ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ประจาปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ให้แพทย์ผสู้ นใจศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารหลักสูตรของแต่ละอนุสาขาที่ตอ้ งการสมัคร
กรอกใบสมัคร “แบบแสดงความจานงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง”
และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน
ตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจานงเข้ารับการคัดเลือกฯ มายัง

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
หรือ ส่งทางอีเมล sienteducation@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-419-8045

หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ
Certificate of Medical Proficiency in Head and Neck Surgery
ป.ศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ
Cert. in Head and Neck Surgery

Si

๒. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

aj

๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) เกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ
(ภาษาอังกฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Head and Neck
Surgery

T

๓. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

EN

๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ปัจจุบันการรักษาโรคเกี่ยวกับกล่องเสียง หลอดลม และเนื้องอกของศีรษะและคอ มีวิวฒ
ั นาการทางวิชาการ
มากขึ้น รวมทั้งมีการใช้เครื่องมือที่ละเอียดอ่อนในการวินจิ ฉัยและรักษา เช่น digital camera flexible scope,
telescope ขนาดและมุมต่างๆ, transnasal endoscope, stroboscope, laser, microlaryngeal surgery set,
sialendoscope และ investigation ต่างๆของ swallowing disorders การรักษามะเร็งก็มีวิวัฒนาการมาก โดยไม่
มุ่งหวังเพื่อหายอย่างเดียวแต่เน้นการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ ด้วย เช่น เทคนิคการผ่าตัดที่สามารถเก็บบางส่วนของกล่อง
เสียง การผ่าตัดที่มีการซ่อมแซมส่วนที่ตัดไปได้ดี (reconstructive surgery) การฟื้นฟูสมรรถภาพการกลืน การรักษา
ร่วมกันได้แก่การผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบาบัด นอกจากนีม้ ีการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียง เช่น vocal cord
medialization
หลักสูตรนี ้นอกจากจะจัดการฝึ กอบรมให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถดูแลผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพตามวิชาชีพที่กาหนดแล้ ว ยังเน้ นให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมมีความเอื ้ออาทรและใส่ในในความปลอดภัยเพื่อ
๑

การแก้ ไขปั ญหาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางบนพื ้นฐานการดูแลแบบองค์รวม
และมีสภาวะการทางานที่เหมาะสมเพื่อธารงสุขภาพของผู้เข้ าฝึ กอบรม
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๕. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรนี ้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละความรู้ความสามารถขันต
้ ่าตาม
สมรรถนะหลักทัง้ ๖ ด้ านดังนี ้
๑) การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ วินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การเลือกใช้ เครื่ องมือเพื่อ
วินิจฉัย แนวทางการรักษาและฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วยเนื ้องอกศีรษะและคอ
ข. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมเพื่อการผ่าตัดเนื ้องอกศีรษะและ
คอ การดูแลและแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนระหว่างผ่าตัด ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
ค. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative care)
๒) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
ก. ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งศีรษะและคอเกี่ยวกับพฤติกรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือกใน
การรักษารวมถึงข้ อดีข้อเสีย และภาวะแทรกซ้ อนของการรักษาแต่ละวิธี และพยากรณ์โรค
ข. มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับหัตถการการผ่าตัดเนื ้องอกศีรษะและคอ รวมทัง้
หัตถการการผ่าตัดเพื่อเสริ มสร้ างและซ่อมแซม
๓) การเรี ยนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
ก. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ข. มีความสามารถในการเรี ยนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ
ข. มีความสามารถและทักษะในการนาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปั ญหา
ค. มีความสามารถและทักษะในการทางานเป็ นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. ความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้ ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกากับดูแล
ข. การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต หรื อการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ ๒๕๖๒

หน้ า ๒

rir

aj

ค. การบริ บาลโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพื ้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม คานึงถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
๗) การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความสามารถในการใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)
และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

