ระบใุนหมวดที2 7 โดย
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ซึ2งแตง่ตั eงโดยราชวิทยาลยัฯ 

 
12.การทบทวนและการพฒันา  

หนว่ยนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้จดัให้มีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะ หรือ
อยา่งน้อยทกุ 5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื eอหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้สาํเร็จการฝึกอบรม รวมถงึการวดั
และการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที2ตรวจพบ มีข้อมลู
อ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพฒันาให้แพทยสภารับทราบ 

มีการรวบรวมผลการประเมินที2ได้จากผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ใช้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม อาจารย์ และ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร วิเคราะห์ทบทวนข้อมลูดงักลา่วเพื2อนํามาใช้ในการวางแผนปรับปรุง 
หลกัสตูรและแผนกลยทุธ์ 
 
13.ธรรมาภบิาลและการบริหารจดัการ  

หนว่ยนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้บริหารจดัการหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักฎระเบียบที2กําหนดไว้ ได้แก่ การรับ
สมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจํานวนที2รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และ
ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมที2พงึประสงค์ การออกเอกสารที2แสดงถงึการสําเร็จการฝึกอบรมในแตล่ะระดบั หรือ หลกัฐาน
อยา่งเป็นทางการที2สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันั eนได้ทั eงในประเทศและตา่งประเทศ  

หนว่ยนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้กําหนดหน้าที2รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจดัการงบประมาณของ
แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ให้สอดคล้องกบัความจําเป็นด้านการฝึกอบรม  

หนว่ยนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้มีบคุลากรที2ปฏิบตังิานและมีความเชี2ยวชาญที2เหมาะสม เพื2อสนบัสนนุการ
ดําเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื2น ที2เกี2ยวข้อง การบริหารจดัการที2ดีและใช้ทรัพยากรได้อยา่งเหมาะสม.  

หนว่ยนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้จดัให้มีให้มีจํานวนสาขาความเชี2ยวชาญทางการแพทย์และหนว่ยงานสนบัสนนุ
ด้านอื2นที2เกี2ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกบัข้อบงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
 
14.การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  

หนว่ยนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้จดัให้มีการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมตามระบบ กลไก และเกณฑ์ที2แพทย
สภากําหนดอยา่งน้อยทกุ 5 ปี 

14.1.การบริหารหลักสูตร 
14.1.1.มีคณะกรรมการที2ทําหน้าที2กําหนดทิศทางและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร บริหารจดัการ  
วางแผนดําเนินงาน และตดิตามผล โดยกําหนดวาระไว้อยา่งชดัเจน 
14.1.2.กําหนดให้คณะกรรมการมีการประชมุปรึกษาหารือกนัอยา่งน้อยปีละ 1 ครั eงและจดัทํา 
รายงานการประชมุทกุครั eง 
14.1.3.มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามปัจจยัคณุภาพเทียบกบัแผนงานและนํามาเพื2อทบทวน 
ทิศทางและวตัถปุระสงค์เป็นประจําก่อนรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นใหม ่

14.2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
14.2.1.การบริหารงบประมาณ 
หนว่ยนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้จดัตั eงงบประมาณประจําปีที2ผา่นการประชมุของสถาบนั 
ฝึกอบรม 
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14.2.2.ทรัพยากรการเรียนการสอน 
-ห้องสมดุภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา มีหนงัสอืและฐานข้อมลูให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
สืบค้น อีกทั eงคอมพิวเตอร์ที2เชื2อมตอ่ระบบอินเตอร์เนต เพื2อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ค้นคว้า 
ข้อมลู 
-มีการจดัการอพัโหลด หนงัสือ แนวทางการรักษา หรือวารสารการแพทย์ที2เป็นประโยชน์ และ
ทนัสมยัในเวปไซต์ของ สมาคมโรคจมกูแหง่ประเทศไทย ใ ห้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแตล่ะ
สถาบนัได้มีโอกาสค้นคว้าความรู้เพิ2มเตมิ 
-เครื2องมือแพทย์ วสัด ุครุภณัฑ์ และปัจจยัทางกายภาพ ที2มีความจําเป็นและเพียงพอตอ่การ
ทําหตัถการด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ 
-มีปริมาณผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน ที2เพียงพอตอ่การเรียนรู้และทําหตัถการ 

14.3.การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ%มเตมิ 
มีการสํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลกัสตูรทั eงจากอาจารย์ผู้สอนและจากผู้ เข้า

รับการฝึกอบรมเป็นประจําทกุปี โดยจะมีการจดัทํางบประมาณเพื2อการจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนทกุปี
การศกึษา 

