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ให้แพทย์ผูส้นใจศึกษารายละเอยีดได้จากเอกสารหลักสูตรของแต่ละอนุสาขาที่ตอ้งการสมัคร 
กรอกใบสมัคร “แบบแสดงความจ านงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง” 

และส่งใบสมัคร พรอ้มหลักฐาน 
ตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจ านงเขา้รับการคัดเลอืกฯ มายัง 

 

 

 

 

 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15 
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แบบแสดงความจํานงเพือ่เขารบัการคดัเลอืกเปนแพทยฝกอบรมเฉพาะทาง 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 
 

ประเภทการฝกอบรม   แพทยประจําบาน 

  แพทยประจําบานตอยอด   ผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

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

ใหกรอกขอความโดยการพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง และทําเครื่องหมาย   

หรือระบุตัวเลขในชอง  ใหถูกตองตามความเปนจริง 
 

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

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

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

เลขบัตรประจําตัวประชาชน                                 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

ข. ท่ีอยูของผูสมัครท่ีสามารถติดตอไดรวดเร็ว 

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

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

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

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

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

ง. คุณวุฒิทางการศึกษา  

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

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

จ.  ประสบการณการสมัคร/ การฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 

 ทานเคยถูกตัดสิทธ์ิในการสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางหรือไม    ไมเคย เคย 

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

 ทานเคยเขารบัการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางหรือไม          ไมเคย  เคย 

 (โปรดระบุสถาบัน สาขา และป พ.ศ. ทีจ่บ หรือจะจบ)  

      สถาบัน ................................................................สาขา ....................................................... ปพ.ศ.................. 

 

 

 

 

 รูปถ่าย 



ฉ. ประสบการณการปฏิบัติงานหลังไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ภาระการชดใชทุน 

ขอใหระบุขอมลูการปฏิบัติงานหลงัไดรับใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใชทุน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปที่สมัคร 

 โครงการเพิม่พูนทกัษะ 1. ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล...................................................................................... 

    ต้ังแตเดือน.......................พ.ศ................ถึงเดือน........................พ.ศ................... 

 2. ปฏิบัติงานเพิม่เติมที่โรงพยาบาล......................................................................... 

   ต้ังแตเดือน.......................พ.ศ................ถึงเดือน........................พ.ศ................... 

 ภาระการชดใชทุนที่ยังเหลืออยู (การชดใชทุนใหนับรวมเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 

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

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

 ปญหาที่ผานมาในการปฏิบัติงานหลงัไดรับใบอนุญาตฯ  

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

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

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

 รายช่ือผูทีส่ามารถใหขอมลูการปฏิบัติงานของผูสมัคร  

(ขอใหเปนผูบังคับบัญชาหรือผูทีเ่คยปฏิบัติงานใกลชิดอยางนอย 2 คน) 
 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง ที่อยู - โทรศัพท 

   

   

   
 

ช. สิทธิ์ในการสมัคร  มีตนสังกัด (ระบุช่ือตนสงักัดและตําแหนงของผูบังคับบญัชาตนสังกัด)  

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

    ไมมีตนสังกัด 

ซ. เอกสารหลักฐานท่ีตองสงมาพรอมแบบแสดงความจํานง (สําเนา – ตองมีการลงนามกํากับรับรองดวย) 

1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3. สําเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเปนผูผานโครงการเพิม่พูนทักษะ 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5. สําเนาหนังสือจากตนสังกัดอนุมัติใหเขาฝกอบรม และรับรองวาจะทําสัญญาเมื่อไดรับการคัดเลือก (ถามี) 

6. หนังสือรบัรองการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบญัชาและ/หรือ ผูที่เคยปฏิบัติงานใกลชิด จํานวน 2 ฉบับ 
 

 

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

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

หมายเหต:ุ ใบสมัครนี้ใชเปนการภายใน สําหรับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เทานั้น ผูสมัครท่ีตองการเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน

และแพทยประจําบานตอยอดของแพทยสภา ตองปฏิบัติตามระเบียบของแพทยสภาท่ีกําหนดไวในแตละปการศึกษาดวย 



หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวชิาชีพเวชกรรมด้านโสตวทิยา โสตประสาทวทิยา 

ภาควชิาโสต นาสกิ ลาริงซ์วทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

1. ช่ือหลักสูตร  

(ภาษาไทย)  หลกัสตูรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสต

ประสาทวิทยา 

(ภาษาองักฤษ)    Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency  in Otology and 

Neurotology  

2. ช่ือคุณวุฒ ิ 

ช่ือเตม็  

(ภาษาไทย)   ประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

(ภาษาองักฤษ)  Certificate of Medical Proficiency in Otology and Neurotology 

ช่ือยอ่   

(ภาษาไทย)    ป. โสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

(ภาษาองักฤษ) Certificate in Otology and Neurotology 

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

1. สาขาวิชาโรคห ูโสตประสาท การได้ยินและการทรงตวั ภาควิชาโสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา  

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

4. พันธกจิของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

  สาขาโรคห ูโสตประสาท การได้ยินและการทรงตวั เป็นสาขาท่ีครอบคลมุโรคของหทูัง้หมด ตัง้แต่หชูัน้นอก 

หชูัน้กลางและหชูัน้ใน รวมทัง้ระบบประสาทกลางท่ีเก่ียวข้องกบัการได้ยินและการทรงตวั ซึง่มีลกัษณะทางกายวิภาค 

ท่ีสลบัซบัซ้อนนบัตัง้แต่กระดกูเทมพอรอล (Temporal bone) รวมไปจนถึงฐานกะโหลกศีรษะ (skull base) สาเหตุ

ของโรคอาจเกิดจากความผิดปกติแต่กําเนิด อุบติัเหตุ เนือ้งอก การติดเชือ้ การประกอบอาชีพ และอ่ืนๆ อีกหลาย

ประการ การดแูลผู้ ป่วยประกอบด้วยการตระหนกัรู้เพ่ือปอ้งกนัหรือตรวจพบโดยเร็วเพ่ือลดความพิการ การวินิจฉยัได้

ถกูต้องแม่นยํา การรักษาทัง้โดยการใช้ยาและผ่าตดั ตลอดจนการฟืน้ฟูสมรรถภาพ ดงันัน้การผ่าตดัทางหแูละฐาน

กะโหลก จึงต้องอาศยัความรู้ความชํานาญเป็นพิเศษ ปัจจุบนัการตรวจวินิจฉัยเก่ียวกบัการได้ยินและการทรงตวัมี

ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการตรวจคัดกรองการได้ยินตัง้แต่แรกเกิด ตรวจระดับการได้ยินตัง้แต่เซลล์

