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หลักสูตรและเกณฑ�การฝ�กอบรมแพทย�ประจําบ�าน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต-งและเสริมสร�างใบหน�า 
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย� แห-งประเทศไทย 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑. ช่ือหลักสูตร 
  (ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย�ประจําบ�านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู�ความชํานาญ 

                         ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า 
  (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Facial Plastic and Reconstructive Surgery 
 
๒. ช่ือวุฒิบัตร 
   ชื่อเต็ม 
  (ภาษาไทย)   วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
     อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า 
          (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Subspecialty Board of Facial Plastic and Reconstructive  
           Surgery 
          ชื่อย�อ 
          (ภาษาไทย) ว.ว. อนุสาขา ศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า 
          (ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Subspecialty Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery 
 
๓. หน-วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย� แห�งประเทศไทย 

 
๔. พันธกิจของการฝ�กอบรม/หลักสูตร  
  จัดทําหลักสูตรฝ�กอบรมแพทย�ผู�เชี่ยวชาญ อนุสาขา ศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า ท่ีมีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาไปสู�ความเปXนผู�เรียนรู�ต�อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional 
development)  ซ่ึงครอบคลุมถึงการวิจัย สามารถการทํางานเปXนทีม มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย
สัมพันธ�ท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต�อเพ่ือร�วมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมท้ังผู�ป]วยและญาติ 
มีความเอ้ืออาทรและใส�ใจในความปลอดภัยของผู�ป]วย แก�ไขป̂ญหาและส�งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู�ป]วยเปXน
ศูนย�กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค�รวม การเข�าใจในระบบสุขภาพ โดยคํานึงถึงความต�องการด�านสุขภาพ
ของชุมชนและสังคม ระบบบริการสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการ
ประเมินและประกันคุณภาพมาตรฐานการฝ�กอบรมในทุกสถาบันฝ�กอบรมเปXนระยะๆ สมํ่าเสมอ   
 
๕. ผลลัพธ�ของการฝ�กอบรม/หลักสูตร 
  แพทย�ท่ีจบการฝ�กอบรมเปXนแพทย�เฉพาะทางอนุสาขา ศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�าต�องมี
คุณสมบัติและความรู�ความสามารถข้ันตํ่าตามสมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด�านดังนี้ 
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๑) การดูแลรักษาผู�ปวย (Patient Care) 
ก. มีความรู�ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู�ป]วยท่ีมีโรคของศีรษะ คอ และใบหน�า และ

มีภาวะความพิการทาง ใบหน�า  
ข. มีความรู�ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห� แก�ไขใบหน�าทางด�านความงาม 
ค. มีความรู�ความสามารถและทักษะในการเตรียมผู�ป]วยให�พร�อมเพ่ือการผ�าตัดและการดูแลผู�ป]วย

หลังการผ�าตัด 
ง. มีความรู�ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาภาวะแทรกซ�อนของการผ�าตัดใบหน�า 
จ. มีความรู�ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู�ป]วยร�วมกับสหสาขาวิชาอ่ืน 

๒) ความรู�  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช�แก�ป)ญหาของผู�ปวยและสังคมรอบด�าน   
     (Medical Knowledge and Skills) 

ก. มีความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�องกับโรคของศีรษะ
คอ และใบหน�า และมีความรู�ความเข�าใจด�านความงามของใบหน�า 

ข. มีความรู� ความเชี่ยวชาญ ความสามารถเก่ียวกับโรคทางศีรษะ คอ และใบหน�า และความงาม
ของใบหน�า การใช�เครื่องมือเพ่ือวินิจฉัย รักษา และฟdeนฟู รวมท้ังหัตถการทางโรค และความ
งามของศีรษะ คอ และใบหน�า  

 ๓) การเรียนรู�จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
ก. มีความสามารถในการดําเนินการวิจัยทางด�านโรคของศีรษะ คอ และใบหน�า และความงาม

ของใบหน�า 
ข. มีความสามารถในการวิพากษ�บทความและงานวิจัยทางการแพทย� 
ค. มีความรู�เก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย 
ง. มีความสามารถในการเรียนรู�และเพ่ิมประสบการณ�ได�ด�วยตนเองจากการปฏิบัติ 

๔) ทักษะปฏิสัมพันธI และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารให�ข�อมูลด�านโรคของศีรษะ คอ และใบหน�า รวมท้ัง

ข�อมูลความงามของใบหน�า การผ�าตัดเสริมสวยใบหน�าและข�อมูลโรคแทรกซ�อนต�าง ๆแก�
ผู�ป]วยและญาติ  

ข. มีความสามารถและทักษะในการนําเสนอข�อมูลผู�ป]วย และอภิปรายป̂ญหา  
ค. มีความสามารถและทักษะในการถ�ายทอดความรู�และทักษะให�แพทย� นักศึกษาแพทย� และ

บุคลากรทางการแพทย� 
ง. มีความสามารถและทักษะในการให�คําปรึกษาและคําแนะนําแก�แพทย�และบุคคลากรอ่ืน 

โดยเฉพาะโรคทางศีรษะ คอ ใบหน�า ความงามหน�า และการผ�าตัดเสริมสวยใบหน�า 
จ. มีความสามารถและทักษะในการทํางานเปXนทีม และมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี   

๕) ความเปLนมืออาชีพ  (Professionalism) 
ก. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต�อเพ่ือร�วมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมท้ังผู�ป]วย

และญาติ 
ข. มีความเอ้ืออาทรและใส�ใจในความปลอดภัยเพ่ือการแก�ไขป̂ญหาและการส�งเสริมสุขภาพโดย

ยึดถือผู�ป]วยเปXนศูนย�กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค�รวม 
ค. มีทักษะด�านท่ีไม�ใช�เทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจัดการ

สถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  
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ง. มีความสนใจใฝ]รู� และสามารถพัฒนาไปสู�ความเปXนผู�เรียนรู�ต�อเนื่องตลอดชีวิต (continuous 
professional development)   

จ. มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได�รับมอบหมาย 
ฉ. คํานึงถึงผลประโยชน�ส�วนรวม 

๖) การปฏิบัติงานให�เข�ากับระบบ (System-based practice) 
ก. มีความรู�เก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ   
ข. มีความรู�และมีส�วนร�วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู�ป]วย  
ค. มีความสามารถในการใช�ทรัพยากรสุขภาพอย�างเหมาะสม (cost consciousness 

medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู�ป]วยให�เข�ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได�ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
๖. แผนการฝ�กอบรม/หลักสูตร 
     ๖.๑  วิธีการให�การฝ�กอบรม  

๑). การดูแลรักษาผู�ป�วย (Patient Care) 
ก. การดูแลผู�ป]วยนอก 

- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดทุกชั้นปk ต�องปฏิบัติงานดูแลผู�ป]วยนอกหูคอจมูกท่ัวไป 
อย�างน�อยสัปดาห�ละ ๑ วัน หากไม�ติดปรึกษาการผ�าตัดทางศีรษะ และ คอ 

- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดปkท่ี ๑ และ ๒ ต�องได�ปฏิบัติงานดูแลผู�ป]วยในคลินิก
ศัลยกรรมตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า (facial plastic clinic) สัปดาห�ละ ๑ ถึง 
๒ ครั้ง 

ข. การดูแลผู�ป]วยใน 
- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดท้ัง ๒ ชั้นปk ต�องปฏิบัติงานดูแลผู�ป]วยในโดยมีการแบ�ง

ภาระงานของแต�ละชั้นปkให�ชัดเจน และเหมาะสม 
- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องมีประสบการณ�ในการทําหน�าท่ีรับปรึกษาผู�ป]วยทาง

ศีรษะ คอ และใบหน�า จากหน�วยศัลยกรรมศีรษะ และคอ และหน�วยอ่ืน ๆ 
- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องมีประสบการณ�ร�วมกับสหสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในการ

วางแผนการรักษา 
ค. การดูแลผู�ป]วยผ�าตัด 

- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องมีหน�าท่ีในการเตรียมผู�ป]วยในพร�อมท่ีจะรับการ
ผ�าตัด  

- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องมีหน�าท่ีผ�าตัด หรือ ช�วยผ�าตัด ในหัตถการท่ี
เหมาะสมกับความรู�ความสามารถ 

- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องมีหน�าท่ีในการดูแลผู�ป]วยหลังผ�าตัด 
๒).  ความรู�  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช�แก�ป,ญหาของผู�ป�วยและสังคม

รอบด�าน (Medical Knowledge and Skills) 
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- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดปkท่ี ๑ ต�องเรียนวิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐานประยุกต� (applied 
basic medical science) ของโรคด�านศัลยศาสตร�ศีรษะ คอ และใบหน�า และเรียนเรื่อง
ความงามของใบหน�า 

- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดปkท่ี ๒ ต�องเรียนโรคศัลยศาสตร�ศีรษะ และคอ ท่ีซับซ�อน และ 
ศัลยกรรมความงามของใบหน�า แบบรวบยอด (comprehensive course)  

- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดทุกชั้นปk ต�องเข�าร�วมในกิจกรรมทางวิชาการท่ีจัดให�มีข้ึนอย�าง
สมํ่าเสมอตลอดการฝ�กอบรม ท้ังของโสต ศอ นาสิกวิทยาท่ัวไป เช�น grand round, 
interesting case ของสหสาขาวิชา เช�น tumor conference และของ ศัลยศาสตร�ตกแต�ง
และเสริมสร�างใบหน�า 

 
๓). การเรียนรู�จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 

Improvement)  
แพทย�ประจําบ�านต�อยอดท้ัง ๒ ชั้นปkต�อง 
- ทํางานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ�อย�างน�อย ๑ เรื่อง โดยเปXนผู�วิจัยหลักหรือมีส�วนร�วมไม�น�อยกว�า

ร�อยละ ๕๐   
- ได�เข�าร�วมกิจกรรมสัมนาวารสารทางการแพทย� และมีส�วนร�วมในการวิพากษ�บทความหรือ