Si

๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้ การฝึ กอบรม
๑). การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
ปฏิบตั งิ านในห้ องตรวจผู้ป่วยนอก ห้ องผ่าตัดและหอผู้ป่วยใน เพื่อได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับ
- การดูแลรักษาผู้ป่วยเนื ้องอกศีรษะและคอ, ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการกลืน, ผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของเสียง, หรื อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของทางหายใจส่วนต้ นตังแต่
้ โพรงจมูก
คอหอย กล่องเสียง หลอดลมส่วนต้ น และหลอดอาหารส่วนต้ น

T

- การเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมเพื่อการผ่าตัด รวมถึงการดูแลระหว่างและหลังผ่าตัด
- การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

EN

๒). ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
- ปฏิบตั งิ านในห้ องตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และคลินิกเฉพาะโรคต่างๆ ได้ แก่ คลินิกเนื ้อ
งอกกล่องเสียง (Laryngology clinic), คลินิกมะเร็งทางหู คอ จมูก (ENT Oncology clinic),
คลินิกการกลืน (Swallowing clinic,) คลินิกความผิดปกติของเสียง (Voice clinic) เพื่อเรี ยนรู้
และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ การวินิจฉัย การเลือกใช้ เครื่ องมือเพื่อวินิจฉัย วางแผนแนวทางการ
รักษาและฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วยเนื ้องอกบริเวณศีรษะและคอ พฤติกรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือก
ในการรักษารวมถึงข้ อดีข้อเสีย และภาวะแทรกซ้ อนของการรักษาแต่ละวิธี และพยากรณ์โรค

เกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ ๒๕๖๒

หน้ า ๓

- ปฏิบตั งิ านในห้ องผ่าตัดได้ รับการฝึ กอบรม/ช่วยทา/ได้ ทาด้ วยตนเองเกี่ยวกับหัตถการการ
ผ่าตัดเนื ้องอกบริเวณศีรษะและคอ รวมทังหั
้ ตถการการผ่าตัดเพื่อเสริมสร้ างและซ่อมแซม
(reconstructive surgery) ในรูปแบบต่างๆ อาทิ skin grafting, local flap, regional flap,
free vascularized flap และ prosthesis ต่างๆ เป็ นต้ น
ต้ องเข้ าร่วมและนาเสนอกิจกรรมทางวิชาการที่จดั ให้ มีขึ ้นนอย่างสม่าเสมอตลอดการฝึ กอบรม
เช่น grand round, interesting case, journal club, topic review, ENT- Plastic
conference, ENT-Pathology conference, ENT-Radiology conference เป็ นต้ น

aj

-

การเรี ยนรู้จากการปฏิบัตแิ ละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)
- ได้ นาเสนอหรื อเข้ าร่วมกิจกรรมสัมนาวารสารทางการแพทย์ และมีสว่ นร่วมในการวิพากษ์
บทความหรื องานวิจยั ทางการแพทย์
- มีประสบการณ์ในการทา mortality and morbidity conference, และฝึ กการวางแผนในการ
รักษาผู้ป่วยตลอดจนเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั แพทย์ประจาบ้ านใน Laryngology clinic และ ENT
Oncology clinic
๔). ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
- เข้ าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะปฏิสมั พันธ์และการสื่อสาร และการพัฒนาด้ านมนุษยสัมพันธ์
- มีประสบการณ์การให้ ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการตัดสินใจการรักษา การให้ คาแนะนา และคาปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพ
- มีประสบการณ์ในการนาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และร่วมอภิปรายในงานสัมมนาทางวิชาการที่จดั
ขึ ้นเป็ นประจาสม่าเสมอ
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๓).

- ปฏิบตั งิ านเป็ นทีมร่วมกับแพทย์ตา่ งสาขา พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

รวมถึงการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขา เช่น Tumor clinic conference, ENTPlastic conference, ENT-Pathology conference, ENT-Radiology conference เป็ นต้ น
๕). ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
- ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานรักษาพยาบาลด้ วยตนเองตามระดับความรู้ความสามารถ ช่วย
อาจารย์ของสาขาในการสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้าน
- เข้ าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ มีการเรี ยนรู้วิธีการนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
รวมถึงการเข้ าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพได้ แก่ประชุมวารสารสโมสร การบรรยาย
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พิเศษ ประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช, ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่ง
ประเทศไทย
- มีสว่ นร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา และเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
การใช้ ทรัพยากรทางสุขภาพอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
- ได้ รับงานที่ต้องรับผิดชอบด้ วยตนเอง
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๖). การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
มีประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
- ระบบสุขภาพของประเทศ
- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
ทังนี
้ ้ทางสถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดสภาวะการทางานให้ เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้รับการ
ฝึ กอบรม
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๖.๒ เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑). โรคหรื อภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที่ ๑)
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องสามารถให้ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟื น้ ฟู หรื อให้ คาแนะนาเพื่อส่งต่อ
ได้ ในโรคเนื ้องอกของศีรษะและคอ ต่อไปนี ้
ระดับที่ ๑ โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย ซึง่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเรี ยนรู้ได้ จากผู้ป่วย
โดยตรง
ระดับที่ ๒ โรคหรื อภาวะที่พบน้ อยกว่าระดับที่ ๑ และมีความสาคัญซึง่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สามารถเรี ยนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ ดแู ลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย
ด้ วยกัน เป็ นต้ น
ระดับที่ ๓ โรคที่พบน้ อยแต่มีความสาคัญ ซึง่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเรี ยนรู้โดย
การศึกษาด้ วยตนเอง หรื อฟั งบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้
โรคในกลุม่ นี ้อย่างพอเพียง
๒). การตรวจพิเศษ (ภาคผนวกที่ ๑)
ระดับที่ ๑ สามารถตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
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ระดับที่ ๓ สามารถส่งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ใช้ ได้
๓). หัตถการการผ่าตัดศีรษะและคอ แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที่ ๑)
ระดับที่ ๑ หัตถการที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมควรทาได้ หรื อทาได้ ภายใต้ การแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ระดับที่ ๓ หัตถการที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมอาจทาได้ หรื อสามารถช่วยผ่าตัดได้ หรื อเคยได้
เห็น หรื อสามารถบอกข้ อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม ภาวะแทรกซ้ อน ข้ อดีข้อเสียได้
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๖.๓ จานวนปี ของการฝึ กอบรม ๑ ปี

๖.๕ สภาวะการปฏิบัตงิ าน

Si

๖.๔ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
ผศ.นพ. ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์
ประธานหลักสูตรการฝึ กอบรม
ผศ.นพ. ภาวิน เกษกุล
คณะกรรมการหลักสูตรฝ่ ายการบริหาร และประสานงาน
ผศ.พญ. ฉันทิชา โชติกวณิชย์ คณะกรรมการหลักสูตรฝ่ ายวิชาการ
ผศ.นพ. วรุตม์ พงศาพิชญ์
คณะกรรมการหลักสูตรฝ่ ายประเมินผล

T

๖.๕.๑ กิจกรรมทางวิชาการ จัดให้ เข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดังต่อไปนี ้
- Academic activity ของภาควิชา ตามตารางที่ภาคกาหนด ได้ แก่ Interesting case, Journal club,

EN

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

ENT-Radiology conference

- Laryngology clinic สาหรับการวางแผนการรักษาผู้ป่วยเนื ้องอกบริเวณศีรษะและคอ ๑ ครัง้ /สัปดาห์
- Head and neck ward round ๑ ครัง้ /สัปดาห์
- ENT-Plastic conference ๑ ครัง้ /เดือน
- การประชมุวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ, การประชุมของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
และ การประชุมที่เกี่ยวข้ อง (ตามดุลยพินิจ)
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๖.๕.๒ ตารางการปฏิบตั งิ านระหว่างการฝึ กอบรม (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ )
การปฏิบตั งิ านในภาควิชา ไม่น้อยกว่า 10 เดือน การศึกษาดูงานนอกภาควิชา (Elective) ไม่เกิน 2 เดือน
ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยสามารถลาได้ไม่เกิน 10 วัน การอยูเ่ วรจะตามอาจารย์ในหน่วย
สาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ โดยจะอยู่เวรประมาณ 8 ครั้งต่อเดือน ส่วนวันอื่นๆจะให้คาปรึกษาใน
ผู้ป่วย Head and Neck ตามการร้องขอของอาจารย์ โดยมีค่าตอบแทนให้

