
 
 

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  
คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม 
หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชพีเวชกรรม  

ด้านศัลยศาสตรศ์ีรษะและคอ ประจ าปีการศึกษา 2566 
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 
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๑ 

 

หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ 

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
 

๑. ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย) เกณฑ์หลกัสตูรเพ่ือประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 

 (ภาษาองักฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Head and Neck  
Surgery 

 

๒. ช่ือวุฒบัิตร 
          ช่ือเตม็ 
    (ภาษาไทย)       ประกาศนียบตัรวิชาชีพเวชกรรมด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 

(ภาษาองักฤษ)   Certificate of Medical Proficiency in Head and Neck Surgery 
          ช่ือย่อ 
           (ภาษาไทย) ป.ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 
           (ภาษาองักฤษ) Cert. in Head and Neck Surgery 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ 
ภาควชิาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

 

๔. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
     ปัจจุบันการรักษาโรคเก่ียวกับกล่องเสียง หลอดลม และเนื้องอกของศีรษะและคอ มีวิวฒันาการทางวชิาการ
มากขึ้น รวมทั้งมีการใช้เครื่องมือที่ละเอียดอ่อนในการวินจิฉัยและรักษา เช่น digital camera flexible scope, 
telescope ขนาดและมุมต่างๆ, transnasal endoscope, stroboscope, laser, microlaryngeal surgery set, 
sialendoscope และ investigation ต่างๆของ swallowing disorders  การรักษามะเร็งก็มีวิวัฒนาการมาก โดยไม่
มุ่งหวังเพื่อหายอย่างเดยีวแตเ่น้นการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด้วย เช่น เทคนิคการผ่าตดัที่สามารถเก็บบางส่วนของกล่อง
เสียง การผ่าตัดที่มีการซ่อมแซมส่วนที่ตัดไปได้ดี (reconstructive surgery) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการกลืน  การรักษา
ร่วมกันได้แก่การผ่าตดั ฉายแสง และเคมีบ าบัด นอกจากนีม้ีการผ่าตัดเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องเสียง เชน่ vocal cord 
medialization 
            หลกัสตูรนีน้อกจากจะจดัการฝึกอบรมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดแูลผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพตามวิชาชีพท่ีก าหนดแล้ว ยงัเน้นให้ผู้ เข้าฝึกอบรมมีความเอือ้อาทรและใสใ่นในความปลอดภยัเพ่ือ
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การแก้ไขปัญหาและสง่เสริมสขุภาพของประชาชนโดยยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพืน้ฐานการดูแลแบบองค์รวม 
และมีสภาวะการท างานท่ีเหมาะสมเพ่ือธ ารงสขุภาพของผู้ เข้าฝึกอบรม 
 
๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลกัสตูรนี ้ต้องมีคณุสมบตัแิละความรู้ความสามารถขัน้ต ่าตาม
สมรรถนะหลกัทัง้ ๖ ด้านดงันี ้

๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
ก. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการ วินิจฉยั การวินิจฉยัแยกโรค การเลือกใช้เคร่ืองมือเพ่ือ

วินิจฉยั แนวทางการรักษาและฟืน้ฟผูู้ ป่วยเนือ้งอกศีรษะและคอ 

ข. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมเพ่ือการผ่าตดัเนือ้งอกศีรษะและ
คอ การดแูลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหวา่งผา่ตดั ตลอดจนการดแูลผู้ ป่วยหลงัการผ่าตดั 

ค. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง (palliative care)  
๒) ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ

ด้าน  (Medical Knowledge and Skills) 
ก. ความรู้เก่ียวกบัโรคมะเร็งศีรษะและคอเก่ียวกบัพฤตกิรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือกใน

การรักษารวมถึงข้อดีข้อเสีย และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาแตล่ะวิธี และพยากรณ์โรค  
ข. มีความรู้ความสามารถและทกัษะเก่ียวกบัหตัถการการผา่ตดัเนือ้งอกศีรษะและคอ รวมทัง้

หตัถการการผา่ตดัเพ่ือเสริมสร้างและซอ่มแซม  
 ๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

ก. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์ 
ข. มีความสามารถในการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ 

๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. มีความสามารถและทกัษะในการส่ือสารให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติ  
ข. มีความสามารถและทกัษะในการน าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหา  
ค. มีความสามารถและทกัษะในการท างานเป็นทีม และมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี   

๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
ก. ความสามารถในการปฏิบตังิานได้ด้วยตนเองอยา่งเตม็ตวัโดยไมต้่องมีการก ากบัดแูล 
ข. การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการพฒันาวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง 
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ค. การบริบาลโดยใช้ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองค์รวม ค านงึถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภยั 