 
14.4.การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร 

นอกเหนือจากการสาํรวจความต้องการทรัพยากรจากอาจารย์และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมดงัข้างต้นแล้ว 
หลกัสตูรฯ ได้จดัการตดิตามทรัพยากรที2มีอยู ่โดยมีการตรวจสอบประโยชน์จากทรัพยากรที2มี และประเมินความ
พอเพียงของทรัพยากรที2มีอยู ่นอกจากนี e การประเมินยงัอาศยัจากผลสํารวจความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมตอ่ปัจจยัสนบัสนนุการศกึษา ซึ2งจดัดําเนินการโดยแตล่ะสถาบนั 
 
14.3.การบริหารคณาจารย์ 
14.3.1.การรับอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
-หนว่ยนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ลงมตรัิบอาจารย์ประจําหลกัสตูร ตามระเบียบขั eนตอน และมีคณุสมบตัติาม
ข้อกําหนดของสถาบนัโดยต้องเป็นแพทย์ที2ได้รับวฒุิบตัรหรือประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสกิวิทยา
และโรคภมูิแพ้ หรือเทียบเทา่ หรือ เป็นแพทย์ที2ได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัฯิสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา ที2
ปฏิบตังิานดแูล รักษาผู้ ป่วยด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
14.3.2.การมีสว่นร่วมของอาจารย์ประจําหลกัสตูรในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 
-อาจารย์ประจําหลกัสตูรจะต้องประชมุเพื2อวางแผนการจดัการเรียนการสอน การประเมินผล ตลอดจนการ
ปรึกษาหารือแนวทางที2จะทําให้บรรลเุปา้หมายตามหลกัสตูร และได้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตามคณุลกัษณะผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมที2พงึประสงค์ ผลการดําเนินของหลกัสตูรจะถกูนําเสนอตอ่ที2ประชมุกรรมการบริหารหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ เพื2อประเมินและพฒันาการดําเนินงานของหลกัสตูร ทั eงนี eการพฒันาหลกัสตูร
ดําเนินการโดยผา่นการประชมุร่วมกนัระหวา่งอาจารย์ในหลกัสตูร เพื2อให้คณาจารย์มีสว่นร่วมในการตดิตาม 
ประเมินและพฒันาหลกัสตูร การดําเนินงานดงักลา่ว อิงตามผลที2ได้จากดชันีบง่ชี eมาตรฐาน 
14.3.3. การแตง่ตั eงคณาจารย์พิเศษ 
-หนว่ยนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้เสนอชื2ออาจารย์เพื2อเป็นอาจารย์ที2สอนบางเวลาหรืออาจารย์พิเศษ และมีการ
เสนอเพื2อพิจารณารับรองในที2ประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 
14.4.การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
14.4.1.การกําหนดคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ 
-ควรมีทกัษะด้านการพิมพ์งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดบัพื eนฐาน เชน่ Microsoft Word และมีความสามารถ
ในการสื2อสาร และการตดิตามประสานงาน และมีทกัษะทางภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑ์ดี 
14.4.2.การเพิ2มทกัษะความรู้เพื2อการปฏิบตังิาน 
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-บคุลากรสายสนบัสนนุ ควรได้รับการเพิ2มทกัษะและความรู้เพื2อการปฏิบตังิานอยา่งน้อยปีละ 1 ครั eง 
 
14.5.การสนับสนุนและการให้คาํแนะนําผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

14.5.1.การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื2น 
-มีการจดักิจกรรมทางวิชาการเพื2อการพฒันาและเพิ2มศกัยภาพ 
-มีการเพิ2มพนูประสบการณ์ทางวิชาการ เชน่ การประชมุวิชาการ หรือการเข้าฝึกอบรมการ 
ผา่ตดั 
-มีการสนบัสนนุการทําวิจยัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
-มีการสนบัสนนุหรือจดัให้มีกิจกรรมที2สง่เสริมให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
-มีการประเมินคณุภาพผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื2อเป็นข้อมลูปอ้นกลบัในการพฒันาตนเอง 
อยา่งตอ่เนื2อง 
-มีการจดัอาจารย์ที2ปรึกษาเพื2อให้คําปรึกษาที2ครอบคลมุทั eงในด้านวิชาการและการดําเนินชีวิต 
-มีการจดักิจกรรมที2สง่เสริมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี2ยนประสบการณ์กบัผู้ ที2 
ประสบความสาํเร็จในวิชาชีพ 
14.5.2.การให้ข้อมลูปอ้นกลบัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในการขอรับการสนบัสนนุ 
-ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้ข้อมลูปอ้นกลบัในเรื2องที2ต้องการรับความสนบัสนนุ  
โดยเฉพาะเรื2องเกี2ยวกบัวิชาการและสิ2งที2เกี2ยวข้องกบัการฝึกอบรม 