8.00 – 9.00 Interesting case

องคาร
Ward round

พธ
Ward round

พฤหส
Ward round

ศกร์
Ward round

Journal Club

OPD & Laryngology
Clinic
FNA Clinic

ENT-Plastic
conference
(สัปดาห์ที่ 1)

MM conference
(สัปดาห์ที่ 2)

aj

จนทร์
Ward round

rir

วน /เวลา
7.00 - 8.00

ENT Oncology - OR/Botox Clinic
OR /
Swallowing Clinic
Clinic
- Laryngeal EMG
OR
13.00 – 15.00
Voice Clinic
Laryngology Clinic Tumor Clinic Research Activity
Research
H & N Round Research activity
15.00 – 16.30
ENT-Radiology
Activity
conference
16.30 – 17.00
Ward round - J.club
Wardของหน
round่วย
Ward round
Ward round
๖.๕.๓ การลา
การลากิจ และลาพักร้ อน : ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถลากิจได้ ไม่เกิน ๑๐ วันต่อปี โดยต้ องทาหนังสือแจ้ ง
ให้ อาจารย์หวั หน้ าสาขาวิชาฯทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์นบั จากวันที่ลงในหนังสือลา และจะอนุญาตให้
ลาได้ หรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั พินิจของอาจารย์ และสามารถลาพักร้ อนรวมกับลากิจได้ ไม่เกิน 10 วันต่อปี โดยการลา
พักร้ อนสามารถลาติดต่อกันได้ ครัง้ ละไม่เกิน 5 วัน

EN

T

Si

9.00 – 12.00

การ ลาป่ วย : ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถลาป่ วยได้ โดยให้ โทรแจ้ งอาจารย์ภายในหน่วยในวันที่ป่วย
หลังจากหายป่ วยและสามารถกลับมาปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ แล้ วให้ สง่ ใบลาป่ วยพร้ อมใบรับรองแพทย์ให้ ที่ธุรการภาควิชา
ฯ ภายใน ๑ สัปดาห์หลังจากวันที่กลับมาปฏิบตั งิ าน

เกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ ๒๕๖๒
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การลาคลอด : ไม่แนะนาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมตังครรภ์
้
ในช่วงการเรี ยนต่อแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด แต่ใน
กรณีที่ตงครรภ์
ั้
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถลาคลอดได้ ไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนคลอด และไม่เกิน ๓ เดือนหลังคลอด
แต่ทงนี
ั ้ ้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องมาปฏิบตั งิ านเพิ่มเติมเพื่อให้ มีระยะเวลาการฝึ กอบรมครบ ๑ ปี
๖.๕.๔ จัดให้ มีคา่ ตอบแทนแก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้ รับมอบหมาย
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๖.๖ การวัดและประเมินผลเพื่อประกาศนียบัตรฯ
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรมและการจบการฝึ กอบรม
มีการประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรมและการจบการฝึ กอบรม ครอบคลุมผลลัพธ์การ
ฝึ กอบรมทัง้ ๖ ด้ าน ดังนี ้
มิตทิ ี่ ๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย
มิตทิ ี่ ๒ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้ าน
มิตทิ ี่ ๓ การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
มิตทิ ี่ ๔ ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
มิตทิ ี่ ๕ ความเป็ นมืออาชีพ
มิตทิ ี่ ๖ การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ

EN

ประเมินผลจากความรู้, การปฏิบตั งิ านและผลงานวิจยั โดยคณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบในรูปกรรมการ และมี
การประเมิน Entrustable Professional Activity (EPA) ตามหัวข้ อที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด และมีการกาหนด
milestones ของแต่ละช่วงการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด (ภาคผนวกที่ ๒)
การประเมิน Entrustable Professional Activity (EPA) ตามแบบประเมิน Personal learning activity
and presentation การดูแลผู้ป่วยนอก ผลการประเมินต้ องสามารถปฏิบตั งิ านได้ ด้วยตัวเอง หรื อสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าอย่างน้ อย 4 ครัง้ และการดูแลผู้ป่วยใน ผลการ
ประเมินต้ องสามารถปฏิบตั งิ านได้ ด้วยตัวเอง หรื อสามารถปฏิบตั งิ านได้ ด้วยตนเองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์
น้ อยกว่า (ตามเอกสารแนบท้ าย)
การประเมิน Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) ในหัตการที่ต้องทาได้ ของ Head and
Neck เช่น Neck dissection , Parotidectomy , Laryngectomy เป็ นต้ น ต้ องได้ ผลประเมินเป็ น “ผ่าน” โดย
สามารถทาได้ ด้วยตัวเอง (ตามเอกสารแนบท้ าย)
เกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ ๒๕๖๒
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ต้ องปฏิบตั งิ านครบตามเวลาการฝึ กอบรม มีเจตคติตอ่ การเป็ นแพทย์ที่ดีและตังใจปฏิ
้
บตั งิ าน ไม่ทาให้ เกิด
ความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ และการสอบข้ อเขียนและปากเปล่าต้ องไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60
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เกณฑ์ไม่ให้ ผา่ นมีดงั นี ้
ั งิ านไม่ครบตามเวลาการฝึ กอบรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แต่ในกรณีที่เห็นว่ามีความจาเป็ นจะ
1. ปฏิบต
ให้ ตอ่ เวลาปฏิบตั งิ านเพื่อให้ ครบเวลาการฝึ กอบรม
2. มีความผิดในด้ านเจตคติ จริ ยธรรมทางการแพทย์ และอาจารย์ในหน่วยสาขาวิชาโรคกล่องเสียง
หลอดลม ศีรษะและคอตั้งแต่ 2 ใน 3 ขึ้นไปพิจารณาเห็นว่าไม่ให้ผ่าน
3. ผลการสอบ < 60% โดยให้สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้งในปีถัดไป ถ้าไม่ผ่านอีกถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่ได้รับประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ

Si

เกณฑ์การให้ ออกจากการฝึ กอบรม
มีความผิดในด้ านเจตคติ จริยธรรมทางการแพทย์อย่างร้ ายแรง และอาจารย์ในหน่วยสาขาวิชาโรคกล่อง
เสียง หลอดลม ศีรษะและคอตั้งแต่ 2 ใน 3 ขึ้นไปพิจารณาเห็นว่าควรให้ออกจากการฝึกอบรม
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๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อประกาศนียบัตร
(๑) คุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิ์เข้ าสอบเพื่อประกาศนียบัตร
ผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบต้ องเป็ นผู้ที่จบการฝึ กอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ จากสถาบันซึง่ ได้ รับการรับรองเกณฑ์หลักสูตรจากราชวิทยาลัยแล้ ว ไม่เกิน ๓ ปี

EN

(๒) เอกสารประกอบ
เอกสารรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมว่าเป็ นผู้ที่สาเร็จการฝึ กอบรมจากหลักสูตรประกาศนี ยบัตรใน
วิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ
(๓) วิธีการประเมิน
- ประเมินโดยวิธีการสอบข้ อเขียน และสอบปากเปล่าโดยคณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบในรูป
กรรมการโดยต้ องได้ คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๖๐
- กรณีที่สอบไม่ผา่ นสามารถสอบซ ้าในปี ถัดไป ได้ ตราบใดที่ยงั คงคุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิเข้ า
สอบอยู่
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หน้ า ๙

๗.การรั บและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม

rir

๗.๒ จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ไม่เกิน ๒ คน

aj

๗.๑ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๗.๑.๑) เป็ นแพทย์ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕
๗.๑.๒) เป็ นแพทย์ที่ได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

๘. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม

Si

๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
จากอาจารย์ทงหมดของสาขาวิ
ั้
ชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล

คณาจารย์ ในสาขาวิชาโรคกล่ องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา

EN
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ชื่อ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์ วทิ ยา
ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์

ศ.คลินิก พญ. จีระสุข จงกลวัฒนา

คุณวุฒิ
พ.บ. ป.ชันสู
้ ง (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา)
MSc. (Epidemiology), FICS, FRCOT
Cert. Of fellowship in Otologyology – Head and Neck
Surg .Toronto, Canada
พ.บ. ป. ชันสู
้ ง (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา)
FICS, FRCOT.
Cert .Of Fellowship in Otolaryngology, USA
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หน้ า ๑๐