ง. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 
๗) การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  
ค. มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

และสามารถปรับเปล่ียนการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
     ๖.๑  วิธีการให้การฝึกอบรม  

๑). การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
ปฏิบตังิานในห้องตรวจผู้ ป่วยนอก ห้องผา่ตดัและหอผู้ ป่วยใน เพ่ือได้เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะเก่ียวกบั 

- การดแูลรักษาผู้ ป่วยเนือ้งอกศีรษะและคอ, ผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกตขิองการกลืน, ผู้ ป่วยท่ีมี   

     ความผิดปกติของเสียง, หรือผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกตขิองทางหายใจส่วนต้นตัง้แต ่โพรงจมกู  

     คอหอย กล่องเสียง หลอดลมสว่นต้น และหลอดอาหารสว่นต้น 

- การเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมเพ่ือการผ่าตดั รวมถึงการดแูลระหวา่งและหลงัผา่ตดั 
- การดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง 

๒).  ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) 
- ปฏิบตังิานในห้องตรวจผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน และคลินิกเฉพาะโรคตา่งๆ ได้แก่ คลินิกเนือ้

งอกกลอ่งเสียง (Laryngology clinic), คลินิกมะเร็งทางห ูคอ จมกู (ENT Oncology clinic), 

คลินิกการกลืน (Swallowing clinic,) คลินิกความผิดปกติของเสียง (Voice clinic)  เพ่ือเรียนรู้

และพฒันาทกัษะเก่ียวกบั การวินิจฉยั การเลือกใช้เคร่ืองมือเพ่ือวินิจฉยั วางแผนแนวทางการ

รักษาและฟืน้ฟผูู้ ป่วยเนือ้งอกบริเวณศีรษะและคอ พฤติกรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือก

ในการรักษารวมถึงข้อดีข้อเสีย และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาแตล่ะวิธี และพยากรณ์โรค 
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- ปฏิบตังิานในห้องผา่ตดัได้รับการฝึกอบรม/ชว่ยท า/ได้ท าด้วยตนเองเก่ียวกบัหตัถการการ
ผา่ตดัเนือ้งอกบริเวณศีรษะและคอ  รวมทัง้หตัถการการผ่าตดัเพ่ือเสริมสร้างและซอ่มแซม 
(reconstructive surgery) ในรูปแบบตา่งๆ อาทิ skin grafting, local flap, regional flap, 
free vascularized flap และ prosthesis ตา่งๆ เป็นต้น 

- ต้องเข้าร่วมและน าเสนอกิจกรรมทางวิชาการท่ีจดัให้มีขึน้นอยา่งสม ่าเสมอตลอดการฝึกอบรม 
เชน่ grand round, interesting case, journal club, topic review, ENT- Plastic 
conference, ENT-Pathology conference, ENT-Radiology conference เป็นต้น  

๓). การเรียนรู้จากการปฏิบัตแิละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
Improvement)  
- ได้น าเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมันาวารสารทางการแพทย์ และมีสว่นร่วมในการวิพากษ์

บทความหรืองานวิจยัทางการแพทย์ 

- มีประสบการณ์ในการท า mortality and morbidity conference, และฝึกการวางแผนในการ
รักษาผู้ ป่วยตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาให้กบัแพทย์ประจ าบ้านใน Laryngology clinic และ ENT 
Oncology clinic  

๔).  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
- เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสง่เสริมทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการส่ือสาร และการพฒันาด้านมนษุยสมัพนัธ์ 

- มีประสบการณ์การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเพ่ือการตดัสินใจการรักษา การให้ค าแนะน า และค าปรึกษา
เก่ียวกบัสขุภาพ 

- มีประสบการณ์ในการน าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และร่วมอภิปรายในงานสมัมนาทางวิชาการท่ีจดั

ขึน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- ปฏิบตังิานเป็นทีมร่วมกบัแพทย์ตา่งสาขา พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย์สาขาอ่ืนๆ 

รวมถึงการมีสว่นร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขา เชน่ Tumor clinic conference, ENT-

Plastic conference, ENT-Pathology conference, ENT-Radiology conference เป็นต้น 

๕).  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
          -     ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานรักษาพยาบาลด้วยตนเองตามระดบัความรู้ความสามารถ ช่วย   

                             อาจารย์ของสาขาในการสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้าน 

- เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้มีการเรียนรู้วิธีการน าไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

รวมถึงการเข้าร่วมประชมุวิชาการเพ่ือพฒันาวิชาชีพได้แก่ประชุมวารสารสโมสร การบรรยาย
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พิเศษ ประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช, ราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่ง