งานวิจัยทางการแพทย� 
- ได�เข�าร�วมอบรมเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย  

๔).  ทักษะปฏิสัมพันธN และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
แพทย�ประจําบ�านต�อยอดท้ัง ๒ ชั้นปkต�อง 
- เข�าร�วมกิจกรรมท่ีส�งเสริมทักษะปฏิสัมพันธ�และการสื่อสาร และการพัฒนาด�านมนุษยสัมพันธ� 
- มีประสบการณ�การให�ข�อมูลเก่ียวกับโรค และความงามของใบหน�าแก�ผู�ป]วยเพ่ือการตัดสินใจ

การรักษา การให�คําแนะนํา และคําปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพและความงามของใบหน�า 
- มีประสบการณ�ในการสอนนิสิต/ นักศึกษาแพทย� และแพทย�ประจําบ�าน 
- มีประสบการณ�ในการนําเสนอข�อมูลผู�ป]วย และร�วมอภิปรายในงานสัมมนาทางวิชาการ 

๕).  ความเปRนมืออาชีพ  (Professionalism)  
แพทย�ประจําบ�านต�อยอดท้ัง ๒ ชั้นปkต�อง 
- เข�าร�วมกิจกรรมการให�ความรู�ทางด�านความเปXนมืออาชีพทางวิชาชีพแพทย� และความงาม

ของใบหน�า 
- เข�าร�วมกิจกรรมท่ีส�งเสริมให�มีการเรียนรู�วิธีการนําไปสู�ความเปXนผู�เรียนรู�ต�อเนื่องตลอดชีวิต 
- ได�รับงานท่ีต�องรับผิดชอบด�วยตนเอง 

๖).  การปฏิบัติงานให�เข�ากับระบบ (System-based Practice) 
 แพทย�ประจําบ�านต�อยอดท้ัง ๒ ชั้นปk ควรจะมีประสบการณ�การเรียนรู�เก่ียวกับ 

- ระบบสุขภาพของประเทศ 
- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 
- เครื่องมือต�าง ๆท่ีจําเปXน 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องมือ และการดูแลรักษา 
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ท้ังนี้ทางสถาบันฝ�กอบรมจะต�องจัดสภาวะการทํางานให�เหมาะสม ไม�เปXนอันตรายต�อสุขภาพของ
ผู�รับการฝ�กอบรม 

 
๖.๒ เนื้อหาของการฝ�กอบรม/หลักสูตร  

๑).  ความรู�วิทยาศาสตรIการแพทยIพ้ืนฐานประยุกตI (applied basic medical science) ทาง
ศัลยศาสตรIตกแตVงและเสริมสร�างใบหน�า และระบบท่ีเก่ียวข�อง (ภาคผนวกท่ี ๑)  

๒). โรคหรือภาวะของผู�ปวย แบ�งเปXน (ภาคผนวกท่ี ๑) 
   แพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องสามารถให�การวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟdeนฟู หรือให�คําแนะนําได� ใน
โรคศัลยศาสตร�ศีรษะ และคอ ผู�ป]วยท่ีต�องการได�รับการดูแลด�านความงามของใบหน�า ดังต�อไปนี้ 

ระดับท่ี  ๑   โรคหรือภาวะความงามของใบหน�าท่ีพบบ�อย ซ่ึงแพทย�ประจําบ�านต�อยอด
สามารถเรียนรู�ได�จากผู�ป]วยโดยตรง  
ระดับท่ี  ๒   โรคหรือภาวะความงามของใบหน�าท่ีพบน�อยกว�าระดับท่ี ๑ และมีความสําคัญซ่ึง
แพทย�ประจําบ�านต�อยอดสามารถเรียนรู�จากผู�ป]วย แต�ได�รับการแนะนําช�วยเหลือจากอาจารย� 
ระดับท่ี  ๓   โรคหรือภาวะความงามของใบหน�าท่ีพบน�อยแต�มีความสําคัญ ซ่ึงแพทย�ประจํา
บ�านต�อยอดสามารถเรียนรู�โดยการศึกษาด�วยตนเอง หรือฟ̂งบรรยาย และสถาบันฝ�กอบรมควร
จัดให�มีการเรียนรู�โรคในกลุ�มนี้อย�างพอเพียง เช�น การเรียนใน cadaver workshop เปXนต�น 

๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางศัลยศาสตรIตกแตVงและเสริมสร�างใบหน�า (ภาคผนวกท่ี ๑) 
ระดับท่ี ๑  สามารถตรวจ และแปลผลได�ด�วยตนเอง 
ระดับท่ี ๒  สามารถส�งตรวจ และแปลผลได�ด�วยตนเอง 
ระดับท่ี ๓  สามารถส�งตรวจ และนําผลไปประยุกต�ใช�ได� 

๔). หัตถการทางศัลยศาสตรIตกแตVงและเสริมสร�างใบหน�า แบ�งเปXน (ภาคผนวกท่ี ๑) 
ระดับท่ี ๑   หัตถการท่ีแพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องทําได�ด�วยตนเอง   
ระดับท่ี ๒  หัตถการท่ีแพทย�ประจําบ�านต�อยอดควรทําได�  หรือทําได�ภายใต�การแนะนําของ

ผู�เชี่ยวชาญ 
ระดับท่ี ๓  หัตถการท่ีแพทย�ประจําบ�านต�อยอดอาจทําได�  หรือสามารถช�วยผ�าตัดได� หรือ

เคยได�เห็น หรือสามารถบอกข�อบ�งชี้ ข�อห�าม ภาวะแทรกซ�อน ข�อดีข�อเสียได� 
 

๕). การทําวิจัย (ภาคผนวกท่ี ๒) 
- แพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องทํางานวิจัยให�เสร็จสมบูรณ�  อย�างน�อย ๑ เรื่อง ในระหว�างการ

ฝ�กอบรม ๒ ปk โดยทําหน�าท่ีเปXนผู�วิจัยหลักหรือมีส�วนร�วมไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐  
- งานวิจัยนั้นจะต�องดําเนินการตามกระบวนการวิจัยท่ีได�มาตรฐานสากล (good clinical practice)  
- สถาบันฝ�กอบรมมีหน�าท่ีในการเตรียมความพร�อมให�กับแพทย�ประจําบ�านต�อยอด ต้ังแต�การเตรียม

โครงร�างการวิจัย การขอจริยธรรมฯ การขอทุน (ถ�ามี) การเก็บข�อมูล ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัย
และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ�เปXน manuscript เพ่ือนําส�งอนุกรรมการฝ�กอบรมฯอนุสาขา
ศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า 

- งานวิจัยต�องได�รับการตีพิมพ�ระดับชาติ หรือนานาชาติ (ในกรณีท่ีตีพิมพ�ภายหลังสอบวุฒิบัตร ต�อง
มีหลักฐานตอบรับการตีพิมพ�จากวารสารทางการแพทย�ท่ีมีฐานข�อมูลอยู�ในราชวิทยาลัย) 
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๖). การเรียนรู�ทางด�านบูรณาการ 
ก. ทักษะปฏิสัมพันธI และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑. การสื่อสารและการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างแพทย�, ผู�ร�วมงาน, ผู�ป]วยและญาติ 
๒. ป̂จจัยท่ีส�งเสริมความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างแพทย�และผู�ป]วย  
๓. การดูแลผู�ป]วยและญาติในวาระใกล�เสียชีวิต 
๔. การบอกข�าวร�าย 
๕. การบริหารจัดการ difficult case 
๖. การตระหนักรู�ถึงพ้ืนฐานความเชื่อด�านความงามของใบหน�าท่ีแตกต�างกัน 

ข. ความเปLนมืออาชีพ 
๑. การบริบาลโดยมีผู�ป]วยเปXนศูนย�กลาง patient-centered care 

- การยึดถือประโยชน�และความปลอดภัยของผู�ป]วยเปXนหลัก 
- สิทธิผู�ป]วย 

  ๒. พฤตินิสัย 
- ความรับผิดชอบ ความตรงต�อเวลา ความซ่ือสัตย� และมีวินัย 
- การแต�งกายให�เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

                   ๓. จริยธรรมการแพทย� 
- การขอความยินยอมจากผู�ป]วยในการดูแลรักษาและหัตถการ 
- การรักษาความลับและการเปoดเผยข�อมูลผู�ป]วย 
- การออกใบรับรองแพทย� 
- การรักษาท่ีไร�ประโยชน�หรือเปXนอันตราย 
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข�อผิดพลาดของตนเอง 
- การรับของสมนาคุณหรือผลประโยชน�ส�วนตัว  
- ประโยชน�ทับซ�อนทางธุรกิจ 
- ปฏิสัมพันธ�ระหว�างแพทย�ด�วยกันเองในหน�าท่ี 

๔. การเรียนรู�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต  
- การสืบค�นข�อมูลเพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงประจักษ� 
- การวิเคราะห�และวิจารณ�บทความทางวิชาการ 
- การเลือกใช�ข�อมูลท่ีมีคุณภาพ 
- การประยุกต�ใช�ข�อมูลในการดูแลรักษาผู�ป]วย 
- การใช�  electronic databases และการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ในการเรียนรู� 
- การเรียนรู� ฝ�กฝนหัตถการใหม� ๆ โดยเข�ารับการฝ�กอบรมต�อเนื่อง 
- การถ�ายทอดความรู�แก�แพทย� บุคลากรทางการแพทย� นิสิต นักศึกษา ผู�ป]วยและญาติ 

ค.  การปฏิบัติงานให�เข�ากับระบบ  
- ความรู�เก่ียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
- ความรู�เก่ียวกับระบบประกันสุขภาพ เช�น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม 

ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข�าราชการ เปXนต�น  
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- ความรู�เก่ียวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา ได�แก�  
- การดูแลรักษาผู�ป]วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
- การใช�ยา เครื่องมือและทรัพยากรอย�างสมเหตุผล 
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ�วนถูกต�อง 
- การสร�าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
- การปrองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- การประเมินความพอใจของผู�ป]วย 

- ความรู�เก่ียวกับ cost consciousness medicine  เช�น นโยบายการใช�ยาระดับชาติ 
บัญชียาหลักแห�งชาติ การใช�ยาและทรัพยากรอย�างสมเหตุผล เปXนต�น 

- ความรู�เก่ียวกับกฎหมายทางการแพทย�และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบ
วิชาชีพแพทย� 

      ง.  การพัฒนาตนเองและการเรียนรู�จากการปฏิบัติงานวิจัย 
- ระเบียบวิธีวิจัย 
- สถิติพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยทางการแพทย� 
- วิธีการเขียนโครงร�างวิจัย 
- จริยธรรมการวิจัย  
- วิธีการเขียน manuscript   

 
๖.๓  จํานวนป?ของการฝ�กอบรม  ๒  ป? 
 