ผศ.นพ. ภาวิน เกษกุล
(คณะกรรมการหลักสูตรฝ่ ายการบริ หาร และประสานงาน )

rir

aj

ผศ.นพ. ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์
(ประธานหลักสูตรการฝึ กอบรม)

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 นาสิกวิทยา)
ประกาศนียบัตรการแพทย์ชนสู
ั ้ ง สาขาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา
แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทย์ Fellow สาขาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ
ศึกษาสาขาต่อยอด (Fellow)
Head and Neck
อนุมตั ิบตั รสาขาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.บ. ป.ชันสู
้ ง (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา)
แพทยศาสตรบัณฑิต
Doktor der Medizin, Germany
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา)
อนุมตั ิบตั ร เวชศาสตร์ ครอบครัว
แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.บ. ป.ชันสู
้ ง (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา)
แพทยศาสตรบัณฑิต
เฟลโลว์ (กล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ)
ว.ว (โสต ศอ นาสิกวิทยา)
แพทยศาสตรบัณฑิต
นักแก้ ไขความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย

Si

ผศ.พญ. ฉันทิชา โชติกวณิชย์
(คณะกรรมการหลักสูตรฝ่ ายวิชาการ)

T

ผศ.นพ. วรุตม์ พงศาพิชญ์
(คณะกรรมการหลักสูตรฝ่ ายประเมินผล)

EN

อ.พญ. สุนนั ท์ องอาจ

อ.พญ. ปวีณา พิทกั ษ์ สรุ ชัย

นางสาวเนตรา บัวกนก

เกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ ๒๕๖๒
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คณาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ชื่อ
ภาควิชาศลยศาสตร์

คณวฒิ
(พ.บ .ว.ว) .ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
(พ.บ .ว.ว) .ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
(พ.บ .ว.ว) .ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
(ว.ว) .ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
(ว.ว) .ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
(ว.ว) .ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง

อ.นพ.ศิริชยั กาเนิดนักตะ

(ว.ว) .ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง

อ.นพ.ณัฐวุฒิ อัครานุชาติ

(ว.ว) .ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง

อ.นพ.ณัชชา ยอดระปา

(ว.ว) .ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง

EN
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Si

อาจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา
ชื่อ
ภาควิชารังสีวิทยา
รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ

อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ชื่อ
ภาควิชาพยาธิวิทยา

อ.นพ. ตวงธรรม อเนกภูริธนัง
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รศ.นพ. อัษฎา เมธเศรษฐ
ผศ.นพ.จิรวัฒน์ สว่างศรี
ผศ.นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
รศ.นพ.จงดี อาวเจนพงษ์
อ.นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
ผศ.นพ.สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ ผล

คณวฒิ

พ.บ.,ป.ชันสู
้ ง(รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิ สกิ ส์), ว.ว.(รังสี
รักษา), อ.ว. (เวชศาตร์ ครอบครัว),
Clinical Fellowship in Adult CNS Radiotherapy and
Radiosurgery, Clinical Fellowship in Advanced Radiation
Oncology, USA

คณวฒิ
พ.บ., ป.ชันสู
้ ง (พยาธิวิทยากายวิภาค)
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)

เกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ ๒๕๖๒
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๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
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๘.๑ อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
๘.๑.๑ เป็ นแพทย์ที่ได้ รับวุฒิบตั รหรื อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะ
และคอ หรื อเทียบเท่า หรื อ
๘.๑.๒ เป็ นแพทย์ที่ได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่ปฏิบตั งิ านดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคเนื ้องอกของศีรษะและคอไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรื อ
๘.๑.๓ นักแก้ ไขการพูด
๘.๑.๔ บุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่ปฏิบตั งิ านร่วมกันในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเนื ้องอกศีรษะ
และคอ ที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ รับรอง (ไม่นบั รวมในการประเมินศักยภาพ)
๘.๒ ประธานการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม จะต้ องเป็ นอาจารย์ตามข้ อ ๘.๑.๑ ซึง่ ปฏิบตั งิ านทางด้ าน
โสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้ วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
๘.๓ จานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
คณาจารย์ในสาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มี
อาจารย์ผ้ ฝู ึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่า ๖ คน ตลอดการฝึ กอบรม