 
14.6.ความต้องการของสังคมและ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

14.6.1.มีการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจําทกุปีการศกึษา หลงัจากที2 
จบไปแล้ว 

 14.6.2.มีการนําข้อมลูที2ได้จากการสํารวจความพงึพอใช้ของผู้ใช้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมาเป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุงพฒันาหลกัสตูร เพื2อให้ได้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที2มีคณุสมบตัพิงึประสงค์ตาม 
ความต้องการของสงัคมและประเทศชาตมิากขึ eน 
 
14.7.ตวับ่งชี �ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลกัสตูรใช้ตวับง่ชี eผลการดําเนินงาน ดงันี e 

 

 สาระ Key Performance Indicators 
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1 ข้อมลูทั2วไป 1. ในทกุปีการศกึษา หลกัสตูรจดักิจกรรมตอ่ไปนี eอยา่งน้อยปีการศกึษาละ 1 ครั eง เพื2อให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมเพิ2มพนูความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ นอกเหนือจากการเรียนกบั

อาจารย์ประจําในสถาบนัฝึกอบรม 

-  กิจกรรมสนบัสนนุการเรียนการสอนโดยต้องมีวิทยากรภายนอกเข้าร่วม หรือ 

-  กิจกรรมที2หลกัสตูรมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาในประเทศ/ตา่ง 

ประเทศ/หนว่ยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือ 

-  กิจกรรมทางวิชาการที2จดัโดยหนว่ยงานภายนอก ซึ2งหลกัสตูรกําหนดให้ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมเข้าร่วม 

2 การประเมิน 

หลกัสตูร 

2. หลกัสตูรจดัให้มีการประเมินแผนการพฒันาปรับปรุงตามที2ระบไุว้ในหมวดที2 2 ด้าน

พนัธกิจ วตัถปุระสงค์และแผนพฒันา ปีละ 1 ครั eง 

3 การพฒันา 

คณาจารย์และบคุลากร 

3. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจําหลกัสตูรทกุคนมีการ พฒันาตนเองในรูปแบบตา่ง ๆ 

ทกุปีการศกึษา 

ภาคผนวก 1 
เนื Kอหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

1. ความรู้วทิยาศาสตร์การแพทย์พื �นฐานประยุกต์ (Correlated basic medical science) ทางนาสกิวทิยา
และโรคภมูแิพ้ และระบบที%เกี%ยวข้อง  
ความรู้พื �นฐาน  
- Surgical anatomy of the nose and paranasal sinuses  
- Skull base anatomy  
- Physiology of the nose and paranasal sinuses  
- Basic knowledge in immunology and allergy  
- Basic knowledge in smell and taste 
- Basic knowledge in diagnostic imaging of the nose and paranasal sinuses  
- Basic knowledge in pharmacology in rhinology and allergy 
- Basic knowledge in surgical oncology and related 

 
ความรู้ในสาขาวชิานาสิกวทิยาและโรคภมูแิพ้ 
- Pathogenesis of the diseases of the nose and para-nasal sinuses  
- Current management of the diseases of the nose and paranasal sinuses  
- Advanced nasal and paranasal sinus surgery   
- Clinical immunology  
- Update in pathogenesis of allergic rhinitis and comorbidities 
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- Current management of allergic rhinitis and comor-bidities including pharmacotherapy  
- Allergen immunotherapy 
- Basic knowledge in anterior skull base surgery 

 
2. โรคหรือภาวะของผู้ป่วย 
โดยโรค/ภาวะที2ต้องสามารถให้การวินิจฉยั ดแูลรักษา และฟืeนฟ ูหรือให้คําแนะนําเพื2อสง่ ตอ่ได้ สามารถแบง่เป็น ๓ 
ระดบัดงัตอ่ไปนี e  

 
 ระดบัที% 1 โรคหรือภาวะที%พบบ่อย ซึ%งผู้เข้ารับการฝึกสามารถ เรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง 

Symptom and sign Epistaxis 

Cough 

Sneezing 

Nasal blockage  

Postnasal drip 

Nasal mass  

Facial pain 

Rhinorrhea 

Nasal and eye itching 

Hyposmia and anosmia  

Disease of the nose and paranasal sinus Allergic rhinitis  

Chronic rhinitis  

Acute rhinosinusitis  

Chronic rhinosinusitis  

Nasal polyp  
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Rhinosinusitis complication 