๖.๔  การบริหารการจัดการฝ�กอบรม 

สถาบันฯ ต�องมีคณะกรรมการซ่ึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน 
การบริหาร และ การประเมินผล สําหรับแต�ละข้ันตอนของการฝ�กอบรม รวมถึงการให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ท่ีเหมาะสมมีส�วนร�วมในการวางแผนการฝ�กอบรม  ประธานแผนการฝ�กอบรม/หลักสูตรต�องมี
ประสบการณ�ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล�วไม�น�อยกว�า ๕ ปk และได�รับการรับรองจากอนุกรรมการ
ฝ�กอบรมฯอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า และราชวิทยาลัยฯ 

 
๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน 

สถาบันฯ ต�องจัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต�อไปนี้ 
- ให�แพทย�ประจําบ�านต�อยอดเข�าร�วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ท่ี

เก่ียวข�องกับการฝ�กอบรม ระบุกฎเกณฑ�และประกาศให�ชัดเจนเรื่องเง่ือนไขงานบริการและความ
รับผิดชอบของแพทย�ประจําบ�านต�อยอด  

- มีการกําหนดการฝ�กอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทย�ประจําบ�านต�อยอดมีการลาพัก เช�น การลาคลอด
บุตร การเจ็บป]วย การเกณฑ�ทหาร การถูกเรียกฝ�กกําลังสํารอง หรือมีการศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝ�กอบรม/หลักสูตร เปXนต�น  

- จัดให�มีค�าตอบแทนแก�แพทย�ประจําบ�านต�อยอดอย�างเหมาะสมกับตําแหน�งและงานท่ีได�รับมอบหมาย  
- ควรมีการระบุชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสม 
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๖.๖ การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลแพทย�ประจําบ�านต�อยอด ประกอบด�วย 
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว-างการฝ�กอบรมและการเล่ือนช้ันป? 
         ๖.๖.๑.๑ การประเมินระหว-างการฝ�กอบรม  
                        สถาบันฝ�กอบรมจะต�องจัดให�มีการประเมินแพทย�ประจําบ�านต�อยอดระหว�างการ 
                       ฝ�กอบรม ครอบคลุมผลลัพธ�การฝ�กอบรมท้ัง ๖ ด�าน ดังนี้ 

มิติท่ี ๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผู�ป]วย 
มิติท่ี ๒ ความรู�  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช�แก�ป^ญหาของผู�ป]วย 

และสังคมรอบด�าน 
มิติท่ี ๓ การพัฒนาตนเองและการเรียนรู�จากการปฏิบัติ 
มิติท่ี ๔ ทักษะปฏิสัมพันธ� และการสื่อสาร 
มิติท่ี ๕ ความเปXนมืออาชีพ 
มิติท่ี ๖ การปฏิบัติงานให�เข�ากับระบบ 

       สถาบันฝ�กอบรมจะต�องมีการประเมิน entrustable professional activity   
    ตามหัวข�อท่ีเกณฑ�หลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ กําหนด และมีการกําหนด milestones  
    ของแต�ละช�วงการฝ�กอบรมให�สอดคล�องกับท่ีเกณฑ�หลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ กําหนด  
     (ภาคผนวกท่ี ๓)   
      สถาบันฝ�กอบรมจะต�องจัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�เข�ารับการ 
    ฝ�กอบรม โดยจะมีการแจ�งกระบวนการวัดและประเมินผลให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได� 
    ทราบก�อนการฝ�กอบรมในแต�ละชั้นปk และผู�เข�ารับการฝ�กอบรมสามารถยื่นคําร�องเพ่ือ 
    อุทธรณ�ผลการประเมินผ�านสถาบันฝ�กอบรมได� ภายใน 2 สัปดาห� หลังจากทราบผลการ 
    ประเมิน ท้ังนี้สถาบันฝ�กอบรมจะดําเนินการพิจารณาคําร�อง ภายใน ๒ สัปดาห� และแจ�ง 
    ผลให�ผู�ยื่นคําร�องทราบ 
   ๖.๖.๑.๒ เกณฑ�การเล่ือนช้ันป? 
        1. ปฏิบัติงานได�ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกําหนด 
        ๒. ผ�านการประเมินตามมิติต�างๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยได�คะแนนผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนด 
               ของแต�ละมิติ 
              ๓. ปฏิบัติงานได�สอดคล�องตามข�อกําหนดของสถาบันฝ�กอบรมไม�ก�อให�เกิดความเสื่อมเสีย 
                  แก�สถาบันฝ�กอบรม 
   ๖.๖.๑.๓ แนวทางการดําเนนิการกรณีไม-ผ-านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันป? 

              ๑. ต�องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในส�วนท่ีสถาบันกําหนด แล�วทําการประเมินซํ้า ถ�าผ�านการ 
                  ประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปkได� 

      ๒. ถ�าไม�ผ�านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปkซํ้า หรือไม�ผ�านการประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อ 
          เข�าสอบวุฒิบัตร ต�องปฏิบัติงานในระยะชั้นปkเดิมอีก 1 ปk 
       ๓. หลังจากปฏิบัติงานซํ้าในชั้นปkเดิมอีก 1 ปk แล�วยังไม�ผ�านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปk  
                     ให�ยุติการฝ�กอบรม 
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  ๖.๖.๑.4 การดําเนินการสําหรับผู�ท่ีไม-ผ-านการประเมิน 
       ๑. แจ�งผลการประเมินให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมรับทราบเปXนลายลักษณ�อักษรในแบบ 
                           ประเมินผลของราชวิทยาลัยฯ พร�อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการ 

             ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การกํากับดูแล และการประเมินผลซํ้า 
       ๒. เม่ือผู�เช�ารับการฝ�กอบรมลงชื่อรับทราบจะจัดส�งสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให�
อนุกรรมการฝ�กอบรม และสอบของสถาบันฝ�กอบรม สมาคมฯ และของราชวิทยาลัยฯ 
๖.๖.๑.5 การดําเนินการเพ่ือยุติการฝ�กอบรม 
๑. การลาออก 
  ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมต�องทําเรื่องชี้แจงเหตุผลก�อนพักการปฏิบัติงานล�วงหน�าอย�างน�อย 2 สัปดาห� 
เม่ือสถาบันฝ�กอบรมอนุมัติให�พักการปฏิบัติงานแล�วจึงแจ�งต�อคณะอนุกรรมการการฝ�กอบรมและสอบฯ 
เพ่ือเห็นชอบ และแจ�งต�อแพทยสภาพร�อมความเห็นประกอบว�า สมควรให�พักสิทธิ์การสมัครเปXนผู�เข�ารับ
การฝ�กอบรมเปXนเวลา 1 ปkในปkการศึกษาถัดไปหรือไม� โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและ
คําชี้แจงจากสถาบันฝ�กอบรม การลาออกจะถือว�าสมบูรณ�เม่ือได�รับอนุมัติจากแพทยสภา 
2. การให�ออก 
- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร�ายแรงจนก�อให�เกิดผลเสียต�อผู�ป]วย 

หรือต�อชื่อเสียงของสถาบันฝ�กอบรม 
- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม�มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการ

ตักเตือน และกระทําซํ้าภายหลังการภาคทัณฑ� 
-  เม่ือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
 เม่ือสถาบันฝ�กอบรมเห็นสมควรให�ออก ให�ทําการแจ�งแพทย�ประจําบ�านต�อยอดรับทราบพร�อมให�พัก

การปฏิบัติงาน แล�วทําเรื่องแจ�งต�อคณะอนุกรรมการการฝ�กอบรมและสอบของสมาคมฯ ซ่ึงจะต�องต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน จํานวน 3 คน ประกอบด�วยตัวแทนอาจารย�จากสถาบันฝ�กอบรมอ่ืน จํานวน 
1 คน และอาจารย�ภายในสถาบัน จํานวน 2 คน เพ่ือดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห� 
ภายหลังจากได�รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะอนุกรรรมการฝ�กอบรมและ
สอบของสมาคมฯ เพ่ือลงความเห็น ถ�าสมควรให�ออกจึงแจ�งต�ออนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบของ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกวิทยา และของแพทยสภา จนเม่ือได�รับการอนุมัติจึงถือว�าการให�ออก
สมบูรณ� ถ�าเห็นว�ายังไม�สมควรให�ออกจึงส�งเรื่องคืนให�สถาบันฝ�กอบรมพร�อมคําแนะนํา 

 
การบันทึกข�อมูลการประเมินแพทย�ประจําบ�านต-อยอดทําโดย 
สถาบันฝ�กอบรมต�องมีการบันทึกข�อมูลของการประเมินแพทย�ประจําบ�านในมิติต�างๆตามผลลัพธ�การ

ฝ�กอบรม และจัดเก็บไว�อย�างเปXนระเบียบและสามารถเรียกตรวจสอบได� 
แพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องทําการบันทึกข�อมูลการทําหัตถการลงใน log book ซ่ึงอนุกรรมการ