ประสาทรับเสียงในหูชัน้ใน (evoked otoacoustic emissions) ไปจนถึงระดับก้านสมอง (auditory brainstem 

response) การฟืน้ฟสูมรรถภาพการได้ยินด้วยเคร่ืองช่วยฟัง การผา่ตดัฝังเคร่ืองช่วยฟังหรือประสาทหเูทียมENT S
irir
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(cochlear implant) มีการประเมินการทรงตัวและตรวจหาพยาธิสภาพของอาการเวียนศีรษะด้วยเคร่ืองมือพิเศษ

ต่ า งๆ  เช่ น  computerized dynamic posturography, caloric test, vestibular evoked myogenic potentials, 

subjective visual vertical เป็นต้น ดังนัน้ แพทย์ท่ีปฏิบัติงานด้านนีจํ้าเป็นต้องมีทักษะในการวินิจฉัย การรักษา 

ตลอดจนความสามารถในการผา่ตดัเป็นอย่างดี ซึง่แพทย์ประจําบ้านท่ีผา่นการฝึกอบรมเฉพาะทางโสต ศอ นาสกิ แม้

จะมีความรู้ความสามารถในการดแูลผู้ ป่วยโรคห ูโสตประสาท การได้ยินและการทรงตวัในระดบัหนึ่งแล้ว ก็ยงัต้อง

อาศยัการเพิ่มพนูทกัษะเฉพาะสาขาให้เช่ียวชาญลกึซึง้มากย่ิงขึน้ เม่ือจบหลกัสตูรนีผู้้ เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถ

ดแูลผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพตามวิชาชีพท่ีกําหนด นอกจากนีย้งัเน้นให้ผู้ เข้าฝึกอบรมมีความเอือ้อาทร

และใสใ่จในความปลอดภยัเพ่ือการแก้ไขปัญหาและสง่เสริมสขุภาพของประชาชนโดยยึดถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบน

พืน้ฐานการดแูลแบบองค์รวม และมีภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมเพ่ือธํารงสขุภาพของผู้ เข้าฝึกอบรม ทัง้นีผู้้ผ่านการ

อบรมเหมาะจะทํางานในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลยั หรือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีผู้ ป่วยด้านห ูคอ จมกูมาก และ

แพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสกิ จํานวนมากพอท่ีจะเป็นหน่วยงานยอ่ย 

 

5. กาํหนดเปิดฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม 

ทกุวนัท่ี 1 กรกฎาคม ของทกุปี หลกัสตูรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี 

 

6. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลกัสตูรนี ้ต้องมีคณุสมบติัและความรู้ความสามารถขัน้ต่ําตาม

สมรรถนะหลกัทัง้ 6 ด้านดงันี ้

1) การดแูลรักษาผู้ ป่วย (patient care)  

ก. มีความรู้ความชํานาญ ความสามารถ ทกัษะในการดแูลรักษา และผ่าตดัผู้ ป่วยโรคโสตวิทยา โสต

ประสาทวิทยา 

ข. มีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการดแูลรักษาภาวะฉกุเฉินของโรคโสตวิทยา โสตประสาท

วิทยา 

ค. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการดูแลรักษาผู้ ป่วยโรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา

ร่วมกบัสหสาขาวิชาอ่ืน  

 2) ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วย และสงัคมรอบด้าน (medical 

knowledge and skills)  

ก. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัโรคโสตวิทยา โสต

ประสาทวิทยา ENT S
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ข. มีความรู้ความเช่ียวชาญ และความสามารถเก่ียวกับโรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา การใช้

เคร่ืองมือเพ่ือวินิจฉยั รักษา และฟืน้ฟ ูรวมทัง้หตัถการทางโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

 3) การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (practice-based learning and Improvement)  

ก. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์  

ข. มีความสามารถในการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบติั  

 4) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร (interpersonal and communication skill)  

ก. มีความสามารถและทกัษะในการส่ือสารให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติ  

ข. มีความสามารถและทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหา  

ค. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทย์ นกัศกึษาแพทย์ และบคุลากรทางการ

แพทย์  

ง. มีความสามารถในการให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบคุคลากรอ่ืน ในโรคโสตวิทยา 

โสตประสาทวิทยา  

จ. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม และมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  

 5) ความเป็นมืออาชีพ (professionalism)  

ก. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทัง้ในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทัง้ผู้ ป่วย

และญาติ  

ข. มีความเอือ้อาทรและใส่ใจในการแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ ป่วยเป็น

ศนูย์กลาง คํานงึถงึความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพืน้ฐานของการดแูลแบบองค์รวม  

ค. มีทกัษะและความสามารถในการบริหารจดัการสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติังาน  

ง. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous 

professional development)  

จ. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย  

ฉ. คํานงึถงึผลประโยชน์สว่นรวม  

 6) การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (system-based practice)  

ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ  

ข. มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  ENT S
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ค. มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

และสามารถปรับเปล่ียนการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

7. แผนการฝึกอบรม/ หลักสูตร 

วธีิการให้การฝึกอบรม  

7.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)  

   ปฏิบติังานในห้องตรวจผู้ ป่วยนอก ห้องผ่าตดัและหอผู้ ป่วยใน เพ่ือได้เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะเก่ียวกบัการ

ดแูลรักษาผู้ ป่วยของสาขาโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาอย่างสม่ําเสมอ และรับปรึกษาผู้ ป่วยจากต่างแผนก 

ดแูลให้การรักษาผู้ ป่วยฉกุเฉินหรือผู้ ป่วยในระยะวิกฤต ดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง รวมทัง้เตรียมผู้ ป่วย

ให้พร้อมเพ่ือการผ่าตดั รวมถึงการดแูลระหว่างและหลงัผ่าตดั นอกเหนือไปจากนี ้ยงัต้องเข้าร่วมและร่วม

อภิปรายในกิจกรรมคลนิิกสหสาขาท่ีเก่ียวข้อง เช่น tumor clinic เป็นต้น 

7.2 ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ

ด้าน (medical knowledge and skills)  

  1) ปฏิบติังานในห้องตรวจผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน และคลินิกเฉพาะโรคต่างๆ ได้แก่ คลินิกติดตาม

การรักษาผู้ ป่วยภายหลงัการผ่าตดัทางห ู(ear surgery clinic) คลินิกโสตประสาทการได้ยิน (neurotology 

clinic) รวมทัง้ศกึษาการติดตามและการใช้เคร่ืองช่วยฟัง และการตรวจพิเศษเก่ียวกบัการได้ยินและการทรง

ตวั เพ่ือเรียนรู้และพฒันาทกัษะเก่ียวกบั การวินิจฉยั       การเลือกใช้เคร่ืองมือเพ่ือวินิจฉยั วางแผนแนวทาง

การรักษาและฟืน้ฟูผู้ ป่วยโรคท่ีเก่ียวข้องกบัโสตวิทยา และโสตประสาทวิทยา ศึกษาและติดตามการรักษา