Invasive fungal rhinosinusitis 

Allergic fungal rhinosinusitis 

Cyst and mucocele of nose and PNS 

CSF Rhinorrhea 

Deviated nasal septum 

Abscess, furuncle and carbuncle of nose 

Hypertrophy of nasal turbinate 

Grave’s opthalmopathy 

Nasolacrimal duct obstruction 

 Complication of sinus surgery 

Injury  fracture of base of skull  

fracture of nasal bone  

Foreign body  FB in paranasal sinus  

FB in nasal cavity 

Benign neoplasm  benign lesion in nasal cavity and paranasal sinus  

benign lesion of nasopharynx  

 
 

ระดบัที% 2 โรคหรือภาวะที%พบน้อยกว่าระดบัที% 1 และมีความสาํคัญซึ%งผู้เข้ารับการฝึก สามารถเรียนรู้
จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดแูลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดแูลในหอผู้ป่วยด้วยกัน เป็นต้น 
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Congenital disease Choanal atresia 

Malignant neoplasm   CA nasal cavity, skull base and paranasal sinus  

CA nasopharynx  

ระดบัที% 3 โรคที%พบน้อยแต่มีความสาํคัญ ซึ%งผู้เข้ารับการฝึกสามารถเรียนรู้โดยการศกึษาด้วยตนเอง 

หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี �อย่างพอเพยีง 

Neoplasm Skull base and brain tumor 

Orbital and optic nerve lesion 

 

3. การตรวจพเิศษเฉพาะทางนาสิกวทิยา และโรคภมูแิพ้ 

 ระดบัที% 1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 

Skin prick test 

Intradermal test 

Endpoint titration skin test 

Acoustic rhinometry 

Rhinomanometry 

Mucociliary function test 

 

ระดบัที% 2 สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 

Plain film 

CT scan 
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MRI 

Nasal provocation test 

Serum specific IgE 

Nasal scraping 

Nasal cytology 

Cytokines assays 

Olfactory and taste test 

 
            ระดบัที% 3 สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ได้ 

PET scan 

Angiography  

Pathology  

 
4. หตัถการทางโสต ศอ นาสิกวทิยา  

 
ระดบัที% 1 หตัถการที%ผู้เข้ารับการฝึกต้องทาํได้ด้วยตนเอง 

Nasal bone fracture: closed reduction 

Antral puncture/irrigation  

Septoplasty 

Turbinoplasty/ turbinate reduction  

Caldwell-Luc operation/ sublabial approach 

Anterior/ Posterior nasal packing  
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Nasal FB: remove 

Nasal or nasopharyngeal biopsy 

Nasal endoscopic examination 

Endoscopic middle meatal antrostomy  

Endoscopic anterior ethmoidectmy  

Endoscopic posterior ethmoidectomy 

Endoscopic sphenoidectomy 

Endoscopic frontal sinus surgery: Draf I, IIa, IIb 

Endoscopic frontal sinus surgery: Draf III 

Endoscopic DCR 

Endoscopic repair of CSF leak 

Endoscopic orbital decompression 

Endoscopic optic nerve decompression 

Endoscopic medial maxillectomy, prelacrimal/ Denker’s approach 

Endoscopic sphenopalatine artery ligation 

Nasoseptal flap 

Frontal sinus trephination/ mini trephination 
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Abscess/hematoma of nasal septum/vestibule/floor of nose: I&D  

Nasolabial cyst: excision 

Management of complications of endoscopic sinus surgery 

 
ระดบัที% 2 หตัถการที%ผู้เข้ารับการฝึกควรทาํได้  หรือทาํได้ภายใต้การแนะนําของผู้ เชี%ยวชาญ 

Endoscopic transpterygoid approach 

Reconstruction surgery for skull base defect 

Open sinus surgery except osteoplastic flap 

 
ระดบัที% 3 หตัถการที%ผู้เข้ารับการฝึกอาจทาํได้  หรือสามารถช่วยผ่าตดัได้ หรือเคยได้เหน็ หรือสามารถ
บอกข้อบ่งชี � ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ข้อดข้ีอเสียได้ 

Endoscopic ITF approach 

Endoscopic nasopharyngectomy 

Endoscopic anterior skull base surgery  

Osteoplastic flap 

 
5.งานวจิยั  
-  ความรู้พื eนฐานเกี2ยวกบัวิธีการทําวิจยั  
-  ความรู้พื eนฐานด้าน biostatistics 
 
 
 
 
6.การเรียนรู้ทางด้านบรูณาการ  
6.1 ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการสื%อสาร (Interpersonal and Commu-nication Skills)  

6.1.1. การสื2อสารและการสร้างความสมัพนัธ์ที2ดีระหวา่งแพทย์, ผู้ ร่วมงาน, ผู้ ป่วยและญาต ิ 
6.1.2. ปัจจยัที2สง่เสริมความสมัพนัธ์ที2ดีระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วย  
6.1.3. การดแูลผู้ ป่วยและญาตใินวาระใกล้เสียชีวิต  
6.1.4. การบอกขา่วร้าย  
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6.1.5. การบริหารจดัการ difficult case  
6.1.6. การตระหนกัรู้พื eนฐานความเชื2อทางสขุภาพที2ตา่งกนั 