T

- มีห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาลสาหรับให้ บริการผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ในการเข้ าถึง
แหล่งความรู้ทางวิชาการที่ทนั สมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้ นข้ อมูลทางวิชาการต่างๆได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

EN

- สถาบันได้ รับการรับรอง ให้ เป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน โสต ศอ นาสิก โดยราช
วิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์

- มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอสาหรับการเรี ยนรู้ทงผู
ั ้ ้ ป่ วยนอกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยนอกเวลา ราชการและ
ผู้ป่วยวิกฤติ
- การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น เช่น Tumor clinic
conference, ENT-Plastic conference, ENT-Pathology conference, ENT-Radiology conference เป็ นต้ น
- มีระบบ internet ที่ทวั่ ถึงสาหรับการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้ าถึงได้
- สามารถเลือกไปดูงานในสถาบันอื่นได้ ทังในและนอกประเทศ
้
โดยให้ ระยะเวลาในการดูงาน ๑-๒ เดือน
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๑๐. อายุและการต่ ออายุประกาศนียบัตรฯ
แพทยสภากาหนดให้ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพมีอายุ ๕ ปี ผู้ที่ได้ รับประกาศนียบัตรฯ นี ้จะต้ องต่ออายุ
ประกาศนียบัตรฯ ตามวิธีการต่อไปนี ้
๑. เข้ าร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับโรคเนื ้องอกบริเวณศีรษะและคออย่างน้ อย ๓ ครัง้ ต่อ ๕ ปี หรื อ
๒. หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาว่าได้ ผา่ ตัดโรคเนื ้องอกศีรษะและคอ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย ต่อ ๕ ปี
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๑๑. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
สถาบันฯมีการกากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นประจา มีกลไกสาหรับ
การประเมินหลักสูตรและนาไปใช้ จริง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร โดยมีการจัดตังกรรมการหลั
้
กสูตร
เพื่อคอยกากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร โดยต้ องครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขันตอนการด
้
าเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้รับการฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึ กอบรมและความต้ องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฯ ร่วม
- ข้ อควรปรับปรุง
รวมถึงมีการแสวงหาข้ อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้ การฝึ กอบรม ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม นายจ้ างหรื อผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ในการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑๒. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
สถาบันฯ มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่างน้ อยทุก ๕ ปี
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้ าง เนื ้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผล และสภาพแวดล้ อมในการฝึ กอบรม ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุงแก้ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูล
อ้ างอิง และแจ้ งผลการทบทวน และพัฒนาให้ แพทยสภารับทราบ

เกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ ๒๕๖๒

หน้ า ๑๔

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน/ พัฒนา
หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้ อยทุก ๕ ปี และแจ้ งผลการทบทวน/ พัฒนาให้ แพทยสภารับทราบ
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๑๓. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- สถาบันฯ บริหารจัดการหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การรับ
สมัครผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พงึ ประสงค์ เอกสารแสดงการสาเร็จการฝึ กอบรม
- สถาบันฯ กาหนดหน้ าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของแผนการฝึ กอบรม/
หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นด้ านการฝึ กอบรม
- สถาบันฯ มีบคุ ลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของ
การฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ ทรัพยากรได้ อย่างเหมาะสม
- สถาบันฯ จัดให้ มีให้ มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้ านอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องครบถ้ วน สอดคล้ องกับข้ อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
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๑๔. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องผ่านการประเมินความพร้ อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมและจะต้ องได้ รับการประเมิน
คุณภาพทุก ๕ ปี โดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ ๒๕๖๒

หน้ า ๑๕

แบบแสดงความจานงเพือ่ เข้ ารับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ ฝึกอบรมเฉพาะทาง
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประเภทการฝึ กอบรม

 แพทย์ประจาบ้าน
 แพทย์ประจาบ้านต่อยอด  ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
หลักสู ตร ................................................................................ ปี การศึกษา .....................