ฝ�กอบรมฯ อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า ของราชวิทยาลัยได�จัดเตรียมไว�  
ผลการประเมินนําไปใช�ในกรณี ต�อไปนี้ 
๑. เพ่ือเลื่อนระดับชั้นปk  
๒. เพ่ือใช�พิจารณาคุณสมบัติผู�เข�าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
   สถาบันฝ�กอบรมจะต�องมีการประเมินระหว�างการฝ�กอบรมอย�างสมํ่าเสมอและมีการแจ�งผลการ

ประเมินให�แพทย�ประจําบ�านต�อยอดรับทราบ เพ่ือจะได�มีส�วนร�วมกันในการพัฒนาสมรรถนะหลักท้ัง 
๖ ด�านของแพทย�ประจําบ�านต�อยอดให�ได�ผลสมบูรณ�ข้ึน 
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   สถาบันฝ�กอบรมจะต�องกําหนดเกณฑ�การเลื่อนชั้นปkให�ชัดเจน และครอบคลุมผลลัพธ�การฝ�กบอรมท้ัง 
๖ ด�าน  มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับผู�ท่ีไม�ผ�านการประเมิน และเกณฑ�การให�ออกจากการฝ�กอบรมรวมถึง
ข้ันตอนในการดําเนินการ 
 

๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
  ๖.๖.๒.๑ การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

         (๑)  คุณสมบัติผู�มีสิทธิ์เข�าสอบเพ่ือวุฒิบัตร   
  เปXนผู�ได�รับการฝ�กอบรมแพทย�ประจําบ�านต�อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�าง
ใบหน�า ตามเกณฑ�หลักสูตรของแพทยสภาในสถาบันฝ�กอบรมท่ีแพทยสภาให�การรับรองและข้ึนทะเบียน
ไว�กับแพทยสภาครบตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด   

   นอกจากนี้ยังต�องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ดังนี้ 
๑. ต�องมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเสร็จสมบูรณ�ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด อย�างน�อย ๑ เรื่อง และมี

หลักฐานว�าวารสารทางการแพทย�ท่ีมีฐานข�อมูลในราชวิทยาลัยตอบรับการตีพิมพ�แล�ว ส�งถึง
คณะกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า ภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

๒. ต�องมีประสบการณ�การทําหัตถการครบตามเกณฑ�ท่ีกําหนดและภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
๓. ต�องผ�านการประเมินการทํางานในระหว�างการฝ�กอบรม 
(๒) เอกสารประกอบ 
๑. เอกสารรับรองจากสถาบันฝkกอบรมหรือสถานท่ีปฏิบัติงานว�าเปXนผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบผ�านเกณฑ�

ตามผลลัพธ�การฝ�กอบรมท้ัง ๖ ด�าน 
๒. บทความงานวิจัยในรูปแบบของงานวิจัยฉบับสมบูรณ�และรูปแบบพร�อมส�งตีพิมพ� 

(manuscript) อย�างละ ๑ ชุด พร�อมใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
และเอกสารรับรองจากสถาบันฝ�กอบรมหรือสถานท่ีปฏิบัติงานว�าเปXนเจ�าของงานวิจัยหรือมีส�วน
ร�วมในงานวิจัยมากกว�าร�อยละ ๕๐ 

๓. หลักฐานว�า งานวิจัยได�รับการตอบรับว�าจะมีการตีพิมพ�ในวารสารทางการแพทย�ท่ีอยู�ใน
ฐานข�อมูลของราชวิทยาลัย  

๔. เอกสารรับรองจากสถาบันฝ�กอบรมหรือสถานท่ีปฏิบัติงานว�าได�ทําหัตถการครบตามเกณฑ�
หลักสูตรศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�าท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด  

(๓)  วิธีการประเมินประกอบด�วย  
๑. การสอบข�อเขียน ประกอบด�วยการสอบ MCQ จํานวน ๑๐๐ ข�อ  
๒. การสอบปากเปล�า  
๓. การสอบภาคปฏิบัติ กําหนดโดยอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�ง

และเสริมสร�างใบหน�า 
เกณฑ�การพิจารณาตัดสินผลการประเมินให�อิงตามเกณฑ�ท่ีคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯ

ศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�ากําหนด ซ่ึงจะประกาศให�ทราบก�อนวันสอบอย�าง
น�อย ๖ เดือน 

 ๖.๖.๒.๒ การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ 
  (๑)  คุณสมบัติผู�มีสิทธิ์เข�าสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ  
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    ต�องเปXนผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได�รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล�ว และได�รับ
หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร จากแพทยสภา มาแล�วอย�างน�อย ๑๕ ปkในสาขา 

๑. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
๒. สาขาศัลยศาสตร� 

    นอกจากนี้ผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีเปXนทันตแพทย� ได�รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แล�ว และได�รับปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต ซ่ึงจะต�องได�รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรจากทันตแพทยสภา มาแล�ว 
๑๒ ปk ในสาขาดังนี้ 

๑. สาขาศัลยกรรมช-องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล                                                                                                                             
และจะต�องมีหลักฐานประกอบดังนี้ 

     ๑. มีหนังสือรับรองจากผู�อํานวยการโรงพยาบาล/สถาบัน ท่ีทํางานอยู� หรือผู�แทนว�า ได�
ทํางานทางด�านศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�าจริง และมีความประพฤติดี 
    ๒. มีผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�แล�ว หรือกําลังจะตีพิมพ�ในวารสารทางการแพทย�ท่ีอยู�
ในฐานข�อมูลของราชวิทยาลัย  อย�างน�อย ๑ เรื่อง 
     ๓. หนังสือรวบรวมผลงานการผ�าตัดทางด�านศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�าของ
ตนเอง โดยมีจํานวน case ตามท่ีกําหนด และ มีรูปถ�ายเปรียบเทียบก�อนและหลังผ�าตัด 
                   ๔. มี CD หรือ handy drive แสดงวิธีการผ�าตัดต�าง ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมฯ 
อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า กําหนด 
    ๕. มีคะแนนการศึกษาต�อเนื่องไม�น�อยกว�า ๑๐๐ คะแนนใน ๕ ปk 
    อนึ่งการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า จะเปoด
การสอบใน ๒ กรณี ดังนี้           
    ๑. โดยปรกติจะทําการสอบทุก ๕ ปk ท้ังนี้ตามท่ีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย�ฯ (โดย 
อฝส.อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า) กําหนด   
                          ๒. ในกรณีท่ีผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได�รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร�
ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า จากต�างประเทศท่ี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย�ฯ (โดย อฝส.อนุสาขา
ศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า) ให�การรับรอง  
                            ให�ผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทําหนังสือถึงราชวิทยาลัยฯ เพ่ือขอสอบหนังสืออนุมัติ ให� 
อฝส.อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า ประชุมกันเพ่ือเปoดการสอบให�แก�ผู�ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมท�านนั้นเปXนกรณีพิเศษ 

(๒) เอกสารประกอบ 
๑. สําเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๒. หนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือ สาขาศัลยศาสตร� จากแพทย

สภา หรือ สาขาศัลยศาสตร�ช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียว จากทันตแพทยสภา หรือ 
๓. หนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า จาก

ต�างประเทศ ท่ีราชวิทยาลัยโสตฯ (โดยอนุกรรมการฝ�กอบรมฯอนุสาขาศัลยศาสตร�
ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า) ให�การรับรอง การใช�หลักฐานตามข�อ ๓ ไม�ต�องส�ง
หลักฐานตามข�อ ๔ ข�อ ๕ และข�อ ๖ 

๔. มีหนังสือรับรองจากหัวหน�าสถานบันฝ�กอบรม หรือสถานบริการทางการแพทย� หรือ
ผู�อํานวยการโรงพยาบาลท่ีสังกัด ว�าได�ปฏิบัติงานในอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและ
เสริมสร�างใบหน�าอย�างต�อเนื่องกันเปXนเวลาไม�น�อยกว�า ๑๕ ปk (กรณีได�รับหนังสือ
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อนุมัติ/วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และ สาขาศัลยศาสตร� จากแพทยสภา) หรือ 
๑๒ ปk (กรณีได�รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร�ช�องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียว จากทันตแพทยสภา)   และรับรองว�าเปXนผู�ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบสูงในขณะปฏิบัติงาน 

๕. ผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�แล�ว หรือ หลักฐานแสดงว�ากําลังจะตีพิมพ� 
๖. เอกสารแสดงประสบการณ�การผ�าตัดทางอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�าง

ใบหน�า พร�อม CD หรือ handy drive 
๗. คะแนนการศึกษาต�อเนื่องของแพทย�  

(๓)  วิธีการประเมินประกอบด�วย  
๑. การสอบข�อเขียน  
๒. การสอบปากเปล�า  
๓. รายงานการทําหัตถการ พิจารณาจากชนิดและวิธีทําหัตถการ จาก CD หรือ handy 

drive และการตอบข�อซักถามของคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯ  
   ผู�ท่ีได�รับสิทธิยกเว�นไม-ต�องสอบข�อเขียน ได�แก� 
                       ผู�ท่ีได�รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า จาก
ต�างประเทศ ในสถาบันท่ีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย�ฯ (โดยคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบอนุสาขา
ศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า) ให�รับรองแล�ว 
                          ท้ังนี้คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�าง
ใบหน�าจะต�องแจ�งให�ราชวิทยาลัยโสตฯ เพ่ือขออนุมัติเปXนครั้ง ๆไป 
     เกณฑ�การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน 

๑. สอบข�อเขียน ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  
๒. สอบปากเปล�า ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 
๓. การประเมินรายงานการทําหัตถการ ต�องอยู�ในเกณฑ�เปXนท่ีพอใจ 