6.2. ความเป็นมืออาชีพ  
6.2.1. การบริบาลโดยมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง patient-centered care  
- การยดึถือประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นหลกั  
- สทิธิผู้ ป่วย 
6.2.3. พฤตนิิสยั  
- ความรับผิดชอบ ความตรงตอ่เวลา ความซื2อสตัย์ และมีวินยั  
- การแตง่กายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ  
- การดแูลรักษาสขุภาพของตนเอง  
6.2.4. จริยธรรมการแพทย์  
- การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการดแูลรักษาและหตัถการ  
- การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมลูผู้ ป่วย  
- การออกใบรับรองแพทย์  
- การรักษาที2ไร้ประโยชน์หรือเป็นอนัตราย  
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง  
- การรับของสมนาคณุหรือผลประโยชน์สว่นตวั  
- ประโยชน์ทบัซ้อนทางธรุกิจ  
- ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งแพทย์ด้วยกนัเองในหน้าที2  
6.2.5. การเรียนรู้อยา่งตอ่เนื2องตลอดชีวิต  
- การสืบค้นข้อมลูเพื2อให้ได้ข้อมลูเชิงประจกัษ์  
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  
- การเลือกใช้ข้อมลูที2มีคณุภาพ  
- การประยกุต์ใช้ข้อมลูในการดแูลรักษาผู้ ป่วย  
- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ นิสติ นกัศกึษา ผู้ ป่วยและญาต ิ 
6.2.6. การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ  
- ความรู้เกี2ยวกบัระบบประกนัสขุภาพ เชน่ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดกิาร
การรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น  
- ความรู้เกี2ยวกบัการประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรักษา ได้แก่ การดแูลรักษา
ผู้ ป่วยแบบทีมสหวชิาชีพ, การใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล, การบนัทกึเวชระเบียนครบถ้วน
ถกูต้อง, การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG), การปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชื eอใน
โรงพยาบาล, การเสริมสร้างสขุภาพและการปอ้งกนัโรค, การประเมินความพอใจของผู้ ป่วย, ความรู้
เกี2ยวกบั cost consciousness medicine เชน่ นโยบายการใช้ยาระดบัชาต ิบญัชียาหลกัแหง่ชาต ิการ
ใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล เป็นต้น, ความรู้เกี2ยวกบักฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายที2
เกี2ยวข้องกบัการประกอบวิชาชีพแพทย์  
6.2.7. การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ 
- ระเบียบวธีิวจิยั  
- สถิตพืิ eนฐานสาํหรับงานวิจยัทางการแพทย์  
- วธีิการเขียนโครงร่างวจิยั  
- จริยธรรมการวิจยั  
- วธีิการเขียน manuscript 

 

ENT S
irir

aj



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
Entrustable professional activities (EPA) 

 
 กิจกรรมที2มีความสําคญัมาก (critical activities) ที2แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดด้านนาสกิวิทยาและโรคภมูิแพ้ ทกุ
คนต้องทําได้ด้วยตนเองอยา่งถกูต้องและมีความปลอดภยัตอ่ผู้ ป่วย 
 EPA ที2แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด อนสุาขาอนสุาขานาสกิวิทยาและภมูิแพ้ ทกุคนจะต้องแสดงให้เหน็วา่สามารถ
ทําได้ด้วยตนเองในระหวา่งการฝึกอบรม มีดงันี e 

EPA 1 Patient management in out-patient setting 
EPA 2 Patient management in surgical case  
EPA 3 Patient management in emergency case 
EPA 4 learning activity and presentation 

อนึ2ง สถาบนัฝึกอบรมแตล่ะแหง่สามารถกําหนดให้มี EPA เพิ2มเตมิได้ตามความเหมาะสมและบริบทของแตล่ะสถาบนั 
 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 

Title OPD case IPD case Emergency 

case 

Learning 

activity  
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Patient care • • •  

Medical knowledge and skill • • • • 

Practice based learning  • • • • 

Communication skill • • • • 

Professionalism  • • • • 

System based practice  • •   

 

 

 

Milestone 

Activities  Title 1 Half   2 Half  

Entrustable 

professional activities 

(EPA) 

1 Patient management in out-patient setting 

- Rhinorrhea  L5x1  

- Nasal blockage L5x1  

- Epistaxis L5x1 

- Sinusitis complication  L5x1 

2 Patient management in surgical case 

- Sinusitis  L5x1  

- CSF leakage  L5x1 
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- Septoturbinoplasty  L5x1  