ประเทศไทย 

- มีสว่นร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรักษา และเรียนรู้เก่ียวกบั
การใช้ทรัพยากรทางสขุภาพอยา่งเหมาะสมและคุ้มคา่ 

- ได้รับงานท่ีต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง 

๖).  การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบั 

- ระบบสขุภาพของประเทศ 

- ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรักษา 

ทัง้นีท้างสถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัสภาวะการท างานให้เหมาะสม ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้ รับการ
ฝึกอบรม 

 
๖.๒ เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

๑).  โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบง่เป็น (ภาคผนวกที่ ๑) 
 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉยั ดแูลรักษา และฟืน้ฟ ู หรือให้ค าแนะน าเพ่ือสง่ตอ่ 

ได้ ในโรคเนือ้งอกของศีรษะและคอ ตอ่ไปนี ้
ระดบัท่ี  ๑   โรคหรือภาวะท่ีพบบอ่ย ซึง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วย 

โดยตรง  
ระดบัท่ี  ๒   โรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกวา่ระดบัท่ี ๑ และมีความส าคญัซึง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
     สามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เชน่ การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วย 

ด้วยกนั เป็นต้น  
ระดบัท่ี  ๓   โรคท่ีพบน้อยแตมี่ความส าคญั ซึง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้โดย 

การศกึษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้ 
โรคในกลุม่นีอ้ยา่งพอเพียง 

๒). การตรวจพิเศษ (ภาคผนวกที่ ๑) 
ระดบัท่ี ๑  สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดบัท่ี ๒ สามารถสง่ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 

E
N
T S

iri
ra

j



 

เกณฑ์หลกัสตูรประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ ๒๕๖๒ หน้า ๖ 

 

ระดบัท่ี ๓  สามารถสง่ตรวจ และน าผลไปประยกุต์ใช้ได้ 
๓). หตัถการการผ่าตดัศีรษะและคอ แบง่เป็น (ภาคผนวกที่ ๑) 

ระดบัท่ี ๑   หตัถการท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง   
ระดบัท่ี ๒  หตัถการท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมควรท าได้  หรือท าได้ภายใต้การแนะน าของ

ผู้ เช่ียวชาญ 
ระดบัท่ี ๓  หตัถการท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอาจท าได้  หรือสามารถช่วยผ่าตดัได้ หรือเคยได้

เห็น หรือสามารถบอกข้อบง่ชี ้ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีข้อเสียได้ 
 

๖.๓  จ านวนปีของการฝึกอบรม   ๑ ปี 
 
๖.๔  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

 ผศ.นพ. ไพบลูย์ สรีุย์พงษ์         ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรม 

 ผศ.นพ. ภาวิน เกษกลุ              คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายการบริหาร และประสานงาน  

 ผศ.พญ. ฉนัทิชา โชตกิวณิชย์    คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายวิชาการ 

 ผศ.นพ. วรุตม์ พงศาพิชญ์         คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายประเมินผล 
    

๖.๕ สภาวะการปฏิบัตงิาน 

       ๖.๕.๑ กิจกรรมทางวิชาการ จดัให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดงัตอ่ไปนี ้

-  Academic activity ของภาควิชา ตามตารางท่ีภาคก าหนด ได้แก่ Interesting case, Journal club,  

   Topic review, Staff lecture, Morbidity and Mortality conference, ENT-Pathology conference,  

   ENT-Radiology conference  

-  Laryngology clinic  ส าหรับการวางแผนการรักษาผู้ ป่วยเนือ้งอกบริเวณศีรษะและคอ  ๑ ครัง้/สปัดาห์  

-  Head and neck ward round  ๑ ครัง้/สปัดาห์ 

-  ENT-Plastic conference ๑ ครัง้/เดือน 

-  การประชมวุิชาการระดบัชาต/ินานาชาติ, การประชมุของราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทย 
และ การประชมุท่ีเก่ียวข้อง (ตามดลุยพินิจ) 
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          ๖.๕.๒ ตารางการปฏิบตังิานระหว่างการฝึกอบรม (สามารถเปล่ียนแปลงได้)  

การปฏิบตังิานในภาควิชา ไมน้่อยกวา่ 10 เดือน  การศกึษาดงูานนอกภาควิชา (Elective) ไมเ่กิน 2 เดือน 
ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไมน่้อยกว่า  1 ปีโดยสามารถลาได้ไม่เกิน 10 วัน การอยูเ่วรจะตามอาจารย์ในหนว่ย
สาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ โดยจะอยู่เวรประมาณ 8 ครั้งต่อเดือน ส่วนวนัอื่นๆจะให้ค าปรึกษาใน
ผู้ป่วย Head and Neck ตามการร้องขอของอาจารย ์โดยมคี่าตอบแทนให ้ 