เก่ียวกบัพฤติกรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือกในการรักษารวมถึงข้อดีข้อเสีย และภาวะแทรกซ้อนของ

การรักษาแตล่ะวิธี และพยากรณ์โรค 

2) ปฏิบติังานในห้องผ่าตดัได้รับการฝึกอบรม/ช่วยทํา/ได้ทําด้วยตนเองเก่ียวกบัหตัถการการผา่ตดั

ผู้ ป่วยเก่ียวกบัโสตวิทยาหรือโสตประสาทวิทยา    

3) ต้องเข้าร่วมและนําเสนอกิจกรรมทางวิชาการท่ีจดัให้มีขึน้อย่างสม่ําเสมอตลอดการฝึกอบรม 

เช่น grand round, interesting case, journal club, topic review, ENT-Pathology conference, ENT-

Radiology conference เป็นต้น 

4) เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานเชิงลึก (correlated basic medical science) และโรค

สาขาโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาท่ีซบัซ้อนเพ่ือให้เกิดประยกุต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐานกบัทาง
ENT S

irir
aj



____________________________________________________________________ 
เกณฑ์หลกัสตูรประกาศนียบตัรในวชิาชีพเวชกรรมดา้นโสตวทิยา โสตประสาทวทิยา  
ภาควชิาโสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 2563 หน้า 5 
 

คลินิก (clinical science) มากขึน้ สามารถสรุปรวมความรู้รวบยอด (comprehensive knowledge) และ

จะต้องสามารถถ่ายทอดการประยกุต์ใช้แก่แพทย์ แพทย์ประจําบ้าน นกัศกึษาแพทย์ และบคุลากรได้ 

7.3 การเรียนรู้จากการปฏบัิตแิละการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement)   

1) ได้นําเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาวารสารทางการแพทย์ และมีส่วนร่วมในการวิพากษ์

บทความหรืองานวิจยัทางการแพทย์ 

2) มีประสบการณ์ในการร่วมทําและร่วมอภิปรายใน mortality and morbidity conference, และ

ฝึกการวางแผนในการรักษาผู้ ป่วยตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาให้กับแพทย์ประจําบ้านใน ear surgery clinic 

และ neurotology clinic 

 

7.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (interpersonal and communication skill)  

1) เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสง่เสริมทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการส่ือสาร และการพฒันาด้านมนษุยสมัพนัธ์ 

2) มีประสบการณ์การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเพ่ือการตดัสินใจการรักษา การให้คําแนะนํา และคําปรึกษา

เก่ียวกบัสขุภาพ และโรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา  

3) มีประสบการณ์ในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และร่วมอภิปรายในงานสมัมนาทางวิชาการท่ีจดั

ขึน้เป็นประจําสม่ําเสมอ 

4) ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับแพทย์ต่างสาขา พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอ่ืนๆ 

รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขา เช่น ENT-Pathology conference, ENT-Radiology 

conference เป็นต้น 

5) มีประสบการณ์ในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย สอนนกัศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจําบ้าน เช่น 

คมุ temporal bone course รวมถงึร่วมอภิปรายในงานสมัมนาทางวิชาการตา่งๆ 

 

7.5 ความเป็นมืออาชีพ (professionalism)   

1) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานรักษาพยาบาลด้วยตนเองตามระดบัความรู้ความสามารถ ช่วย

อาจารย์ของสาขาในการสอนนกัศกึษาแพทย์ และแพทย์ประจําบ้าน 

2) เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มีการเรียนรู้วิธีการนําไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

รวมถึงการเข้าร่วมประชมุวิชาการเพ่ือพฒันาวิชาชีพได้แก่ประชมุวารสารสโมสร การบรรยายพิเศษ ประชมุ

วิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช, ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์ แหง่ประเทศไทย 

  3) มีสว่นร่วมในการประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรักษา และเรียนรู้เก่ียวกบั

การใช้ทรัพยากรทางสขุภาพอยา่งเหมาะสมและคุ้มคา่ 

4) ได้รับงานท่ีต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ENT S
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7.6 การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ (system-based practice) ต้องมีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบั  

- ระบบสขุภาพของประเทศ  

- ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 

- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรักษา ทัง้นีท้างสถาบนัฝึกอบรมจะต้อง

จดัสภาวะการทํางานให้เหมาะสม ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้ รับการฝึกอบรม 

 

8. เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

1) ความรู้วทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยุกต์ (correlated basic medical science) ทางโสตวทิยา โสต

ประสาทวทิยา 

- Anatomy/ Physiology of hearing and vestibular system, facial nerve, temporal bone and 

lateral skull base 

- Radiology of ear and temporal bone 

- Pathology of ear and temporal bone diseases 

2) ความรู้ในสาขาวชิา Otology and Neurotology โดยโรค/ภาวะท่ีต้องสามารถให้การวินิจฉยั ดแูลรักษา และ

ฟืน้ฟ ูหรือให้คําแนะนําเพ่ือสง่ตอ่ได้สามารถแบ่งเป็น 3 ระดบัดงัตอ่ไปนี ้(ภาคผนวกท่ี 1) 

ระดบัท่ี 1 โรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาหรือภาวะท่ีพบบอ่ย สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วย โดยตรง  

ระดบัท่ี 2 โรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาหรือภาวะท่ีพบน้อยกวา่ระดบัท่ี 1 และมีความสําคญั ซึง่

สามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วยด้วยกนั เป็นต้น  

ระดบัท่ี 3 โรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาท่ีพบน้อยแตมี่ความสําคญั ซึง่สามารถเรียนรู้โดยการศกึษา

ด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุม่นีอ้ยา่งพอเพียง  

3) การตรวจพเิศษเฉพาะโรคโสตวทิยา โสตประสาทวทิยา สามารถแบง่เป็น 3 ระดบัดงันี ้ 

    ระดบัท่ี 1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง  

    ระดบัท่ี 2 สามารถสง่ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง  

    ระดบัท่ี 3 สามารถสง่ตรวจ และนําผลไปประยกุต์ใช้ได้ ENT S
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4) หัตถการทางโสตวทิยา โสตประสาทวทิยา สามารถแบง่เป็น 3 ระดบัดงันี ้ 

    ระดบัท่ี 1 หตัถการท่ีต้องทําได้ด้วยตนเอง  

    ระดบัท่ี 2 หตัถการท่ีควรทําได้ หรือทําได้ภายใต้การแนะนําของอาจารย์  

ระดบัท่ี 3 หตัถการท่ีอาจทําได้ หรือสามารถช่วยผ่าตดัได้ หรือเคยได้เห็น หรือสามารถบอกข้อบ่งชี ้ข้อห้าม 

ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีข้อเสียได้ 

5) การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ  

  ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skill)  