- Benign nasal mass L5x1 

3 Patient management in emergency case 

- Severe epistaxis L4x1 

- Sinusitis complication L4x1 

4 Learning activity and presentation 

- Interhospital case discussion L4x1 

- Research presentation L4x1 

Direct observe 

procedural skill 

(DOPS) 

1 Basic FESS Sx1 Sx1 

2 Draf II Sx1 

3 Draf III Sx1 

4 Repair CSF leakage Sx1 

5 Septoplasty Sx1 

6 Turbinoplasty Sx1   

7 Prelacrimal, Denker’s approach Sx1  

8 Orbital decompression Sx1  

9 Dacryocystorhinostomy  Sx1  
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10 ESPAL Sx1  

 

Level of EPA 

Level 1 สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

Level 2 สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การชี eแนะของอาจารย์ 

Level 3 สามารถปฏิบตังิานได้โดยมีอาจารย์ให้ความชว่ย เหลือเมื2อต้องการ 

Level 4 สามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตนเอง 

Level 5  สามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตนเอง และควบคมุผู้ ที2มีประสบการณ์น้อยกวา่  

ตวัอยา่ง 

L3x1 = ประเมินกี2ครั eงก็ได้ แตต้่องประเมินได้ความสามารถระดบั level 3 อยา่งน้อย 1 ครั eง จงึจะถือวา่

ผา่น 

L4x2 = ประเมินกี2ครั eงก็ได้ แตต้่องประเมินได้ความสามารถระดบั level 4 อยา่งน้อย 2 ครั eง จงึจะถือวา่

ผา่น 

DOPS 

- S = satisfy, U = unsatisfy 

- Sx1 = ประเมินกี2ครั eงก็ได้แตต้่องประเมินได้ผลเป็น S อยา่งน้อย 1 ครั eงจงึจะถือวา่ผา่น 

 

  

ENT S
irir

aj



EPA 1 Patient management in out-patient setting 

หวัข้อ รายละเอียด 

1. ชื2อเรื2องกิจกรรม การดแูลรักษาผู้ ป่วยนอก (patient management in out-patient setting) 

2. ข้อกําหนดและข้อจํากดัของกิจกรรม 

(บริบทสถานที2ลกัษณะผู้ ป่วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1การซกัประวตัิผู้ ป่วยที2มาด้วยอาการทางจมกู 

2.2การตรวจร่างกายทางจมกูด้วยเครื2องมือพื eนฐานและเครื2องมือพิเศษ 

2.3การรวบรวบข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูที2ได้มาเพื2อให้ได้การวินิจฉยัและ

การวินิจฉยัแยกโรค 

2.4การให้การรักษาและคําแนะนํา 

2.5การบนัทกึเวชระเบียน 

บริบท 

สถานที2: ห้องตรวจผู้ ป่วยนอกหคูอจมกู 

ผู้ ป่วย: ผู้ ป่วยนอกที2มาด้วยอาการทางหคูอจมกู 

ข้อจํากดั: ผู้ ป่วยที2อยูใ่นภาวะฉกุเฉิน 

3. สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพที2เกี2ยวข้อง ( / ) การดแูลรักษาผู้ ป่วย 

( / ) ความรู้ความเชี2ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหา

ผู้ ป่วยและสงัคมรอบด้าน 

( / ) การเรียนรู้จากการปฏิบตัแิละการพฒันาตนเอง 

( / ) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการสื2อสาร 

( / ) ความเป็นมืออาชีพ 

( / ) การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ 
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4. ข้อกําหนดด้านประสบการณ์ความรู้

ทกัษะทศันคตพิฤตกิรรม 

ความรู้ทกัษะเจตคตทีิ2จําเป็นต้องมี 

4.1ความรู้เกี2ยวกบัโรคทางจมกูเพื2อการวินิจฉยัการตรวจพิเศษการรักษา

และการให้คําแนะนํา 

4.2ทกัษะการซกัประวตัแิละการตรวจร่างกายทางจมกู 

4.3ทกัษะในการทําหตัถการเพื2อการตรวจและการรักษาที2ห้องตรวจผู้ ป่วย

นอก 

4.4ทกัษะการสื2อสารที2ดีตอ่ผู้ ป่วยและญาตแิละผู้ ร่วมงาน 

4.5การเรียนรู้ด้วยตนเองจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

4.6ความรู้เกี2ยวกบัระบบสขุภาพและการใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่ง