 
๗. การรับและคัดเลือกผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 
    ๗.๑ คุณสมบัติของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 
   เปXนแพทย�ท่ีได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕   
และ 
    ๗.๑.๑) เปXนแพทย�ท่ีได�รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือ ศัลยศาสตร� ของ
แพทยสภา หรือ  
       ๗.๑.๒) เปXนแพทย�ท่ีหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร�ช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากทันต
แพทยสภา 
                      สําหรับแพทย�ท่ีได�รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือ ศัลยศาสตร�  
หรือ สาขาศัลยศาสตร�ช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากต�างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง หรือทันตแพทยสภา
รับรอง จะต�องสอบหนังสืออนุมัติในสาขาดังกล�าวของแพทยสภา หรือ ทันตแพทยสภา ให�ได�เสียก�อน 
       ๗.๑.๓) เปXนแพทย�ประจําบ�านปkสุดท�ายท่ีรอจะสอบวุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือ ศัลยศาสตร� 
ของแพทยสภา หรือ วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร�ช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ของทันตแพทยสภา 
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    ๗.๒ จํานวนผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 
  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย�แห�งประเทศไทย กําหนดให�สถาบันฝ�กอบรมรับผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�
ในสัดส�วนผู�เข�ารับการฝ�กอบรมต�ออาจารย�ต�อภาระงานบริการต�อปk ตามตารางต�อไปนี้  

 
 

  ข�อมูลตามเกณฑ�เฉพาะท่ีกําหนดไว�ในเกณฑ�หลักสูตร 
 ศักยภาพ=รับแพทย�ประจําบ�านต-อ

ยอดได� ป?ละ  ระดับละ 
1 2 3 4 5 6 7 

 จํานวนอาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรม (คน) 2 3 4 5 6 7 8 
         
 ผู�ปPวยนอกศัลยกรรมตกแต-งและ

เสริมสร�างใบหน�า /  ป? 
250 350 450 600 750 950 1,100 

 ผู�ปPวยในศัลยกรรมตกแต-งและ
เสริมสร�างใบหน�า  /  ป? 

25 35 45 55 70 90 100 

 ผู�ปPวยผ-าตัดศัลยกรรมตกแต-งและ
เสริมสร�างใบหน�า  /  ป? 

100 180 250 300 350 400  450 

      
    ๗.๓ การคัดเลือกผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 
   สถาบันฯ จะต�องมีการแต�งต้ังคณะกรรมการฯ คัดเลือกผู�เข�าฝ�กอบรม และกําหนดเกณฑ�การคัดเลือกผู�เข�า
รับการฝ�กอบรมท่ีชัดเจน มีความเสมอภาค โปร�งใส และตรวจสอบได� 

 
๘. อาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรม 
    ๘.๑  อาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรมแพทย�ประจําบ�านต�อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�าต�อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้          
   ๘.๑.๑. เปXนแพทย�ท่ีได�รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�าจาก
แพทยสภา          
   ๘.๑.๒. เปXนแพทย�ท่ีได�รับ หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร�ตกแต�ง จากแพทยสภา หรือ อ่ืน ๆ 
ตามท่ีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย�แห�งประเทศไทยให�การรับรองว�าเปXนอาจารย�ได� แต�ท้ังนี้ไม�นับเปXน
ศักยภาพในการฝ�กอบรม  
    ๘.๒   ประธานการฝ�กอบรมของสถาบันฝ�กอบรม    จะต�องเปXนอาจารย�ตามข�อ ๘.๑.๑ ซ่ึงปฏิบัติงานทางด�าน
ศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�ามาแล�วไม�น�อยกว�า ๕ ปk และได�รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ            
    ๘.๓ จํานวนอาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรม                    
   สถาบันฝ�กอบรมจะต�องจัดให�มีอาจารย�ผู�ฝ�กอบรมแบบเต็มเวลาเริ่มแรกไม�น�อยกว�า ๒ คน ในการขอเปoด
เปXนสถาบันฝ�กอบรมแพทย�ประจําบ�าน ซ่ึงจะรับแพทย�ประจําบ�านต�อยอดได�ชั้นปkละ ๑ คน ในกรณีท่ีต�องการรับ
แพทย�ประจําบ�านต�อยอดเพ่ิมข้ึน ให�คํานวณตามสัดส�วน อาจารย�เพ่ิม ๑ คน ต�อ แพทย�ประจําบ�านเพ่ิมข้ึนชั้นปkละ 
๑ คน (ตารางในข�อ ๗.๒) ซ่ึงในกรณีท่ีอาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรมแบบเต็มเวลาไม�เพียงพอ  สถาบันฝ�กอบรมอาจจัด
ให�มีอาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรมแบบไม�เต็มเวลาได�ไม�มากกว�าร�อยละ 50 ของจํานวน อาจารย�ท้ังหมด และภาระงาน
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ของอาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรมแบบไม�เต็มเวลา เม่ือรวมกันท้ังหมดจะต�องไม�น�อยกว�าภาระงานของอาจารย�ผู�ให�การ
ฝ�กอบรมแบบเต็มเวลาท่ีขาดหายไป   
      สถาบันฯ ต�องกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรมให�สอดคล�อง
กับพันธกิจของแผนการฝ�กอบรม/หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรมท่ีชัดเจน โดยครอบคลุม
ความชํานาญท่ีต�องการ ได�แก� คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปXนครู และความชํานาญทางคลินิก 

สถาบันฯ ต�องระบุหน�าท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย� และสมดุลระหว�างงานด�านการศึกษา 
การวิจัย อาจารย�ต�อผู�เข�ารับการฝ�กอบรมให�เปXนไปตามเกณฑ�ท่ีแพทยสภากําหนดไว�  อาจารย�จะต�องมีเวลา
เพียงพอสําหรับการให�การฝ�กอบรม ให�คําปรึกษา และกํากับดูแล นอกจากนั้นอาจารย�ยังต�องมีการพัฒนาตนเอง
อย�างต�อเนื่องท้ังทางด�านการแพทย�และด�านแพทยศาสตรศึกษา  สถาบันฯ ต�องจัดให�มีการพัฒนาอาจารย�อย�าง
เปXนระบบ และมีการประเมินอาจารย�เปXนระยะ 

ในกรณีท่ีสัดส�วนของอาจารย�ต�อผู�เข�ารับการฝ�กอบรมลดลงกว�าท่ีได�รับอนุมัติไว� สถาบันควรพิจารณาลด
จํานวนผู�เข�ารับการฝ�กอบรมลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคุณภาพการฝ�กอบรมไว�  
 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 

สถาบันฯ ต�องกําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษาให�ครอบคลุมประเด็นต�อไปนี้ 
- สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู�ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข�าถึงแหล�งข�อมูลทางวิชาการท่ี

ทันสมัย สามารถใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได�อย�างเพียงพอ มีอุปกรณ�สําหรับ
ฝ�กอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดล�อมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย    

- การคัดเลือกและรับรองการเปXนสถานท่ีสําหรับการฝ�กอบรม จํานวนผู�ป]วยเพียงพอและชนิดของผู�ป]วย
หลากหลายสอดคล�องกับผลลัพธ�ของการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง ท้ังผู�ป]วยนอกและผู�ป]วยผ�าตัด ผู�ป]วยนอก
เวลาราชการและผู�ป]วยวิกฤต การเข�าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติท่ี
พอเพียงสําหรับสนับสนุนการเรียนรู� 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส�สําหรับการเรียนรู�ท่ีผู�เข�ารับการฝ�กอบรมสามารถเข�าถึงได� มีการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารให�เปXนส�วนหนึ่งของการฝ�กอบรมอย�างมีประสิทธิภาพและถูกหลัก
จริยธรรม 

- การจัดประสบการณ�ในการปฏิบัติงานเปXนทีมร�วมกับผู�ร�วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
- ความรู�และการประยุกต�ความรู�พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ในสาขาวิชาท่ีฝ�กอบรม มี

การบูรณาการ และสมดุลระหว�างการฝ�กอบรมกับการวิจัยอย�างเพียงพอ 
- การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช�ในการจัดทําแผนการฝ�กอบรม การดําเนินการ

ฝ�กอบรม การประเมินการฝ�กอบรม 
- การฝ�กอบรมในสถาบันอ่ืน ท้ังในและนอกประเทศตามท่ีระบุไว�ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการโอนผล

การฝ�กอบรม 
 
๑๐. การประเมินแผนการฝ�กอบรม/หลักสูตร 
  สถาบันฯ ต�องกํากับดูแลการฝ�กอบรมให�เปXนไปตามแผนการฝ�กอบรม/หลักสูตรเปXนประจํา มีกลไกสําหรับ
การประเมินหลักสูตรและนําไปใช�จริง การประเมินแผนการฝ�กอบรม/หลักสูตร ต�องครอบคลุม 

- พันธกิจของแผนการฝ�กอบรม/หลักสูตร 
- ผลลัพธ�การเรียนรู�ท่ีพึงประสงค� 
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- แผนการฝ�กอบรม 
- ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝ�กอบรม 
- การวัดและประเมินผล 
- พัฒนาการของผู�รับการฝ�กอบรม 
- ทรัพยากรทางการศึกษา 
- คุณสมบัติของอาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรม 
- ความสัมพันธ�ระหว�างนโยบายการรับสมัครผู�รับการฝ�กอบรมและความต�องการของระบบสุขภาพ 
- สถาบันฯ ร�วม 
- ข�อควรปรับปรุง 

  สถาบันฯต�องแสวงหาข�อมูลปrอนกลับเก่ียวกับการฝ�กอบรม/หลักสูตรอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและ
เสริมสร�างใบหน�า จากผู�ให�การฝ�กอบรม ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม นายจ�างหรือผู�ใช�บัณฑิต และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหลัก 
รวมถึงการใช�ข�อมูลปrอนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย�ผู�สําเร็จการฝ�กอบรม อนุสาขา
ศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�าในการประเมินการฝ�กอบรม/หลักสูตร 
 