1. การส่ือสารและการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทย์, ผู้ ร่วมงาน, ผู้ ป่วยและญาติ  

2. ปัจจยัท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วย  

3. การดแูลผู้ ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต  

4. การบอกข่าวร้าย  

5. การบริหารจดัการ difficult case  

6. การตระหนกัรู้พืน้ฐานความเช่ือทางสขุภาพท่ีตา่งกนั  

    ข. ความเป็นมืออาชีพ  

1. การบริบาลโดยมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง patient-centered care  

• การยดึถือประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นหลกั 

•  สทิธิผู้ ป่วย  

2. พฤตินิสยั  

• ความรับผิดชอบ ความตรงตอ่เวลา ความซ่ือสตัย์ และมีวินยั  

• การแตง่กายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 

• การดแูลรักษาสขุภาพของตนเอง  

    3.   จริยธรรมการแพทย์  

• การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการดแูลรักษาและหตัถการ  

• การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมลูผู้ ป่วย  

• การออกใบรับรองแพทย์ความบกพร่อง ประเมินความพิการทางโสตวิทยา โสตประสาท

วิทยา ENT S
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• การรักษาท่ีไร้ประโยชน์หรือเป็นอนัตราย 

• การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง  

• การรับของสมนาคณุหรือผลประโยชน์สว่นตวั  

• ประโยชน์ทบัซ้อนทางธุรกิจ  

• ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งแพทย์ด้วยกนัเองในหน้าท่ี  

     

ค. การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ  

• ความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติ  

• ความรู้เก่ียวกบัระบบประกนัสขุภาพ เช่น ระบบประกนัสขุภาพ ระบบประกนัสงัคม 

ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น 

• ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ และกระบวนการ hospital accreditation  

• การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรักษา ได้แก่  

o การดแูลรักษาผู้ ป่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาแบบทีมสหวิชาชีพ  

o การใช้ยาท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ป่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาและทรัพยากรท่ี

เก่ียวข้องอยา่งสมเหตผุล  

o การบนัทกึเวชระเบียนอยา่งครบถ้วนถกูต้อง  

o การสร้าง clinical practice guideline (CPG)  

o การปอ้งกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 

o การเสริมสร้างสขุภาพและการปอ้งกนัโรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

o การประเมินความพอใจของผู้ ป่วย 

•  ความรู้เก่ียวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ 

บญัชียาหลกัแหง่ชาติ การใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล     เป็นต้น  

• ความรู้เก่ียวกบักฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพ

แพทย์ทัว่ไป และทางโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัความ

บกพร่อง ผู้พิการ แรงงานท่ีเก่ียวกบัโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา  ENT S
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6) การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

1. การสืบค้นข้อมลูเพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงประจกัษ์  

2. การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  

3. การเลือกใช้ข้อมลูท่ีมีคณุภาพ  

4. การประยกุต์ใช้ข้อมลูในการดแูลรักษาผู้ ป่วย  

5. การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  

6. การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ นิสิต นกัศกึษา ผู้ ป่วยและญาติ  

 

9.  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

ผศ.พญ.สวุจันา อธิภาส  ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรม 

ผศ.นพ.ศรัญ ประกายรุ้งทอง  คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายการบริหารและประสานงาน 

ผศ.พญ.กญัญ์ทอง ทองใหญ่  คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายประเมินผล 

ผศ.พญ.ศิริพร ลิมป์วิริยะกลุ  คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ พญ.กนกรัตน์ สวุรรณสทิธ์ิ  คณะกรรมการหลกัสตูรฝ่ายวิชาการ 

 

10.  สภาวะการปฏบัิตงิาน 

10.1 กจิกรรมทางวชิาการ จัดให้เข้าร่วมกจิกรรมทางวชิาการดังต่อไปนี ้

1) Academic activity ของภาควิชา ตามตารางท่ีภาคกําหนด ได้แก่ Interesting case, Journal club, 

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

conference  

2) ออกตรวจผู้ ป่วยนอกของสาขาโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาอย่างสม่ําเสมอ 3 ครัง้ / สปัดาห์ ซึ่งรวมถึง 

Neurotology clinic สําหรับการวางแผนการรักษาผู้ ป่วยโสตวิทยา และโสตประสาทวิทยา 1 ครัง้/สปัดาห์ และ/หรือ 

Ear surgery clinic 1   ครัง้/สปัดาห์  

4) Otology round 1 ครัง้/เดือน 

5) การประชมุวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ, การประชมุของราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศ

ไทย และ การประชมุท่ีเก่ียวข้อง (ตามดลุยพินิจ) ENT S
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10.2 ตารางการปฏบัิตงิานระหว่างการฝึกอบรม (สามารถเปล่ียนแปลงได้)  

เวลา/วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ 

7.00 - 8.00 Ward round 

8.00 - 9.00 

Interesting case 

conference 

Journal club 

conference 

Planning สลบักบั 

Morbidity & 

mortality conference 

Otology round 

(สปัดาห์แรก 

       ของเดือน) 

สปัดาห์ท่ี 1 

x-ray 

conference 

สปัดาห์ท่ี2 

Pathology 

conference 

9.00 – 

16.00 

6 

เดือน 

แรก 

Ear surgery clinic 
Operating room 

(อ.ศิริพร) 

Neurotology clinic 

(อ.มล.กญัญ์ทอง) 

Operating room 

(อ.ศรัญ) 

OPD 

(อ.มล.กญัญ์ทอง/

อ.ศิริพร) 
6 

เดือน 

หลงั 

Operating room 

(อ.มล.กญัญ์ทอง) 

Operating room 

(อ.กนกรัตน์) 

Neurotology clinic 

(อ.มล.กญัญ์ทอง) 

Neurotology clinic 

      (อ.สวุจันา) 

  การปฏิบติังานในภาควิชา ไมน้่อยกวา่ 11 เดือน  การศกึษาดงูานนอกภาควิชา (Elective) ไมเ่กิน 1 เดือนโดยสามารถ

เลือกศึกษาในหน่วยงานหรือภาควิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้ เช่น สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล หน่วยโสตประสาท ภาควิชาโสต ศอ นาสิกคณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สาขาโสตประสาทวิทยา

ภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นต้น 

  ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยสามารถลาได้ไม่เกิน 10 วนั กรณีมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร 

การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถกูเรียกฝึกกําลงัสํารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร จะต้องมีการชดเชย

ระยะเวลาการฝึกอบรมจนครบหลกัสตูรเทา่กบัระยะเวลาหลกัสตูร 1 ปี 
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 10.3 การลา 

  การลากิจ และลาพักร้อน : ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลากิจได้ไม่เกิน 10 วันต่อปี โดยต้องทําหนังสือแจ้งให้

อาจารย์หวัหน้าสาขาวิชาฯทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 1 สปัดาห์นบัจากวนัท่ีลงในหนงัสือลา และสามารถลาพกัร้อนรวมกบัลา