 

วน    /เวลา จ นทร ์ อ งคาร พ  ธ พฤห  ส ศ  กร ์ 
7.00 - 8.00 Ward round Ward round Ward round Ward round Ward round 

8.00 – 9.00 Interesting case Journal Club OPD & Laryngology 
Clinic 

FNA Clinic 

ENT-Plastic 
conference 
(สัปดาห์ที่ 1) 

MM conference 
(สัปดาห์ที่ 2) 

 9.00 – 12.00  
OR 

OR / 
Swallowing Clinic 

 

ENT Oncology 
Clinic 

- OR/Botox Clinic 
- Laryngeal EMG 

13.00 – 15.00 Voice Clinic Laryngology Clinic Tumor Clinic Research Activity 

15.00 – 16.30 Research 
Activity 

ENT-Radiology 
conference 

- J.club ของหน ่วย 

H & N Round Research activity 

16.30 – 17.00 Ward round Ward round Ward round Ward round 

          ๖.๕.๓   การลา 

         การลากิจ และลาพกัร้อน : ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลากิจได้ไมเ่กิน ๑๐ วนัตอ่ปี โดยต้องท าหนงัสือแจ้ง
ให้อาจารย์หวัหน้าสาขาวิชาฯทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ ๑ สปัดาห์นบัจากวนัท่ีลงในหนงัสือลา และจะอนญุาตให้
ลาได้หรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัพินิจของอาจารย์ และสามารถลาพกัร้อนรวมกบัลากิจได้ไมเ่กิน  10 วนัตอ่ปี โดยการลา
พกัร้อนสามารถลาตดิตอ่กนัได้ครัง้ละไมเ่กิน 5 วนั    

         การ ลาป่วย : ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลาป่วยได้โดยให้โทรแจ้งอาจารย์ภายในหนว่ยในวนัท่ีป่วย
หลงัจากหายป่วยและสามารถกลบัมาปฏิบตัิหน้าท่ีได้แล้วให้สง่ใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ให้ท่ีธุรการภาควิชา
ฯ ภายใน ๑ สปัดาห์หลงัจากวนัท่ีกลบัมาปฏิบตังิาน 
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        การลาคลอด : ไมแ่นะน าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตัง้ครรภ์ในชว่งการเรียนตอ่แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด แตใ่น
กรณีท่ีตัง้ครรภ์ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลาคลอดได้ไมเ่กิน ๑ เดือน ก่อนคลอด และไมเ่กิน ๓ เดือนหลงัคลอด 
แตท่ัง้นีเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมาปฏิบตังิานเพิ่มเตมิเพ่ือให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมครบ ๑ ปี  

            

        ๖.๕.๔ จดัให้มีคา่ตอบแทนแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัต าแหนง่และงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 
๖.๖ การวัดและประเมินผลเพื่อประกาศนียบัตรฯ 

๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการจบการฝึกอบรม 
      มีการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมและการจบการฝึกอบรม ครอบคลมุผลลพัธ์การ

ฝึกอบรมทัง้ ๖ ด้าน ดงันี ้
มิตท่ีิ ๑  สมรรถนะการดแูลรักษาผู้ ป่วย 
มิตท่ีิ ๒ ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วย 

และสงัคมรอบด้าน 
มิตท่ีิ ๓ การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ 
มิตท่ีิ ๔ ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร 
มิตท่ีิ ๕ ความเป็นมืออาชีพ 
มิตท่ีิ ๖ การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ 

 

               ประเมินผลจากความรู้, การปฏิบตังิานและผลงานวิจยั โดยคณาจารย์ผู้ รับผิดชอบในรูปกรรมการ และมี
การประเมิน Entrustable Professional Activity (EPA) ตามหวัข้อท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด และมีการก าหนด 
milestones ของแตล่ะชว่งการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด (ภาคผนวกที่ ๒) 
                    การประเมิน Entrustable Professional Activity (EPA)   ตามแบบประเมิน  Personal learning activity 
and presentation การดแูลผู้ ป่วยนอก ผลการประเมินต้องสามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตวัเอง หรือสามารถ
ปฏิบตังิานได้ด้วยตนเอง และควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่อยา่งน้อย 4 ครัง้  และการดแูลผู้ ป่วยใน ผลการ
ประเมินต้องสามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตวัเอง หรือสามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์
น้อยกวา่ (ตามเอกสารแนบท้าย)   
              การประเมิน Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)  ในหตัการท่ีต้องท าได้ของ Head and 
Neck เชน่  Neck dissection , Parotidectomy , Laryngectomy  เป็นต้น ต้องได้ผลประเมินเป็น “ผ่าน” โดย
สามารถท าได้ด้วยตวัเอง  (ตามเอกสารแนบท้าย)   
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              ต้องปฏิบตังิานครบตามเวลาการฝึกอบรม มีเจตคติตอ่การเป็นแพทย์ท่ีดีและตัง้ใจปฏิบตังิาน ไมท่ าให้เกิด
ความเส่ือมเสียตอ่วิชาชีพ  และการสอบข้อเขียนและปากเปลา่ต้องไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 60  
 