รู ปถ่าย

ให้ กรอกข้ อความโดยการพิมพ์ หรื อเขียนด้ วยตัวบรรจง และทาเครื่ องหมาย 
หรื อระบุตัวเลขในช่ อง  ให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง
ก. ชื่อ-สกุลผู้สมัคร .................................................................................................................................................
วันเดือนปี เกิด........................................................เชื้อชาติ...................................สัญชาติ...................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข. ทีอ่ ยู่ของผู้สมัครทีส่ ามารถติดต่ อได้ รวดเร็ว
เลขที่...............หมู่ที่.............ซอย..............................ถนน...................................ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................
โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์มือถือ................................E-mail………………………….........
ค. ชื่อสาขาวิชา/ภาควิชา ทีต่ ้ องการสมัครเข้ าคัดเลือกเพือ่ ฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ เฉพาะทาง (เลือก 1 แห่ง/เท่านั้น)
............................................................................................................................................................................
ง. คุณวุฒิทางการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต..............................................
............................................................................ปี พ.ศ.ที่สาเร็ จการศึกษา......................เกรดเฉลี่ย.....................
จ. ประสบการณ์การสมัคร/ การฝึ กอบรมแพทย์ เฉพาะทาง
 ท่านเคยถูกตัดสิ ทธิ์ ในการสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางหรื อไม่ ไม่เคย เคย
(โปรดระบุเหตุผลและปี พ.ศ. ที่สมัคร)..........................................................................................................
 ท่านเคยเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางหรื อไม่
ไม่เคย เคย
(โปรดระบุสาขาและปี พ.ศ. ที่จบ หรื อจะจบ) ...............................................................................................
ฉ. ประสบการณ์ การปฏิบัติงานหลังได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม/ภาระการชดใช้ ทุน
ขอให้ระบุขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานหลังได้รับใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใช้ทุน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปี ที่สมัคร
 โครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาล......................................................................................
ตั้งแต่เดือน..............................พ.ศ....................... ถึงเดือน..................................พ.ศ.........................
2 ปฏิบตั ิงานเพิม่ เติมที่โรงพยาบาล..........................................................................
ตั้งแต่เดือน..............................พ.ศ....................... ถึงเดือน..................................พ.ศ.........................

 ภาระการชดใช้ทุนที่ยงั เหลืออยู่ (การชดใช้ทุนให้นบั รวมเวลาในการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)
 ไม่มี เพราะปฏิบตั ิงานครบถ้วนแล้ว 3 ปี
 ไม่มี ได้ชดใช้เงินแล้ว เมื่อ .....................................
 มีภาระการชดใช้ทุน ปฏิบตั ิมาแล้ว...........ปี  อื่นๆ (ระบุ) ............................................................
 ปัญหาที่ผา่ นมาในการปฏิบตั ิงานหลังได้รับใบอนุญาตฯ
 ไม่มี
 มี (ระบุ) .......................................................................................................................
 สถานที่ทางานปัจจุบนั ....................................................................................................................................
............................................................................................................................ โทรศัพท์ ............................
 รายชื่อผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานของผูส้ มัคร
(ขอให้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิงานใกล้ชิดอย่างน้อย 2 คน)
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ที่อยู่ - โทรศัพท์

ช. สิ ทธิ์ในการสมัคร  มีตน้ สังกัด (ระบุชื่อต้นสังกัดและตาแหน่งของผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด)
...............................................................................................................................................................................
 ไม่มีตน้ สังกัด
ซ. เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องส่ งมาพร้ อมแบบแสดงความจานง (สาเนา – ต้องมีการลงนามกากับรับรองด้วย)
1. สาเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. สาเนาวุฒิบตั รฯ สาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา หรื อ หนังสื อรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมว่ากาลังฝึ กอบรมเป็ น
แพทย์ประจาบ้านในชั้นปี สุ ดท้าย
4. สาเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง (ถ้ามี)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6. สาเนาหนังสื อจากต้นสังกัดอนุมตั ิให้เข้าฝึ กอบรม และรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
7. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงาน จากผูบ้ งั คับบัญชาและ/หรื อ ผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิงานใกล้ชิด จานวน 3 ฉบั
8. บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร

ลายเซ็นผูส้ มัคร ..................................................................................
วันที่ .......... / ............................ / ................