กิจได้ไมเ่กิน 10 วนัตอ่ปี โดยการลาพกัร้อนสามารถลาติดตอ่กนัได้ครัง้ละไมเ่กิน 5 วนั 

  การลาป่วย : ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลาป่วยได้โดยให้โทร.แจ้งอาจารย์ภายในหน่วย ในวนัท่ีป่วยหลงัจากหาย

ป่วยและสามารถกลบัมาปฏิบติัหน้าท่ีได้แล้วให้ส่งใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ให้ท่ีธุรการภาค   วิชาฯ ภายใน 1 สปัดาห์

หลงัจากวนัท่ีกลบัมาปฏิบติังาน 

  การลาคลอด : อิงตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและภายหลงักลบัเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมา

ปฏิบติังานเพิ่มเติมเพ่ือให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมครบ 1 ปี 

การอยู่เวรจะตามอาจารย์ในหน่วยสาขาวิชาโสตประสาทการได้ยินและการทรงตวั โดยจะอยู่เวรประมาณ 5 ครัง้ต่อ

เดือน  และได้รับคา่ตอบแทนตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

11.  การวัดและประเมนิผลเพ่ือประกาศนียบัตรฯ 

11.1 การวัดและประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรมและการจบการฝึกอบรม 

1) มีการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรมและการจบการฝึกอบรม ครอบคลมุผลลพัธ์การ

ฝึกอบรมทัง้ 6 ด้าน ดงันี ้

มิติท่ี 1  สมรรถนะการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

มิติท่ี 2 ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วยและ

สงัคมรอบด้าน 

มิติท่ี 3  การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั 

มิติท่ี 4  ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร 

มิติท่ี 5  ความเป็นมืออาชีพ 

มิติท่ี 6  การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ 

 

ประเมินผลจากความรู้, การปฏิบติังาน โดยคณาจารย์ผู้ รับผิดชอบในรูปกรรมการ และมีการประเมิน Entrustable 

Professional Activity (EPA) ตามหวัข้อท่ีราชวิทยาลยัฯ กําหนด และมีการกําหนด milestones ของแต่ละช่วงการฝึกอบรมให้

สอดคล้องกบัท่ีราชวิทยาลยัฯ กําหนด (ภาคผนวกที่ 2) 

การประเมิน  Entrustable Professional Activity (EPA)    ตามแบบประเมิน  Personal learning activity and 

presentation การดแูลผู้ ป่วยนอก ผลการประเมินต้องสามารถปฏิบติังานได้ด้วยตวัเอง หรือสามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเอง ENT S
irir

aj



____________________________________________________________________ 
เกณฑ์หลกัสตูรประกาศนียบตัรในวชิาชีพเวชกรรมดา้นโสตวทิยา โสตประสาทวทิยา  
ภาควชิาโสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 2563 หน้า 12 
 

และการดแูลผู้ ป่วยใน ผลการประเมินต้องสามารถปฏิบติังานได้ด้วยตวัเอง หรือสามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้

ท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่ (ตามเอกสารแนบท้าย)   

การประเมิน Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)  ในหัตถการท่ีต้องทําได้ของ Neurotology เช่น  

vestibular rehabilitation, hearing aid fitting, intratympanic injection, tympanoplasty, mastoidectomy เป็นต้น ต้องได้ผล

ประเมินเป็น “ผา่น” โดยสามารถทําได้ด้วยตวัเอง  (ตามเอกสารแนบท้าย) 

ต้องปฏิบติังานครบตามเวลาการฝึกอบรม มีเจตคติตอ่การเป็นแพทย์ท่ีดีและตัง้ใจปฏิบติังาน ไม่ทําให้เกิดความเส่ือม

เสียตอ่วิชาชีพ  และการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบปากเปลา่ต้องไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 60  

      เกณฑ์ไมใ่ห้ผา่นมีดงันี ้ 

1. ปฏิบติังานไม่ครบตามเวลาการฝึกอบรมโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร แตใ่นกรณีท่ีเหน็วา่มีความจําเป็นจะให้ต่อเวลา

ปฏิบติังานเพ่ือให้ครบเวลาการฝึกอบรม  

2. มีความผิดในด้านเจตคติ จริยธรรมทางการแพทย์ และอาจารย์ในหน่วยสาขาวิชาโสตประสาทการได้ยินและการทรง

ตวัตัง้แต่ 2 ใน 3 ขึน้ไปพิจารณาเหน็วา่ไมใ่ห้ผา่น  

โดยผู้ ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์จะไมไ่ด้รับประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา  

เกณฑ์การให้ออกจากการฝึกอบรม 

  มีความผิดในด้านเจตคติ จริยธรรมทางการแพทย์อยา่งร้ายแรง และอาจารย์ในหน่วยสาขาวิชาโสตประสาทการได้ยิน

และการทรงตวัตัง้แต ่2 ใน 3 ขึน้ไปพิจารณาเหน็ว่าควรให้ออกจากการฝึกอบรม  

11.2 การวัดและประเมนิผลเพ่ือประกาศนียบัตร 

1. คณุสมบติัผู้ มีสทิธิ 

- เป็นผู้จบการฝึกอบรมตามเกณฑ์  

- มีเอกสารรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมวา่เป็นผู้ ท่ีสําเร็จการฝึกอบรม 

2. วิธีการประเมิน  

ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบปากเปลา่ โดยคณาจารย์ผู้ รับผิดชอบในรูปกรรมการ โดย

ต้องได้คะแนนไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 60 

12.  การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

12.1 คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. เป็นแพทย์ท่ีได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม  ENT S
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   พ.ศ. 2525 และ 

2. ได้รับวฒุิบตัรฯ อนมุติับตัร หรือเป็นแพทย์ประจําบ้านปีสดุท้ายในสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา 

 

12.2 จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ไมเ่กิน 2 คน 

 

12.3 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จากอาจารย์ทัง้หมดของสาขาวิชาโสตประสาทการได้ยินและการทรงตวั ภาควิชาโสต นาสกิ     ลาริงซ์

วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

13.  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

คณาจารย์ในสาขาวชิาโสตประสาทการได้ยนิและการทรงตัว 

ช่ือ คณุวฒุิ 

ผศ.พญ.สวุจันา อธิภาส พบ., วว. โสต ศอ นาสกิ, Visiting clinician - hearing rehabilitation, 

Audiology Clinic, Macquarie University, Australia 

ผศ.พญ.กญัญ์ทอง ทองใหญ่ พบ., วว. โสต ศอ นาสกิ, อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว,  M.A. in Audiology 

(USA) 

ผศ.นพ.ศรัญ ประกายรุ้งทอง  พบ., วว. โสต ศอ นาสกิ, Observation Fellow in Neurotology 