๑๑. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝ�กอบรม 
  สถาบันฯ ต�องจัดให�มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝ�กอบรมอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�ง
และเสริมสร�างใบหน�าเปXนระยะๆ หรืออย�างน�อยทุก ๕ ปk    ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร�าง เนื้อหา ผลลัพธ� และ
สมรรถนะของผู�สําเร็จการฝ�กอบรมอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผล และสภาพแวดล�อมในการฝ�กอบรม ให�ทันสมัยอยู�เสมอ ปรับปรุงแก�ข�อบกพร�องท่ีตรวจพบ มีข�อมูล
อ�างอิง และแจ�งผลการทบทวน และพัฒนาให�แพทยสภารับทราบ 
  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย�แห�งประเทศไทย เปXนผู�รับผิดชอบดูแลการฝ�กอบรมอนุสาขาศัลยศาสตร�
ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า และทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝ�กอบรมอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�าง
ใบหน�าเปXนระยะ ๆ หรืออย�างน�อยทุก ๕ ปk และแจ�งผลการทบทวน/ พัฒนาให�แพทยสภารับทราบ 
 
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- สถาบันฯ ต�องบริหารจัดการหลักสูตรให�สอดคล�องกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไว�ในด�านต�างๆ ได�แก� การ
รับสมัครผู�เข�ารับการฝ�กอบรม (เกณฑ�การคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) กระบวนการฝ�กอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธ�ของการฝ�กอบรมท่ีพึงประสงค� การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการ
ฝ�กอบรมในแต�ละระดับ หรือหลักฐานอย�างเปXนทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใช�เปXนหลักฐานแสดงการผ�าน
การฝ�กอบรมในระดับนั้นได�ท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

- สถาบันฯ ต�องกําหนดหน�าท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการ
ฝ�กอบรม/ หลักสูตรให�สอดคล�องกับความจําเปXนด�านการฝ�กอบรม 
- สถาบันฯ ต�องมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินการของการฝ�กอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง การบริหารจัดการท่ีดีและใช�ทรัพยากรได�อย�าง
เหมาะสม 
- สถาบันฯ ต�องจัดให�มีให�มีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย�และหน�วยงานสนับสนุนด�านอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข�องครบถ�วน สอดคล�องกับข�อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปoดการฝ�กอบรม 
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๑๓. การประกันคุณภาพการฝ�กอบรม 
  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย�แห�งประเทศไทย กําหนดให�สถาบันฝ�กอบรมท่ีจะได�รับการอนุมัติให�
จัดการฝ�กอบรมอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า จะต�องผ�านการประเมินความพร�อมในการเปXน
สถาบันฝ�กอบรม และสถาบันฝ�กอบรมจะต�องจัดให�มีการประกันคุณภาพการฝ�กอบรมอย�างต�อเนื่องดังนี้ 
   ๑๓.๑  การประกันคุณภาพการฝ�กอบรมภายใน สถาบันฝ�กอบรมอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและ
เสริมสร�างใบหน�าจะต�องจัดให�มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝ�กอบรมภายใน อย�างน�อยทุก ๒ ป?  
    ๑๓.๒  การประกันคุณภาพการฝ�กอบรมภายนอก สถาบันฝ�กอบรมอนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและ
เสริมสร�างใบหน�าจะต�องได�รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมฯ อย�างน�อยทุก ๕ ป? 

 
 
 

♦♦♦♦♦ 
 



หลักสูตรการฝ�กอบรม อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า ๒๕๖๒                                            หน้า ๑๗ 

 

ภาคผนวก ๑ 
เนื้อหาของการฝ�กอบรม/หลักสูตร 

๑).   ความรู�พ้ืนฐานทางศัลยศาสตรNตกแตYง และเสริมสร�างใบหน�า 

          ๑.๑) เปLนความรู�เบ้ืองต�นท่ีจําเปLนในการดูแลรักษา และผVาตัดผู�ปวยทางศัลยศาสตรIตกแตVง และ
เสริมสร�างใบหน�าโดยจัดให�อยูVใน   

๑.      Embryology of the face, head and neck 

๒.      Surgical anatomy of the face, head and neck, eye, skin 

๓.      Physiology of face, head and neck, eye, skin 

๔.      Molecular cell biology, molecular genetic, matrix biology 

๕.      Wound healing, Bone healing, Nerve healing 

๖.      Soft tissue surgical technique   

๗.      Skin graft and local flaps   

๘.      Scar prevention, treatment, and revision 

๙.       Microvascular free flaps   

๑๐.       Physiology of the flaps 

๑๑.       Facial plating system 

๑๒. Tissue engineering and biomaterial 

๑๓. Principle of cell and tissue therapy for reconstruction  

๑๔. Principles of stem cell and Regenerative medicine 

๑๕. Cell - polymer interaction 

๑๖.        Tissue grafting: soft tissue, cartilage and bone  

๑๗. Repair and grafting of peripheral nerve 

๑๘. Synthetic implants 

๑๙. Biologic tissue implants 

๒๐. Transplantation in plastic surgery  

๒๑. Principles and applications of tissue expansion 

๒๒. Vascular territories  
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๒๓. Vascular anomalies 

๒๔. Facial prosthetics in plastic surgery 

๒๕. Light, lasers and other energy for facial lesions  

๒๖. Anesthesia in facial plastic and reconstructive surgery 

๒๗. Aesthetic facial proportion and analysis 

๒๘. Basic portrait drawing and sculpture 

๒๙. Artistic view in the aesthetic face 

๓๐. Computer imaging and rapid prototyping technology for facial plastic surgery 

๓๑. Photography 

๓๒. Advanced cardiac support 

๓๓. Medical ethics and Medico-legal issues in plastic surgery 

๓๔. Complication in facial plastic reconstructive surgery (technique, prevention and 

treatment) 

๓๕. Post inflammatory hyperpigmentation (prevention, treatment) 

๓๖. Plastic surgery and innovation in medicine 

๓๗. Robotics, simulation, and telemedicine in plastic surgery 

๓๘. Radiotherapy in head and neck cancer 

๓๙. Chemotherapy in head and neck cancer 

๔๐. Anesthesia and pain management 

๔๑. Basic radiologic imaging 

๔๒. Antibiotic: pharmacology and application 

๔๓. Laser; basic principle and application 

  

       ๑.๒) การเรียนกายวิภาคจากอาจารยIใหญV (cadaver dissection)  
            สถาบันฝ�กอบรมต�องจัดให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเรียนกายวิภาคของหนังศีรษะ ใบหน�า คอ และกระดูก
ใบหน�าจากอาจารย�ใหญ� ดังนี้ 

๑. Dissection of facial and neck skin 

๒. Dissection of the eye 
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๓. Dissection of the nose 

๔. Dissection of the ear 

๕. Dissection of nerves and vasculatures of face, head and neck 

๖.  Dissection of deep structures and bones of the face, head and neck       

๒). โรคหรือภาวะของผู�ปวย แบ�งเปXน  

แพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องสามารถให�การวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟdeนฟู หรือให�คําแนะนําเพ่ือส�งต�อได� 
ในโรคทางศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า ต�อไปนี้ 

ระดับท่ี ๑ โรคหรือภาวะท่ีพบบ�อย ซ่ึงแพทย�ประจําบ�านต�อยอดสามารถเรียนรู�ได�จากผู�ป]วยโดยตรง  
 

Symptom and sign Facial deformity 

Head-Neck deformity 

Facial weakness 

Neck mass 

Facial mass 

Facial wound 

Facial scar 

Asian Facial aesthetic features 

Western Facial aesthetic features 

 Localized enlarged lymph nodes  

Lock jaw 

 

 Infectious Diseases Wound infection 

Deep neck infection 

 

Injury of the Face, Head 

and Neck 
Cut wound of face, neck and scalp 

Lacerated wound of face, neck and scalp 

Burn of face, neck and scalp 

Facial scar of face, neck and scalp 

Keloid  of face, neck and scalp 

Deviated nasal septum  

fracture of nasal bone  

Blow out fracture 

Zygomatic fracture 

Le Fort fracture 

Mandibular fracture 

Fracture of base of skull  

Dislocation of jaw  

 

 

Congenital disease Deviated nasal septum  

Deviated nose 

Outstanding ear/ Bat ear 

Microtia 
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Cleft lip and palate 

 

 

 

Facial Aesthetic  Saddle nose 

Flare ala 

Single eyelids 

Ageing eyes 

Ageing face  

 

 

 

Benign neoplasm  benign neoplasm of nasal cavity and paranasal sinus (D14) 

benign neoplasm of lip  

benign neoplasm of tongue  

benign neoplasm of floor of mouth  

Benign neoplasm of mouth  

Benign neoplasm of lymph node  

Benign neoplasm of thyroid gland  

Benign neoplasm of major salivary glands  

Hemangioma and lymphangioma  

Nasolabial cyst (nasoalveolar cyst)  

Nasopalatine duct (incisive canal) cyst  

 

 

 

Malignant neoplasm   CA nasal cavity  

CA lip  

CA oral tongue  

CA gum  

CA floor of mouth  

CA hard palate  

CA buccal mucosa  

CA base of tongue  

CA soft palate  

CA tonsil  

CA oropharynx  

CA nasopharynx  

CA pyriform  

CA hypopharynx  

CA paranasal sinus  

CA larynx  

CA thyroid  

CA parotid  

Unknown primary malignant neoplasm of neck node  
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ระดับท่ี ๒ โรคหรือภาวะท่ีพบน�อยกว�าระดับท่ี ๑ และมีความสําคัญซ่ึงแพทย�ประจําบ�านต�อยอด สามารถ
เรียนรู�จากผู�ป]วยแต�ไม�ได�ดูแลผู�ป]วยโดยตรง เช�น การร�วมดูแลในหอผู�ป]วยด�วยกัน เปXนต�น  
 
Injury of Face and Head 

and Neck 
Multiple facial fractures 

 Congenital Anormaly  congenital absence of ear auricle (Q16) 

congenital absence, atresia and stricture of auditory canal 

(external) (Q161) 

Cleft-lip nose 

 Facial Aesthetic  Facial recontouring 

 

 

 