เหมาะสม 

4.7 เจตคตทีิ2ดีตอ่วิชาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

วชิาชีพ 

5. การวดัและการประเมินผล วธีิการประเมินความสามารถ 

5.1การสงัเกตโดยตรงจากอาจารย์ 

5.2 case-based discussion  

จํานวนตามที2กําหนดใน milestone  

6. ระดบัความสามารถทาง EPA ของ

แพทย์ประจําบ้านแตล่ะชั eนปี 

ระดบัความสามารถที2พงึมีตามที2กําหนดในตาราง milestone เพื2อเลื2อนชั eน

ปีหรือจบการฝึกอบรม 

7. วนัหมดอายผุลการรับรองการประเมิน วนัหมดอายสุําหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเรื2องนี eเลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม ่

 

 

EPA 2 Patient management in surgical case 

หวัข้อ รายละเอียด 
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1. ชื2อเรื2องกิจกรรม การดแูลรักษาผู้ ป่วยผา่ตดั (patient management in surgical case) 

2. ข้อกําหนดและข้อจํากดัของ

กิจกรรม (บริบทสถานที2

ลกัษณะผู้ ป่วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1การเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมสําหรับการผา่ตดัรวมถงึ informed consent, 

preoperative order 

2.2การทําผา่ตดัเป็นศลัยแพทย์มือหนึ2งหรือผู้ชว่ยผา่ตดั 

2.3การดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัรวมถงึในระยะพกัฟืeนหลงัดมยาสลบ 

2.4การเขียน operative note, postoperative order 

2.5การประสานงานการทํางานเป็นทีมและการทํางานร่วมกบัสหวิชาชีพอื2น 

2.6การบนัทกึเวชระเบียนอื2นๆได้แก่ admission note, progress note, 

discharge plan, summary discharge, etc 

บริบท 

สถานที2: ห้องผา่ตดั 

ผู้ ป่วย: ผู้ ป่วยที2มารับการผา่ตดั 

ข้อจํากดั: ผู้ ป่วยที2อยูใ่นภาวะฉกุเฉิน 

3. สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพที2 

เกี2ยวข้อง 

( / ) การดแูลรักษาผู้ ป่วย 

( / ) ความรู้ความเชี2ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาผู้ ป่วยและ

สงัคมรอบด้าน 

( / ) การเรียนรู้จากการปฏิบตัแิละการพฒันาตนเอง 

( / ) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการสื2อสาร 

( / ) ความเป็นมืออาชีพ 

( / ) การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ 
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4. ข้อกําหนดด้านประสบการณ์

ความรู้ทกัษะทศันคติ

พฤตกิรรม 

ความรู้ทกัษะเจตคตทีิ2จําเป็นต้องมี 

4.1ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของผู้ ป่วยก่อนทําผา่ตดัและการดแูลผู้ ป่วย

หลงัผา่ตดั 

4.2ทกัษะในการผา่ตดัและการชว่ยผา่ตดั 

4.3การเรียนรู้ด้วยตนเองจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

4.4ทกัษะด้าน non-technical skill โดยเฉพาะ situation awareness, decision 

making  

4.5ความสามารถในการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้ นํา 

4.6ความรู้เกี2ยวกบัระบบสขุภาพและการใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม 

4.7 เจตคตทีิ2ดีตอ่วิชาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

5. การวดัและการประเมินผล วธีิการประเมินความสามารถ 

5.1การสงัเกตโดยตรงจากอาจารย์ตามหตัถการที2กําหนดใน milestone 

5.2 case-based discussion ตามหตัถการที2กําหนดใน milestone 

6. ระดบัความสามารถทาง EPA 

ของแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด 

ระดบัความสามารถที2พงึมี 

ต้องมีความสามารถไมต่ํ2ากวา่ระดบั L5 ในหตัถการที2กําหนดใน milestone เพื2อ

เลื2อนชั eนหรือจบการฝึกอบรม 

7. วนัหมดอายผุลการรับรองการ

ประเมิน 

วนัหมดอายสุําหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเรื2องนี eเลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม ่

 

 

 

 

ENT S
irir

aj



  

ENT S
irir

aj



EPA 3 Patient management in emergency case 

หวัข้อ รายละเอียด 

1. ชื2อเรื2องกิจกรรม การดแูลรักษาผู้ ป่วยฉกุเฉิน (patient management in emergency case) 

2. ข้อกําหนดและข้อจํากดัของ

กิจกรรม (บริบทสถานที2

ลกัษณะผู้ ป่วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1การซกัประวตัิและตรวจร่างกายเพื2อวินิจฉยัและประเมินความรุนแรงของ 