(Canada) 

ผศ.พญ.ศิริพร ลิมป์วิริยะกลุ พบ., วว. โสต ศอ นาสกิ, M.Sc. in Audio-Vestibular Medicine 

(university college London, UK) 

อ.พญ.กนกรัตน์ สวุรรณสทิธ์ิ พบ., วว. โสต ศอ นาสกิ, Fellowship in Neurotology 

 

13.1 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมมีคุณสมบัต ิดังนี ้      

13.1.1 เป็นแพทย์ท่ีได้รับวฒุิบตัรหรือประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยาและโสตประสาท

วิทยา หรือเทียบเทา่ หรือ 

13.1.2 เป็นแพทย์ท่ีได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุติัฯ สาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา ท่ีปฏิบติังานดแูลรักษา

ผู้ ป่วยด้านโสตวิทยาและ โสตประสาทวิทยาไมน้่อยกวา่ 3 ปี หรือ ENT S
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13.1.3 เป็นแพทย์สาขาอ่ืนท่ีได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุติัในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประสาทวิทยา 

ประสาทศลัยศาสตร์ รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์ฯ รับรอง 

13.1.4 นกัแก้ไขการได้ยิน นกัแก้ไขการพดู (ไมน่บัรวมในการประเมินศกัยภาพ) 

13.1.5 บคุลากรในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีปฏิบติังานร่วมกนัในการดแูลรักษาผู้ ป่วยด้านโสตวิทยาและ โสต

ประสาทวิทยา ท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์ฯ รับรอง (ไมน่บัรวมในการประเมินศกัยภาพ) 

13.2 ประธานการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม ต้องเป็นอาจารย์ตามข้อ 13.1.1 ซึง่ปฏิบติังานด้านนัน้ๆ อยา่ง

น้อย 5 ปีภายหลงัได้รับวฒุิบตัรฯ หรือหนงัสืออนมุติัฯ สาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา 

13.3 จาํนวนของอาจารย์ ผู้ให้การฝึกอบรม 

 คณาจารย์ในสาขาโสตประสาทการได้ยินและการทรงตวั ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  มีอาจารย์ผู้

ฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไมน้่อยกวา่ 4 คน ตลอดการฝึกอบรม  

 

14.  ทรัพยากรทางการศกึษา 

- มีห้องสมดุของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสําหรับให้บริการผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ในการเข้าถึงแหล่งความรู้

ทางวิชาการท่ีทนัสมยั มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสืบค้นข้อมลูทางวิชาการตา่งๆได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- สถาบนัได้รับการรับรอง ให้เป็นสถานท่ีสําหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน โสต ศอ นาสิก โดยราชวิทยาลยั โสต 

ศอ นาสกิแพทย์ 

- มีจํานวนผู้ ป่วยเพียงพอสําหรับการเรียนรู้ทัง้ผู้  ป่วยนอกผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยผ่าตดั ผู้ ป่วยนอกเวลา ราชการและผู้ ป่วย

วิกฤติ 

- มีการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน เช่น Tumor clinic 

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

-  มีระบบ internet ท่ีทัว่ถงึสําหรับการเรียนรู้ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถงึได้ 

-  สามารถเลือกไปดงูานในสถาบนัอ่ืนได้ ทัง้ในและนอกประเทศ โดยให้ระยะเวลาในการดงูาน 1 เดือน   
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15.  อายุและการต่ออายุประกาศนียบัตรฯ 

  แพทยสภากําหนดให้ประกาศนียบัตรในวิชาชีพมีอายุ 5 ปี ผู้ ท่ีได้รับประกาศนียบัตรฯ นีจ้ะต้องต่ออายุ

ประกาศนียบตัรฯ ตามวิธีการตอ่ไปนี ้

1. เข้าร่วมประชมุวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัโสตวิทยาและ โสตประสาทวิทยา อยา่งน้อย 3 ครัง้ใน 5 ปี หรือ 

2. หนงัสือรับรองจากผู้บงัคบับญัชาว่าดแูลผู้ ป่วยนอก ด้านโสตวิทยาและ โสตประสาทวิทยา ไม่น้อยกว่า  200 ราย 

และ/หรือ ผา่ตดั ผู้ ป่วยด้านโสตวิทยาและ โสตประสาทวิทยา ไมน้่อยกวา่ 30 ราย ใน 5 ปี 

 

16.  การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

  สถาบนัฯมีการกํากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็นประจํา มีกลไกสําหรับ

การประเมินหลกัสตูรและนําไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร โดยมีการจดัตัง้กรรมการหลกัสตูรเพ่ือคอย

กํากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร โดยต้องครอบคลมุ 

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ 

- แผนการฝึกอบรม 

- ขัน้ตอนการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

- การวดัและประเมินผล 

- พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศกึษา 

- คณุสมบติัของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสขุภาพ 

- สถาบนัฯ ร่วม 
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17.  การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

  สถาบันฯ มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี  

ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้หา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้ สําเร็จการฝึกอบรม รวมถงึการวดัและการประเมินผล 

และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ มีข้อมลูอ้างอิง และแจ้งผลการ

ทบทวน และพฒันาให้แพทยสภารับทราบ 

  ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน/ พฒันาหลกัสตูร

การฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่งน้อยทกุ 5 ปี และแจ้งผลการทบทวน/ พฒันาให้แพทยสภารับทราบ 

18.  ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

- สถาบนัฯ บริหารจดัการหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักฎระเบียบท่ีกําหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมคัรผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจํานวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของ

การฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์ เอกสารแสดงการสําเร็จการฝึกอบรม 

- สถาบนัฯ กําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/ หลกัสตูร

ให้สอดคล้องกบัความจําเป็นด้านการฝึกอบรม 

- สถาบนัฯ มีบคุลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินการของการฝึกอบรม

และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง การบริหารจดัการท่ีดีและใช้ทรัพยากรได้อยา่งเหมาะสม 

- สถาบนัฯ จดัให้มีให้มีจํานวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนบัสนนุด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

ครบถ้วน สอดคล้องกบัข้อบงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 

19.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

     สถาบนัฝึกอบรมจะต้องผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรมและจะต้องได้รับการ

ประเมินคณุภาพทกุ 5 ปี โดยราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทย 

____________________________ 
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เอกสารแนบท้าย 

ภาคผนวก 1 

เนือ้หาการฝึกอบรม/หลักสูตร 

1. ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยกุต์ (correlated basic medical science) ทางโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