     เกณฑ์ไมใ่ห้ผา่นมีดงันี ้ 
1. ปฏิบตังิานไม่ครบตามเวลาการฝึกอบรมโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร แตใ่นกรณีท่ีเห็นวา่มีความจ าเป็นจะ

ให้ตอ่เวลาปฏิบตังิานเพื่อให้ครบเวลาการฝึกอบรม  
2. มีความผิดในด้านเจตคต ิจริยธรรมทางการแพทย์ และอาจารย์ในหน่วยสาขาวิชาโรคกล่องเสียง 

หลอดลม ศรีษะและคอตั้งแต ่2 ใน 3 ขึ้นไปพิจารณาเหน็ว่าไม่ให้ผ่าน  
3. ผลการสอบ  < 60%  โดยใหส้อบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้งในปีถัดไป ถ้าไม่ผ่านอีกถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์  

โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่ได้รับประกาศนยีบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ  
 

    เกณฑ์การให้ออกจากการฝึกอบรม  
              มีความผิดในด้านเจตคต ิจริยธรรมทางการแพทย์อย่างร้ายแรง และอาจารย์ในหนว่ยสาขาวชิาโรคกล่อง
เสียง หลอดลม ศีรษะและคอตั้งแต่ 2 ใน 3 ขึ้นไปพิจารณาเห็นว่าควรให้ออกจากการฝึกอบรม  
                       

๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อประกาศนียบัตร 
   (๑)  คณุสมบตัผิู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบเพ่ือประกาศนียบตัร 
   ผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบต้องเป็นผู้ ท่ีจบการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลกัสตูรประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ จากสถาบนัซึง่ได้รับการรับรองเกณฑ์หลกัสตูรจากราชวิทยาลยัแล้ว ไมเ่กิน  ๓ ปี   
  

(๒) เอกสารประกอบ 
  เอกสารรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมวา่เป็นผู้ ท่ีส าเร็จการฝึกอบรมจากหลกัสตูรประกาศนียบตัรใน
วิชาชีพเวชกรรมด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 
 

(๓)  วิธีการประเมิน 
- ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่าโดยคณาจารย์ผู้ รับผิดชอบในรูป

กรรมการโดยต้องได้คะแนนรวมไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๖๐ 

-  กรณีท่ีสอบไมผ่า่นสามารถสอบซ า้ในปีถดัไป ได้ตราบใดท่ียงัคงคณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธิเข้า
สอบอยู ่  
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๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

๗.๑ คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ๗.๑.๑) เป็นแพทย์ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๒๕   
๗.๑.๒) เป็นแพทย์ท่ีได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
 
๗.๒ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      ไมเ่กิน ๒ คน  

              
๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 จากอาจารย์ทัง้หมดของสาขาวิชาโรคกลอ่งเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

 
๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

                                
คณาจารย์ในสาขาวชิาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ภาควชิาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา    

ช่ือ คุณวุฒ ิ
ภาควชิาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา  

ศ.คลนิิก นพ. โชคชยั เมธีไตรรัตน์ พ.บ. ป.ชัน้สงู (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา)  
ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา)  
MSc. (Epidemiology), FICS, FRCOT  
Cert. Of fellowship in Otologyology – Head and Neck  

Surg .Toronto, Canada 

ศ.คลนิิก พญ. จีระสขุ จงกลวฒันา พ.บ. ป. ชัน้สงู (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา)  
ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา)  
FICS, FRCOT.  