Benign neoplasm  

 Benign neoplasm of carotid body  

Benign neoplasm of bone and cartilage: skull, face and  

mandible  

Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue  

Melanocytic nevi  

Benign neoplasm of skin  

Benign neoplasm of peripheral nerve  

Jaw cyst: dentigerous, eruption, follicular  

Other jaw cyst: aneurismal, hemorrhagic, traumatic  

Benign lymphoepithelial lesion of salivary gland  

Other cyst in oral region: dermoid, epidermoid, 

lymphoepithelial  

Osteoradionecrosis  

Malignant neoplasm  CA retromolar trigone  

CA submandibular gland  

Malignancy of bone and cartilage: skull,  face and mandible  

Melanoma of skin  

Basal cell CA  

Kaposi sarcoma  

Malignant neoplasm of peripheral nerve  
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ระดับท่ี ๓ โรคท่ีพบน�อยแต�มีความสําคัญ ซ่ึงแพทย�ประจําบ�านต�อยอดสามารถเรียนรู�โดยการศึกษาด�วย
ตนเอง หรือฟ̂งบรรยาย และสถาบันฝ�กอบรมควรจัดให�มีการเรียนรู�โรคในกลุ�มนี้อย�างพอเพียง 

 

Injury of Face and Head 

and Neck 
Perforation of nasal septum (J348) 

 

 

 Congenital anormaly  Facial microsomia 

Facial asymmetry 

 

 

Facial Asthetic  Facial transplant 

 

Benign neoplasm  benign neoplasm of trachea  

Benign neoplasm of parathyroid gland  

 

 

Malignant neoplasm  CA middle ear  

CA trachea  

CA parathyroid  

 

  

๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา  
 ระดับท่ี ๑ สามารถตรวจ และแปลผลได�ด�วยตนเอง 
 

Schirmer's test 

lacrimal sac irrigation  

nasal provocation test 

 

 

 ระดบัทีE ๒ สามารถสง่ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
plain film: Head, Neck, Face 

CT scans : Head, Neck, Face 

MRI: Head, Neck, Face  

cephalometry 
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 ระดับท่ี ๓ สามารถส�งตรวจ และนําผลไปประยุกต�ใช�ได� 
 

 
taste test 

 
MST 

EEMG 

EMG 

bone scan 

thyroid scan 

PET scan 

angiography  

olfactory test 

 
rhinomanometry 

acoustic rhinometry 

 
cytokines assays 

multiple sleep latency test (MSLT) 

maintanance of wakefulness test (MWT) 

 
voice analysis 

nasometry 

Pathology  

 

 
 

 

๔). หัตถการทางศัลยศาสตรIตกแตVงและเสริมสร�างใบหน�า  
  ระดับท่ี ๑ หัตถการท่ีแพทย�ประจําบ�านต�อยอดต�องทําได�ด�วยตนเอง   

General plastic & 

reconstructive surgery  

Management of wound (10)      

Skin graft ,composite graft and  local flaps (5) 

Scar revision (10) 

                -Z-plasty 

    -W-plasty 

     -Zigzag plasty 

    -Geometric broken-line design 

Skin malignancy : diagnosis and treatment (3) 

Local and regional cutaneous flaps (5) 

Musculocutaneous flaps (5) 

Controlled tissue expansion in facial reanimation 

Complications of local flaps 

Intermaxillary fixation 

Scar revision and local flaps refinement 
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Botulinum toxin (BoNT-A) (5) 

Soft-tissue fillers (2) 

Thread lift (2) 

Facial skin resurfacing (2)   

Fat grafting to nose (2) 

Structural fat grafting 

Periorbital microfat grafting 

Soft tissue injury of the face (5) 

 

 

Facial surgery and 

reconstruction 

Forehead rejuvenation (1) 

Neck rejuvenation (1) 

 

 
Facial Fractures Nasal bone fracture: closed reduction 

Zygomatic fracture: reduction 

Blow-out fracture: reduction  

Other Facial fractures : reduction  

Facial plating application to facial fracture   

Frontal sinus and nasoethmoidal fractures   

Maxillary fractures ( Le Fort fracture) 

Mandibular fractures   

 

 

Neck surgery Neck dissection 

Parotidectomy 

 

 

Facial Cosmetic 

surgery 

Nonsurgical facial rejuvenation (light /laser, RF) 

Facial filler 

Facial implants (3) 

Rhinoplasty and Functional and Aesthetic surgery of the nose: 

close or opened , primary or secondary, Augmentation or 

Reduction (13) 

Blepharoplasty and Surgery of the eyelids (5) 

Facial lift surgery, forehead lift  (5) 

Asian facial cosmetic surgery 

Lipocontouring  of the face and neck: liposuction and fat transfer 

(2) 

Aesthetic surgery of the lip (2) 

Aesthetic surgery of the chin and malar bone (1) 

Otoplasty (2) 

Ala plasty 

Management of complications and unwanted results (1) 
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Nasal surgery Submucosal resection/ septoplasty 

Septorhinoplasty for deviated nose and septum (2) 

Velopharyngeal inadequacy 

 

 

 

 ระดับท่ี ๒ หัตถการท่ีแพทย�ประจําบ�านต�อยอด ควร ทําได�  หรือทําได�ภายใต�การแนะนําของอาจารย�) 

Ear surgery  Facial nerve operations : Decompression, Rerouting, Repair 

 

 
Facial surgery and 

reconstruction  

Facial nerve repair surgery (2) 

Reanimation of the paralysed face (1)  

Facial paralysis and reanimation procedures  

Cheek and lip reconstruction (1) 

Management of vascular abnormalities of the face 

Secondary deformities and the secondary facelift 

Mandibulotomy/ mandibulectomy 

Maxillectomy : Partial ,  Total 

 

 

 

 
Correction of 

Congenital Deformity 

Cleft lip and cleft palate   

Rhinoplasty of the cleft lip nose 

 

 
Neck surgery Neck injury, repair explore neck 

 

 
Oral and pharyngeal 

surgery  

Laser assisted uvulopalatoplasty/       

Uvulopalatopharyngoplasty 

 

 

  

Facial Aesthethic 

surgery 
Facial bone contouring 
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 Hair transplantation            

  

Nasal surgery Oro-antral fistula : repair  

Lateral rhinotomy 

Nasal osteotomy 

 

 

 
 

 ระดับท่ี ๓ หัตถการท่ีแพทย�ประจําบ�านต�อยอด อาจ ทําได�  หรือสามารถช�วยผ�าตัดได� หรือเคยได�เห็น 
หรือสามารถบอกข�อบ�งชี้ ข�อห�าม ภาวะแทรกซ�อน ข�อดีข�อเสียได� 

Reconstruction of Head 

Neck and Face 

( Tumor or Trauma) 

Skeletal augmentation 

Microvascular free flaps   

Maxillary and mandibular reconstruction   

Major nasal reconstruction  * 

Auricular reconstruction   

Reconstruction of the forehead 

Lip reconstruction   

Periocular and Eyelid reconstruction   

Reconstruction of the scalp and Forehead 

Midface reconstruction 

Secondary facial reconstruction 

Acquired cranial and facial bone deformities 

 

 
Reconstruction of Head 

Neck and Face 

(Congenital Deformity)  

Congenital stenosis of the external auditory canal   

 Congenital malformations of the auricle 

 Correction of bimaxillary prognathism 

 Facial transplant    
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ภาคผนวก 2 
งานวิจัยเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต-งและเสริมสร�างใบหน�า 

 
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แพทย�ประจําบ�านจะต�องทํางานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ�อย�างน�อย ๑ เรื่อง 
๒. ชนิดของงานวิจัยอาจจะเปXน งานวิจัยแบบ retrospective, prospective, cross sectional หรือ 

systematic review ท่ีมี meta-analysis ก็ได� แต�ท้ังนี้ขอให�คํานึงถึงประโยชน�ท่ีจะได�รับจากการทํา
วิจัยท่ีจะสามารถนําไปใช�พัฒนางานได�จริงเปXนสําคัญ 

๓. แพทย�ประจําบ�านจะต�องเปXนผู�วิจัยหลัก หรือเปXนผู�วิจัยร�วมท่ีมีส�วนร�วมในงานวิจัยไม�น�อยกว�าร�อยละ 
๕๐ 

๔. รายงานวิจัยจะต�องประกอบด�วยหัวข�อต�อไปนี้เปXนอย�างน�อย 
๑) ท่ีมาและจุดประสงค�ของการวิจัย 
๒) วิธีการวิจัย 
๓) ผลการวิจัย 
๔) การวิจารณ�ผลการวิจัย 
๕) บทคัดย�อ 

๕. งานวิจัยจะต�องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) เปXนผลงานท่ีริเริ่มใหม� หรือเปXนงานวิจัยท่ีใช�แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก�อนท้ังในและ

ต�างประเทศ แต�นํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน 
๒) แพทย�ประจําบ�านและอาจารย�ผู�ดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ�านการอบรมด�านจริยธรรม

การวิจัยในคน และ good clinical practice (GCP) 
๓) งานวิจัยทุกเรื่องต�องได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน 
๔) งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใต�ข�อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกต�องและ

เหมาะสมกับคําถามวิจัย 
๕) ควรใช�ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ�โดยเฉพาะในบทคัดย�อ 

๖. ในกรณีท่ีเปXนการทําวิจัยในผู�ป]วย จะต�องดําเนินการดังนี้ 
๑) เม่ือได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล�ว ต�องดําเนินการทําวิจัยตาม

ข�อตกลงโดยเคร�งครัด 
๒) เม่ือมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู�ป]วยหรือผู�แทนเพ่ือให�ยินยอมเข�าร�วมวิจัย ต�องให�สําเนา

แก�ผู�ป]วยหรือผู�แทนเก็บไว� ๑ ชุด 
๓) ให�ระบุในเวชระเบียนผู�ป]วยนอกหรือผู�ป]วยในถึงสถานะการเข�าร�วมงานวิจัยของผู�ป]วย 
๔) การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยท่ีผ�านการอนุมัติแล�ว โดยการกระทําดังกล�าว