1.1  Anatomy/ Physiology of hearing and vestibular system, facial nerve, temporal bone and lateral 

skull base 

1.2  Radiology of ear and temporal bone 

1.3  Pathology of ear and temporal bone diseases 

1.4  Audiology 

1.5 Vestibular function test  

1.6 Genetics of ear disorders 

1.7 Hearing rehabilitation 

2. โรคหรือภาวะผู้ ป่วย แบง่เป็น 

ความรู้ในสาขาวิชา Otology and Neurotology โดยโรค/ภาวะท่ีต้องสามารถให้การวินิจฉยั ดแูลรักษา และฟืน้ฟ ู

หรือให้คําแนะนําเพ่ือสง่ตอ่ได้สามารถแบง่เป็น 3 ระดบัดงัตอ่ไปนี ้ 

ระดบัท่ี 1 โรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาหรือภาวะท่ีพบบอ่ย สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 

 Otitis externa 

 Otitis media 

 Cholesteatoma  

 Ear canal stenosis 

 Eustachian tube disorder 

 Conductive hearing loss 

 Otosclerosis ENT S
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 Sensorineural hearing loss 

 Sudden idiopathic hearing loss 

 Facial nerve disorder 

 Peripheral vertigo 

 Tinnitus  

ระดบัท่ี 2 โรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาหรือภาวะท่ีพบน้อยกว่าระดบัท่ี 1 และมีความสําคญั ซึ่งสามารถเรียนรู้

จากผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วยด้วยกนั เป็นต้น 

 Central vertigo  

 Tumor of ear and temporal bone 

 CPA tumors 

 Jugular foramen tumors 

 Temporal bone fracture 

 Congenital anomalies of ear and temporal bone 

 Cochlear implantation 

 Complications of temporal bone infection 

  ระดบัท่ี 3 โรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาท่ีพบน้อยแตมี่ความสําคญั ซึง่สามารถเรียนรู้โดยการศกึษาด้วยตนเอง 

หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุม่นีอ้ยา่งพอเพียง  

 Implantable hearing devices 

 Semicircular canal dehiscence syndrome 

  

3.  การตรวจพิเศษเฉพาะโรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา สามารถแบง่เป็น 3 ระดบัดงันี ้ 

ระดบัท่ี 1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง  

 Pure tone and speech audiometry ENT S
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 Acoustic impedance 

 Otoacoustic emissions  

 Facial nerve tests -  topographic and electrical tests 

ระดบัท่ี 2 สามารถสง่ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง  

 Evoked response audiometry 

 CT, MRI (เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้อง) 

 ENG,VNG 

 Posturography 

 Rotary chair 

ระดบัท่ี 3 สามารถสง่ตรวจ และนําผลไปประยกุต์ใช้ได้  

 VHIT  

VEMPS 

SVV 

4. หตัถการทางโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา สามารถแบง่เป็น 3 ระดบัดงันี ้ 

ระดบัท่ี 1 หตัถการท่ีต้องทําได้ด้วยตนเอง  

 Tympanoplasty  

 Mastoidectomy, canal wall up/ canal wall down 

 Intratympanic injection 

 Vestibular rehabilitation (CRP, etc) 

 Hearing aids fitting 

 

ระดบัท่ี 2 หตัถการท่ีควรทําได้ หรือทําได้ภายใต้การแนะนําของอาจารย์  

 Ossiculoplasty 

 Stapes surgery 

 Facial nerve decompression  

 Labyrinthectomy  ENT S
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ระดับท่ี 3 หัตถการท่ีอาจทําได้ หรือสามารถช่วยผ่าตัดได้ หรือเคยได้เห็น หรือสามารถบอกข้อบ่งชี ้      ข้อห้าม 

ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีข้อเสียได้  

Facial reanimation  

Cochlear implantation 

 Acoustic neuroma surgery 
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ภาคผนวก 2 

เอกสารประกอบการวัดและประเมนิผลเพ่ือประกาศนียบัตรฯ 

ภาคผนวก 2 

Entrustable professional activities (EPA) 

 กิจกรรมท่ีมีความสําคญัมาก (critical activities) ท่ีแพทย์ประจําบ้านประกาศนียบตัรโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

ทกุคนต้องทําได้ด้วยตนเองอยา่งถกูต้องและมีความปลอดภยัตอ่ผู้ ป่วย 

 EPA ท่ีแพทย์ประจําบ้านฯ ทกุคนจะต้องแสดงให้เหน็วา่สามารถทําได้ด้วยตนเองในระหวา่งการฝึกอบรม มีดงันี ้

EPA 1 Patient management in out-patient setting 

EPA 2 Patient management in surgical case  

EPA 3 Patient management in emergency case 

 

Competency  EPA1 EPA2 EPA3 

Patient care • • • 

Medical knowledge and skill • • • 

Practice base learning and improvement • • • 

Interpersonal and communication skills  • • • 

Professionalism  • • • 

System base practice • •  
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Milestone  

Activity  Title  

EPA 1 Patient management in out-patient setting L4x1 

2 Patient management in surgical case L4x1 

3 Patient management in emergency case L4x1 

DOPS 1 Stapes surgery Sx1 

2 Mastoidectomy  Sx1 

3 Ossiculoplasty  Sx1 

4 VNG/ENG Sx1 

5 Evoked response audiometry Sx1 

 

Level of EPA 

Level 1  สามารถปฏิบติังานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

Level 2  สามารถปฏิบติังานได้ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 

Level 3  สามารถปฏิบติังานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 

Level 4  สามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเอง 

Level 5   สามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเอง และควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่  

ตวัอยา่ง 

L3x1 = ประเมินก่ีครัง้ก็ได้ แตต้่องประเมินได้ความสามารถระดบั level 3 อยา่งน้อย 1 ครัง้ จงึจะถือวา่ผา่น 

L4x2 = ประเมินก่ีครัง้ก็ได้ แตต้่องประเมินได้ความสามารถระดบั level 4 อยา่งน้อย 2 ครัง้ จงึจะถือวา่ผา่น 
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DOPS 

- S = satisfy, U = unsatisfied  

- Sx1 = ประเมินก่ีครัง้ก็ได้ แตต้่องประเมินได้ผลเป็น S อยา่งน้อย 1 ครัง้ จงึจะถือวา่ผา่น 
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EPA 1 Patient management in out-patient setting 

 

หวัข้อ รายละเอียด 

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

2. ข้อกําหนดและ

ข้อจํากดัของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลกัษณะ

ผู้ ป่วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 การซกัประวติั ผู้ ป่วยท่ีมาด้วยอาการทางห ู

2.2 การตรวจร่างกาย รวมถงึการตรวจด้วยเคร่ืองมือตรวจอ่ืนๆ  

2.3 การรวบรวบข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มาเพ่ือให้ได้การวินิจฉยัและการวินิฉยั