Cert .Of Fellowship in Otolaryngology, USA 
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ผศ.นพ. ภาวิน เกษกลุ 

(คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายการบริหาร และประสานงาน ) 

 

Cert. Research Fellowship in Swallowing disorders, 
University of Edinburgh Scotland, UK 
Cert. Clinical Fellowship in Head & Neck Laryngology, 
University of Paris V, Paris, France 
ว.ว (โสต ศอ นาสกิวิทยา) 
ประกาศนียบตัรการแพทย์ชัน้สงู สาขาโสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา 
แพทยศาสตรบณัฑติ 

ผศ.นพ. ไพบลูย์ สรีุย์พงษ์ 
(ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรม) 

แพทย์ Fellow สาขาโรคกลอ่งเสยีง หลอดลม ศีรษะและคอ 
ศกึษาสาขาตอ่ยอด (Fellow)  
Head and Neck 
อนมุตัิบตัรสาขาโสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
แพทยศาสตรบณัฑติ 

ผศ.พญ. ฉนัทิชา โชติกวณิชย์ 
(คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายวชิาการ) 

พ.บ. ป.ชัน้สงู (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา)  

ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา) 
แพทยศาสตรบณัฑติ 

ผศ.นพ. วรุตม์ พงศาพิชญ์ 
(คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายประเมินผล)  
 

Doktor der Medizin, Germany 
ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา)  

อนมุตัิบตัร เวชศาสตร์ครอบครัว 

แพทยศาสตรบณัฑติ 

อ.พญ. สนุนัท์ องอาจ พ.บ. ป.ชัน้สงู (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา)  
ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา) 
แพทยศาสตรบณัฑติ 

อ.พญ. ปวีณา พิทกัษ์สรุชยั เฟลโลว์ (กลอ่งเสยีง หลอดลม ศรีษะและคอ) 

ว.ว (โสต ศอ นาสกิวิทยา) 
แพทยศาสตรบณัฑติ 

นางสาวเนตรา บวักนก นกัแก้ไขความผิดปกติของการสือ่ความหมาย 
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คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
ชื่อ ค ณว ฒิ 

ภาควิชาศ ลยศาสตร์  
รศ.นพ. อษัฎา เมธเศรษฐ (พ.บ .ว.ว) .ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
ผศ.นพ.จิรวฒัน์ สวา่งศรี (พ.บ .ว.ว) .ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
ผศ.นพ.ธรรมวฒัน์ ปรคนธรรพ์ (พ.บ .ว.ว) .ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
รศ.นพ.จงดี อาวเจนพงษ์ (ว.ว) .ศลัยศาสตร์ตกแตง่ 
อ.นพ.พีรศกัดิ ์ฉอตระการกิจ (ว.ว) .ศลัยศาสตร์ตกแตง่ 
ผศ.นพ.สทิธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล (ว.ว) .ศลัยศาสตร์ตกแตง่ 

อ.นพ.ศิริชยั ก าเนิดนกัตะ (ว.ว) .ศลัยศาสตร์ตกแตง่ 

อ.นพ.ณฐัวฒุิ อคัรานชุาติ   (ว.ว) .ศลัยศาสตร์ตกแตง่ 

อ.นพ.ณชัชา  ยอดระปา  (ว.ว) .ศลัยศาสตร์ตกแตง่ 

 

อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา 
ชื่อ ค ณว ฒิ 

ภาควิชารังสีวิทยา  
รศ.พญ. จนัจิรา เพชรสขุศิริ พ.บ.,ป.ชัน้สงู(รังสวีิทยา), ป.(รังสชีีววิทยาและฟิสกิส์), ว.ว.(รังสี

รักษา), อ.ว. (เวชศาตร์ครอบครัว),  

Clinical Fellowship in Adult CNS Radiotherapy and 
Radiosurgery, Clinical Fellowship in Advanced Radiation 
Oncology, USA 

 
    อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา 

ชื่อ ค ณว ฒิ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  

อ.นพ. ตวงธรรม   อเนกภริูธนงั พ.บ., ป.ชัน้สงู (พยาธิวิทยากายวิภาค) 

ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
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๘.๑  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมมีคณุสมบตัิ ดงันี ้      
 ๘.๑.๑ เป็นแพทย์ท่ีได้รับวฒุิบตัรหรือประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศลัยศาสตร์ศีรษะ

และคอ หรือเทียบเท่า หรือ 
 ๘.๑.๒ เป็นแพทย์ท่ีได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัฯิ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ีปฏิบตังิานดแูล

รักษาผู้ ป่วยโรคเนือ้งอกของศีรษะและคอไมน้่อยกว่า ๓ ปี หรือ 
 ๘.๑.๓ นกัแก้ไขการพดู 
 ๘.๑.๔ บคุลากรในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีปฏิบตังิานร่วมกนัในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคเนือ้งอกศีรษะ

และคอ ท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ รับรอง (ไมน่บัรวมในการประเมินศกัยภาพ) 
๘.๒   ประธานการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรม จะต้องเป็นอาจารย์ตามข้อ ๘.๑.๑ ซึง่ปฏิบตังิานทางด้าน

โสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้วไมน้่อยกวา่ ๕ ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัฯ            
๘.๓ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม                    