ภาวะฉกุเฉินทางจมกู 

2.2การทําหรือชว่ยทําหตัถการเพื2อแก้ไขภาวะฉกุเฉินทางจมกู 

2.3การประสานงานการทํางานเป็นทีมและการทํางานร่วมกบัสหวิชาชีพอื2น 

2.4การบนัทกึข้อมลูในเวชระเบียน 

บริบท 

สถานที2: หอผู้ ป่วยนอกหอผู้ ป่วยในห้องฉกุเฉินห้องผา่ตดั 

ผู้ ป่วย: ผู้ ป่วยที2มีภาวะฉกุเฉินทางหคูอจมกู 

ข้อจํากดั: ไมมี่ 

3. สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพที2 

เกี2ยวข้อง 

( / ) การดแูลรักษาผู้ ป่วย 

( / ) ความรู้ความเชี2ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาผู้ ป่วยและ

สงัคมรอบด้าน 

( / ) การเรียนรู้จากการปฏิบตัแิละการพฒันาตนเอง 

( / ) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการสื2อสาร 

( / ) ความเป็นมืออาชีพ 

(   ) การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ 
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4. ข้อกําหนดด้านประสบการณ์

ความรู้ทกัษะทศันคติ

พฤตกิรรม 

ความรู้ทกัษะเจตคตทีิ2จําเป็นต้องมี 

4.1ความรู้เกี2ยวกบัการวินิจฉยัและการดแูลรักษาภาวะฉกุเฉินทางจมกู 

4.2ทกัษะในการทําหตัถการฉกุเฉินทางจมกู 

4.3ทกัษะด้าน non-technical skill โดยเฉพาะ situation awareness, decision 

making  

4.4ความสามารถในการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้ นํา 

4.5 เจตคตทีิ2ดีตอ่วิชาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

5. การวดัและการประเมินผล วธีิการประเมินความสามารถ 

5.1การสงัเกตโดยตรงจากอาจารย์อยา่งน้อย๑ครั eง 

5.2 case-based discussion อยา่งน้อย ๑ ครั eง ตอ่ปี  

6. ระดบัความสามารถทาง EPA 

ของแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด 

ระดบัความสามารถที2พงึมี 

- ต้องมีความสามารถไมต่ํ2ากวา่ระดบั L5 เพื2อการจบการฝึกอบรม 

7. วนัหมดอายผุลการรับรองการ

ประเมิน 

วนัหมดอายสุําหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเรื2องนี eเลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม ่
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EPA 4 learning activity and presentation 

หวัข้อ รายละเอียด 

1. ชื2อเรื2องกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้และการนําเสนอ (learning activity and presentation) 

2. ข้อกําหนดและข้อจํากดัของกิจกรรม 

(บริบทสถานที2ลกัษณะผู้ ป่วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1การนําเสนอหรือการดําเนินกิจกรรม interesting case, research 

presentation 

2.2การร่วมอภิปรายหรือเสนอความคดิเหน็ในกิจกรรมข้างต้น 

บริบท 

สถานที2: ห้องเรียน 

ผู้ ป่วย: ไมมี่ 

ข้อจํากดั: ไมมี่ 

3. สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพที2เกี2ยวข้อง ( / ) การดแูลรักษาผู้ ป่วย 

( / ) ความรู้ความเชี2ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหา

ผู้ ป่วยและสงัคมรอบด้าน 

( / ) การเรียนรู้จากการปฏิบตัแิละการพฒันาตนเอง 

( / ) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการสื2อสาร 

( / ) ความเป็นมืออาชีพ 

(  ) การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ ENT S
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4. ข้อกําหนดด้านประสบการณ์ความรู้

ทกัษะทศันคตพิฤตกิรรม 

ความรู้ทกัษะเจตคตทีิ2จําเป็นต้องมี 

4.1ความรู้เกี2ยวกบัโรคการตรวจและหตัถการทางจมกู 

4.2ความรู้เกี2ยวกบังานวิจยัทางการแพทย์การวิพากย์งานวิจยัจริยธรรมการ

วจิยั 

4.3ทกัษะในการใช้สารสนเทศในการสบืค้นข้อมลูทางการแพทย์ 

4.4ทกัษะการนําเสนอการดําเนินกิจกรรมการอภิปรายการใช้สื2อการ

นําเสนอและการทําสื2อทศันปูกรณ์ 

4.5 ความรับผิดชอบในงานที2ได้รับมอบหมาย 

5. การวดัและการประเมินผล วธีิการประเมินความสามารถ 

การสงัเกตโดยตรงจากอาจารย์ และการซกัถามในชั eนเรียน อยา่งน้อย 2 

ครั eง ตอ่ปี  

6. ระดบัความสามารถทาง EPA ของ

แพทย์ประจําบ้านแตล่ะชั eนปี 

ระดบัความสามารถที2พงึมี 

- ต้องมีความสามารถไมต่ํ2ากวา่ระดบั L4 เพื2อจบการฝึกอบรม 

7. วนัหมดอายผุลการรับรองการประเมิน วนัหมดอายสุําหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเรื2องนี eเลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม ่
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