แยกโรค 

2.4 การให้รักษาและคําแนะนํา 

2.5  การบนัทกึเวชระเบียน 

บริบท  

สถานท่ี: ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก 

ผู้ ป่วย: ผู้ ป่วยนอกทาง โสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

ข้อจํากดั: ผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นภาวะฉกุเฉิน 

3. สมรรถนะหลกัทาง

วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 

( / ) การดแูลรักษาผู้ ป่วย 

( / ) ความรู้  ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วยและ

สงัคมรอบด้าน 

(  / ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 

(  /  ) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร 

( / ) ความเป็นมืออาชีพ  

( / ) การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ 

4. ข้อกําหนดด้าน

ประสบการณ์ ความรู้ 

ทกัษะ ทศันคติ 

พฤติกรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท่ีจําเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้เก่ียวกบัโรคทาง โสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

4.2 ทกัษะการซกัประวติัและตรวจร่างกายทางโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

4.3  ทกัษะการส่ือสารท่ีดีตอ่ผู้ ป่วยและญาติ และผู้ ร่วมงาน  

4.4 การเรียนรู้ด้วยตนเองจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

4.5 การคํานงึถงึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองค์รวม เข้าใจ

ผู้ ป่วยและญาติ ENT S
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4.6 เจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

5. การวดัและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

5.1 การสงัเกตโดยตรงจากอาจารย์ 

5.2 case-based discussion  

จํานวนตามท่ีกําหนดใน milestone  

6. ระดบัความสามารถ

ทาง EPA ของแพทย์

ประจําบ้านแตล่ะชัน้ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพงึมีตามท่ีกําหนดในตาราง milestone เพ่ือจบการฝึกอบรม 

7. วนัหมดอายผุลการ

รับรองการประเมิน 

วนัหมดอายสํุาหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 
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EPA 2 Patient management in surgical case 

 

หวัข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือเร่ืองกิจกรรม การดแูลผู้ ป่วยผ่าตดั (patient management in surgical case) 

2. ข้อกําหนดและ

ข้อจํากดัของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลกัษณะ

ผู้ ป่วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 การเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมสําหรับผา่ตดั รวมถงึ informed consent, preoperative 

order 

2.2 การทําผา่ตดัเป็นศลัยแพทย์มือหนึง่ หรือผู้ช่วยผา่ตดั 

2.3 การดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั  

2.4 การเขียน operative note, postoperative order 

2.5 การประสานงาน การทํางานเป็นทีม และการทํางานร่วมกบัสหวิชาชีพอ่ืน 

2.6 การบนัทกึเวชระเบียนอ่ืนๆ ได้แก่ admission note, progress note, discharge 

plan, summary discharge, etc. 

บริบท  

สถานท่ี: ห้องผา่ตดั  

ผู้ ป่วย: ผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดั 

ข้อจํากดั: ผู้ ป่วยท่ีอยุใ่นภาวะฉกุเฉิน 

3. สมรรถนะหลกั

ทางวิชาชีพท่ี

เก่ียวข้อง 

( / ) การดแูลรักษาผู้ ป่วย 

( / ) ความรู้  ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วยและ

สงัคมรอบด้าน 

( / ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 

(  /  ) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร 

( / ) ความเป็นมืออาชีพ  

( / ) การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ 

4. ข้อกําหนดด้าน

ประสบการณ์ 

ความรู้ ทกัษะ

ทศันคติ 

พฤติกรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท่ีจําเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของผู้ ป่วยก่อนทําผา่ตดัและการดแูลหลงัผ่าตดั 

4.2 ทกัษะการผ่าตดัและการช่วยผา่ตดั 

4.3 ทกัษะด้าน non-technical skill โดยพาะ situation awareness, decision making 

4.4 ความสามารถในการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้ นํา ENT S
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4.5 เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

5. การวดัและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

5.1 การสงัเกตโดยตรงจากอาจารย์ 

5.2 case-based discussion  

จํานวนตามท่ีกําหนดใน milestone  

6. ระดบั

ความสามารถ

ทาง EPA ของ

แพทย์ประจํา

บ้านแตล่ะชัน้ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพงึมี 

ต้องมีความสามารถไมต่ํ่ากวา่ระดบั L4 ในหตัถการท่ีกําหนดใน milestone เพ่ือจบการ

ฝึกอบรม 

7. วนัหมดอายผุล

การรับรองการ

ประเมิน 

วนัหมดอายสํุาหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 

 

ENT S
irir

aj



______________________________________________________________________ 
เกณฑ์หลกัสตูรประกาศนียบตัรในวชิาชีพเวชกรรมดา้นโสตวทิยา โสตประสาทวทิยา 
ภาควชิาโสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 2563  
 

 EPA 3 Patient management in emergency case 

 

หวัข้อ รายละเอียด 

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

2. ข้อกําหนดและ

ข้อจํากดัของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลกัษณะ

ผู้ ป่วย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 การซกัประวติัและตรวจร่างกายเพ่ือวินิจฉยัและประเมินความรุนแรงของภาวะฉกุเฉิน

ทางโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 

2.2 การทําหรือช่วยทําหตัถการเพ่ือแก้ไขภาวะฉกุเฉิน 

2.3 การประสานงาน การทํางานเป็นทีม และการทํางานร่วมกบัสหวิชาชีพอ่ืน  

2.4 การบนัทกึข้อมลูในเวชระเบียน 

 

บริบท  

สถานท่ี: หอผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน ห้องฉกุเฉิน ห้องผา่ตดั 

ผู้ ป่วย: ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะฉกุเฉินทางโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

ข้อจํากดั: ไม่มี 

3. สมรรถนะหลกัทาง

วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 

( / ) การดแูลรักษาผู้ ป่วย 

( / ) ความรู้  ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วยและ

สงัคมรอบด้าน 

(  / ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 

(  /  ) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร 

( / ) ความเป็นมืออาชีพ  

(   ) การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ 

4. ข้อกําหนดด้าน

ประสบการณ์ ความรู้ 

ทกัษะ ทศันคติ 

พฤติกรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท่ีจําเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้เก่ียวกบัการวินิจฉยั และการดแูลรักษาภาวะฉกุเฉินทาง โสตวิทยา โสตประสาท

วิทยา 

4.2 ทกัษะในการทําหตัถการฉกุเฉินทางโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

4.3 ทกัษะด้าน non-technical skill โดยเฉพาะ situation awareness, decision making  

4.4 ความสามารถในการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้ นํา  

4.5 เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ENT S
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5. การวดัและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

5.1 การสงัเกตโดยตรงจากอาจารย์อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

5.2 case-based discussion อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

6. ระดบัความสามารถ

ทาง EPA ของแพทย์

ประจําบ้านแตล่ะชัน้ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพงึมี 

1. ต้องมีความสามารถไมต่ํ่ากวา่ระดบั L4 ในหตัถการท่ีกําหนดใน milestone เพ่ือจบการ

ฝึกอบรม 

7. วนัหมดอายผุลการ

รับรองการประเมิน 

วนัหมดอายสํุาหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 
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