            คณาจารย์ในสาขาวิชาโรคกลอ่งเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  มี
อาจารย์ผู้ ฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไมน้่อยกวา่ ๖ คน ตลอดการฝึกอบรม  

  
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 

          -  มีห้องสมดุของคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาลส าหรับให้บริการผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ในการเข้าถึง
แหลง่ความรู้ทางวิชาการท่ีทนัสมยั มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสืบค้นข้อมลูทางวิชาการตา่งๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

          -  สถาบนัได้รับการรับรอง ให้เป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน โสต ศอ นาสิก โดยราช
วิทยาลยั โสต ศอ นาสิกแพทย์ 

         -  มีจ านวนผู้ ป่วยเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ทัง้ผู้  ป่วยนอกผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยผา่ตดั ผู้ ป่วยนอกเวลา ราชการและ
ผู้ ป่วยวิกฤติ  

         -  การจดัประสบการณ์ในการปฏิบตังิานเป็นทีมร่วมกบัผู้ ร่วมงานและบคุลากรวิชาชีพอ่ืน เชน่ Tumor clinic 
conference, ENT-Plastic conference, ENT-Pathology conference, ENT-Radiology conference เป็นต้น 

         -  มีระบบ internet ท่ีทัว่ถึงส าหรับการเรียนรู้ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ 

         -  สามารถเลือกไปดงูานในสถาบนัอ่ืนได้ ทัง้ในและนอกประเทศ โดยให้ระยะเวลาในการดงูาน ๑-๒ เดือน   
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๑๐. อายุและการต่ออายุประกาศนียบัตรฯ 
แพทยสภาก าหนดให้ประกาศนียบตัรในวิชาชีพมีอาย ุ๕ ปี ผู้ ท่ีได้รับประกาศนียบตัรฯ นีจ้ะต้องตอ่อายุ

ประกาศนียบตัรฯ ตามวิธีการตอ่ไปนี ้
๑. เข้าร่วมประชมุวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัโรคเนือ้งอกบริเวณศีรษะและคออยา่งน้อย ๓ ครัง้ตอ่ ๕ ปี หรือ 
๒. หนงัสือรับรองจากผู้บงัคบับญัชาวา่ได้ผา่ตดัโรคเนือ้งอกศีรษะและคอ ไมน้่อยกวา่ ๕๐ ราย ตอ่ ๕ ปี 

 
๑๑. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 สถาบนัฯมีการก ากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็นประจ า มีกลไกส าหรับ
การประเมินหลกัสตูรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร โดยมีการจดัตัง้กรรมการหลกัสตูร
เพ่ือคอยก ากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร โดยต้องครอบคลมุ 

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ 

- แผนการฝึกอบรม 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

- การวดัและประเมินผล 
- พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศกึษา 
- คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสขุภาพ 

- สถาบนัฯ ร่วม 
- ข้อควรปรับปรุง 
รวมถึงมีการแสวงหาข้อมลูป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บณัฑิต ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 
๑๒. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

สถาบนัฯ มีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทกุ ๕ ปี    
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้หา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการ
ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ มีข้อมลู
อ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพฒันาให้แพทยสภารับทราบ 
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เกณฑ์หลกัสตูรประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ ๒๕๖๒ หน้า ๑๕ 

 

ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทย เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน/ พฒันา
หลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งน้อยทกุ ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน/ พฒันาให้แพทยสภารับทราบ 

 
๑๓. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

- สถาบนัฯ บริหารจดัการหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ในด้านตา่งๆ ได้แก่ การรับ
สมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและ
ประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์ เอกสารแสดงการส าเร็จการฝึกอบรม 

- สถาบนัฯ ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/ 
หลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

- สถาบนัฯ มีบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินการของ
การฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง การบริหารจดัการท่ีดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

- สถาบนัฯ จดัให้มีให้มีจ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และหนว่ยงานสนบัสนนุด้านอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องครบถ้วน สอดคล้องกบัข้อบงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 
๑๔. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจะต้องผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรมและจะต้องได้รับการประเมิน
คณุภาพทกุ ๕ ปี โดยราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทย 
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แบบแสดงความจ านงเพือ่เข้ารับการคดัเลอืกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

ประเภทการฝึกอบรม   แพทยป์ระจ าบา้น 
  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด   ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 

หลกัสูตร  ................................................................................ ปีการศึกษา  ..................... 
 