ไม�ได�เปXนส�วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู�ป]วยตามปกติ ไม�สามารถทําได�ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
ยกเว�นได�มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล�ว และผู�วิจัยหรือคณะผู�วิจัยต�องเปXน
ผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท้ังทางตรงและทางอ�อมท่ีเกิดข้ึนกับผู�ป]วยและผู�ดูแลผู�ป]วย 
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๕) กรณีท่ีโครงการวิจัยกําหนดให�ทําการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู�ป]วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ�ท่ีอาจส�งผลต�อประโยชน�ให�การดูรักษาผู�ป]วย ให�ดําเนินการแจ�ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพ่ือวางแผนแจ�งผู�ท่ีเก่ียวข�องรับทราบต�อไป 

๖) หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ� ให�รีบปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม�สามารถปรึกษาได� ให�ย�อนกลับไปใช�หลัก
พ้ืนฐาน ๓ข�อ ของจริยธรรมทางการแพทย�ในการตัดสินใจ คือ 

    ๖.๑) การถือประโยชน�สุขของผู�ป]วยเปXนหลัก และการไม�ก�อให�เกิดความทุกข�ทรมานกับ 
                                      ผู�ป]วย 
    ๖.๒) การเคารพสิทธิผู�ป]วย 
    ๖.๓) การยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะได�รับบริการทาง 
                                      การแพทย�ตามมาตรฐาน 

๗. กรอบเวลาการทําวิจัย 
   ตลอดระยะเวลา ๑ ปkครึ่ง (๑๘ เดือน ของการฝ�กอบรม) มีกรอบเวลาโดยประมาณดังนี้ 

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
 ๑-๓ จัดเตรียมคําถามวิจัยและทบทวนวรรณกรรม 
 ๔-๖ จัดทําโครงร�างงานวิจัย สอบโครงร�างงานวิจัยขออนุมัติจากคณะกรรมการ 
   จริยธรรมการวิจัยและทุนวิจัย (ถ�ามี) 
 ๗-๑๕ เริ่มเก็บข�อมูล นําเสนอความคืบหน�างานวิจัยเปXนระยะ 
 ๑๖ วิเคราะห�ข�อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
 ๑๗ จัดทํารายงานวิจัยฉบับร�างให�อาจารย�ท่ีปรึกษาปรับแก�ไข 
 ๑๘ ส�งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ�ต�อสถาบัน  
การรับรอง วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต-งและเสริมสร�างใบหน�า “เทียบเท-าปริญญาเอก” 
  แพทย�ประจําบ�านท่ีได�รับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
ศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�าแล�ว หากต�องการขอการรับรองให�วุฒิบัตรฯ “เทียบเท�าปริญญาเอก” นั้น 
จะต�อง 

1) มีงานวิจัยท่ีเปXนส�วนหนึ่งของหลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือวุฒิบัตรฯ และเปXนงานวิจัยท่ีตนเองเปXนผู�วิจัย
หลัก  

2) งานวิจัยนั้นจะต�องได�รับการตีพิมพ�หรือได�รับการตอบรับให�ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ�การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ  การตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยู�นอกเหนือประกาศของ TCI จะต�องเปXนวารสารท่ีถูกคัดเลือกให�
อยู�ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติ
ท่ีใช�ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย�อและมีการตีพิมพ�วารสารฉบับนี้มานานเกิน ๑๐ปk 
(วารสารเริ่มออกอย�างช�าในปk พ.ศ.๒๕๔๙ หรือ ค.ศ.๒๐๐๖)  
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  ถึงแม�ว�าวุฒิบัตรฯ จะได�รับการรับรองว�า “เทียบเท�าปริญญาเอก”แล�ว แต�ไม�สามารถใช�คําว�า Ph.D. หรือ 
ปร.ด. ท�ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และไม-สามารถเขียนคําว�า ดร. นําหน�าชื่อตนเอง แต�ใช�คําว�า 
“เทียบเท�าปริญญาเอก” ตามหลังวุฒิบัตรได�  และทางสถาบันการศึกษาสามารถใช�วุฒิบัตรฯ ท่ี “เทียบเท�าปริญญา
เอก” นี้ มาใช�เปXนคุณสมบัติในการแต�งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตร อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย�คุม
วิทยานิพนธ� หรือเปXนวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได�เท�านั้น  
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ภาคผนวกที่ ๓ 
Entrustable professional activities (EPA) 
 คือ กิจกรรมท่ีมีความสําคัญมาก (critical activities) ท่ีแพทย�ประจําบ�านต�อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร�
ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�าทุกคนต�องทําได�ด�วยตนเองอย�างถูกต�องและมีความปลอดภัยต�อผู�ป]วย 
 EPA ท่ีแพทย�ประจําบ�านต�อยอดฯ ทุกคนจะต�องแสดงให�เห็นว�าสามารถทําได�ด�วยตนเองในระหว�างการ
ฝ�กอบรม มีดังนี้ 
EPA 1 Patient management in out-patient setting 
EPA 2 Patient management in in-patient setting 
EPA 3 Patient management in surgical case 
EPA 4 Patient management in case with complications  
EPA 5 Demonstrate professionalism and non-technical skill 
 
อนึ่ง สถาบันฝ�กอบรมแต�ละแห�งสามารถกําหนดให�มี EPA เพ่ิมเติมได�  ตามความเหมาะสมและบริบทของแต�ละ
สถาบัน 
 
Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 
Condition  -Head-

Neck 
surgery 
-Facial 
Recon. 
-Facial 
Aesthetic 

-Head-
Neck 
surgery 
-Facial 
Recon. 
-Facial 
Aesthetic 

-Head-
Neck 
surgery 
-Facial 
Recon. 
-Facial 
Aesthetic 

-Head-
Neck 
surgery 
-Facial 
Recon. 
-Facial 
Aesthetic 

-Head-
Neck 
surgery 
-Facial 
Recon. 
-Facial 
Aesthetic 

Patient care • • • •  
Medical knowledge and 
skill 

• • • •  

Practice based learning  • • • •  
Communication skill • • • • • 
Professionalism  • • • • • 
System based practice  • • •   
 
 
 
Head-Neck surgery :                   (1) Laryngectomy  
                                               (2) Radical Neck Dissection  
Facial Reconstructive surgery :    (1) Pectoralis Major Myocutaneous Flap  
                                               (2) Local Flaps 
                                               (3) Z-Plasty, W-Plasty, Zigzag Plasty  
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Facial Aesthetic surgery :            (1) Blepharoplasty : Upper , Lower 
                                               (2) Rhinoplasty : augmented , ala plasty 
                                               (3) Face Lift 
 
Milestones  การฝ�กอบรม 
L1 = Level 1 คือ แพทย�ประจําบ�านสามารถปฏิบัติได�เองภายใต�การควบคุมของอาจารย� อย�างใกล�ชิด 

L2 = Level 2 คือ แพทย�ประจําบ�านสามารถปฏิบัติได�เองภายใต�การชี้แนะของอาจารย� 

L3 = Level 3 คือ แพทย�ประจําบ�านสามารถปฏิบัติได�เองโดยมีอาจารย�ให�ความช�วยเหลือเม่ือต�องการ 

L4 = Level 4 คือ แพทย�ประจําบ�านสามารถปฏิบัติได�เอง 

L5 = Level 5 คือ แพทย�ประจําบ�านสามารถปฏิบัติงานได�ด�วยตนเอง และควบคุมผู�ท่ีมีประสบการณ�น�อยกว�า 

 
Activities  Title F1 F2 
Entrustable 
professional 
activities 
(EPA) 

1 Patient management in out-patient 
setting 

L3x1 L4x1 

2 Patient management in in-patient setting L3x1 L4x1 

3 Patient management in surgical case L3x1 L4x1 
4 Patient management in case with 

complications 
L3x1 L4x1 

5 Demonstrate professionalism and non-
technical skill 

L3x1 L4x1 

 

 

 

 

EPA of Procedures 

ระดับข้ันการฝ�กอบรมแพทย�ประจําบ�าน  ช้ันป?ท่ี 1 ช้ันป?ท่ี 2 
1. Mole excision L3#2  
2. Local flaps/Scar revision L3#1  
3. Augmented Rhinoplasty L3#1  
4. Advanced Rhinoplasty  L3 #1 
5. Upper Blepharoplasty L3#1  
6. Lower Blepharoplasty  L3 #1 
7. Mini Facelift                                                                                  L3 #1  



หลักสูตรการฝ�กอบรม อนุสาขาศัลยศาสตร�ตกแต�งและเสริมสร�างใบหน�า ๒๕๖๒                                            หน้า ๓๒ 

 

8. Total Facelift                                                        L3 #1 
9. Facial reconstruction following deformity 

from trauma/tumor                                            
 L2 #1 

10. Management of minor complications                                             L3 #1 
11. Management of major complications                                                         L2 #1 
12. Laryngectomy / RND L2#1  
DOP (Direct observe procedural skill) 
ระดับข้ันการฝ�กอบรมแพทย�ประจําบ�าน  ช้ันป?ท่ี 1 ช้ันป?ท่ี 2 
1. Botulinum toxin injection S #1  
2. Filler injection S #1  
3. Liposuction                                                                                                                S #1  
4. Liposuction and Fat injection                                                                                           S #1 
5. Z-plasty                                                                                                          S #1  
6. W-plasty / Zigzag-plasty                                                             S #1 
7. Laser excision                                                             S #1  
8. Light or Laser Facial Rejuvenation S #1  
9. Subcision Facial Scar S #1  
10. Upper Blepharoplasty S #1 S #1 
11. Lower Blepharoplasty  S #1 
12. Rhinoplasty (augmented) S #1 S #1 
13. Ala Plasty  S #1 
14. Mini Facelift  S #1 
15. Total Facelift  S #1 
 
เม่ือสิ้นสุด 12 เดือน ตามระดับปkท่ีฝ�กอบรม แพทย�ประจําบ�านต�อยอด ต�อง 
ได�รับการประเมิน  EPA อย�างน�อยระดับ 3 (2) : 1 ครั้ง                                             
และได�รับการประเมิน DOP อย�างน�อยระดับ S (Satisfied) 1 ครั้ง 

 
 

 