ให้กรอกข้อความโดยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และท าเคร่ืองหมาย   
หรือระบุตัวเลขในช่อง  ให้ถกูต้องตามความเป็นจริง 
 

ก. ช่ือ-สกุลผู้สมัคร  ................................................................................................................................................. 
วนัเดือนปีเกิด........................................................เช้ือชาติ...................................สัญชาติ................................... 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน                                 
เลขท่ีใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

ข. ทีอ่ยู่ของผู้สมัครทีส่ามารถติดต่อได้รวดเร็ว 
เลขท่ี...............หมู่ท่ี.............ซอย..............................ถนน...................................ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์..................... 
โทรศพัท.์.........................................โทรศพัทมื์อถือ................................E-mail…………………………......... 

ค. ช่ือสาขาวชิา/ภาควชิา ทีต้่องการสมัครเข้าคัดเลอืกเพือ่ฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง (เลือก 1 แห่ง/เท่านั้น) 
............................................................................................................................................................................ 

ง. คุณวุฒิทางการศึกษา ช่ือสถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต.............................................. 
............................................................................ปี พ.ศ.ท่ีส าเร็จการศึกษา......................เกรดเฉล่ีย..................... 

จ.  ประสบการณ์การสมัคร/ การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
 ท่านเคยถูกตดัสิทธ์ิในการสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางหรือไม่    ไม่เคย เคย 
 (โปรดระบุเหตุผลและปี พ.ศ. ท่ีสมคัร).......................................................................................................... 
 ท่านเคยเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางหรือไม่                                          ไม่เคย เคย 
 (โปรดระบุสาขาและปี พ.ศ. ท่ีจบ หรือจะจบ) ............................................................................................... 

ฉ. ประสบการณ์การปฏิบัติงานหลงัได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม/ภาระการชดใช้ทุน 
ขอใหร้ะบุขอ้มูลการปฏิบติังานหลงัไดรั้บใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใชทุ้น จนถึงวนัท่ี 1 มิถุนายน ของปีท่ีสมคัร 
 โครงการเพิ่มพนูทกัษะ  1 ปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาล...................................................................................... 

 ตั้งแต่เดือน..............................พ.ศ....................... ถึงเดือน..................................พ.ศ......................... 
    2 ปฏิบติังานเพิ่มเติมท่ีโรงพยาบาล.......................................................................... 

 ตั้งแต่เดือน..............................พ.ศ....................... ถึงเดือน..................................พ.ศ......................... 

 รูปถ่าย 



 ภาระการชดใชทุ้นท่ียงัเหลืออยู ่(การชดใชทุ้นใหน้บัรวมเวลาในการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะ) 
  ไม่มี เพราะปฏิบติังานครบถว้นแลว้ 3 ปี   ไม่มี ไดช้ดใชเ้งินแลว้ เม่ือ ..................................... 
 มีภาระการชดใชทุ้น ปฏิบติัมาแลว้...........ปี   อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................ 

 ปัญหาท่ีผา่นมาในการปฏิบติังานหลงัไดรั้บใบอนุญาตฯ  
  ไม่มี   มี (ระบุ)  ....................................................................................................................... 

 สถานท่ีท างานปัจจุบนั .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................ โทรศพัท ์............................ 

 รายช่ือผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลการปฏิบติังานของผูส้มคัร  
(ขอใหเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้เคยปฏิบติังานใกลชิ้ดอยา่งนอ้ย 2 คน) 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ท่ีอยู ่- โทรศพัท ์
   
   
   
   

 

ช. สิทธ์ิในการสมัคร  มีตน้สังกดั (ระบุช่ือตน้สังกดัและต าแหน่งของผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั)  
............................................................................................................................................................................... 

    ไม่มีตน้สังกดั 

ซ. เอกสารหลักฐานทีต้่องส่งมาพร้อมแบบแสดงความจ านง (ส าเนา – ตอ้งมีการลงนามก ากบัรับรองดว้ย) 
1. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
3. ส าเนาวฒิุบตัรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา หรือ หนงัสือรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมวา่ก าลงัฝึกอบรมเป็น

แพทยป์ระจ าบา้นในชั้นปีสุดทา้ย 
4. ส าเนาประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (ถา้มี) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
6. ส าเนาหนงัสือจากตน้สังกดัอนุมติัใหเ้ขา้ฝึกอบรม และรับรองวา่จะท าสัญญาเม่ือไดรั้บการคดัเลือก (ถา้มี) 
7. หนงัสือรับรองการปฏิบติังาน จากผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือ ผูท่ี้เคยปฏิบติังานใกลชิ้ด จ านวน 3 ฉบ ั
8. บทความบรรยายเหตุผลท่ีเลือกสมคัร 

 
 

 

     ลายเซ็นผูส้มคัร .................................................................................. 
        วนัท่ี .......... / ............................ / ................ 
 




