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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 

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

1.เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 
 

1.1 ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความ ช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
   (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Otolaryngology-Head and Neck Surgery 

1.2 ช่ือวุฒิบัตร  
ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย) วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
                             (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 

 
ช่ือย่อ 

          (ภาษาไทย)  วว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
        (ภาษาอังกฤษ)  Dip. Thai Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 

             ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ 
                     (ภาษาไทย) วว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

                             (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery  
                                             หรือ Dip., Thai Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 

 
     1.3 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  
1.4 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 

   การให้บริการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา จ าเป็นต้องใช้แพทย์ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเพื่อท าหน้าท่ี
ให้บริการดูแลรักษาโรคทางระบบหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้น ตลอดจนโรคจากการ
นอนหลับ เน่ืองจากโรคในระบบดังกล่าวมีความแตกต่างจากโรคในระบบอ่ืนๆ มีขบวนการในการวินิจฉัยโรคและการตรวจ
พิเศษเพิ่มเติมท่ีซับซ้อน มีการรักษาโรคโดยการใช้ยา และการผ่าตัด รวมทัง้การฟื้นฟูสมรรถภาพของอวัยวะท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ 
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางแขนงนีขึ้น้เป็นพิเศษ แยกออกจากแพทย์เฉพาะทางแขนงอ่ืนๆ ราชวิทยาลัยโสต ศอ 
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงรับผิดชอบการบริการและการพัฒนาวิชาการทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา จึงจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยานีขึ้น้เป็นครัง้แรกเม่ือปีพ .ศ.2515และได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองให้ทันสมัยและครอบคลุมเนือ้หาซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอใน พ.ศ. 2556 และเน่ืองจากความก้าวหน้าทางวิชาการ
มีมากมายอย่างต่อเน่ืองจึงจัดท าหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2558 นีขึ้น้มา จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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         1.5 ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 

    เร่ิมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ในปีการศึกษา 2558 
 

       1.6 อาจารย์ 
1.6.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

        อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้องมีคุณสมบตัิ ดังนี  ้
        1.6.1.1    เป็นแพทย์ท่ีได้รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบตัรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากแพทยสภา  หรือ 
        1.6.1.2    เป็นแพทย์สาขาอ่ืนๆ ท่ีได้รับ หนังสืออนุมัติ/วุฒิบตัรฯ จากแพทยสภา ท่ีอยู่ในสาขาท่ีทับซ้อนกัน ได้แก่ 
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์  อายุรศาสตร์อนุสาขาประสาทวิทยา และอ่ืนๆ ท่ีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่ง
ประเทศไทยให้การรับรองว่าเป็นอาจารย์ได้ และราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยมีมติให้สอบหนังสืออนุมัติ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาได้ ซ่ึงเม่ือสอบได้แล้วจึงนับเป็นศักยภาพในการฝึกอบรม หรือ 
        1.6.1.3   เป็นนักแก้ไขการได้ยิน (audiologist) หรือ นักแก้ไขการพูด (speech and language pathologist) แต่
ไม่นับเป็นศักยภาพในการฝึกอบรม 
 
        1.6.2 ประธานการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม 
                จะต้องเป็นอาจารย์ตามข้อ 1.6.1.1 ซ่ึงปฏิบตัิงานทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
          1.6.3 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   
                สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ ฝึกอบรมเต็มเวลาเร่ิมแรกอย่าง น้อย 4 คน ในการขอเปิดเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้ชัน้ละ/ปีละ 2 คน ในกรณีท่ีต้องการรับแพทย์ประจ าบ้านให้เพิ่มขึน้ โดยให้ค านวณตามสัดส่วน
อาจารย์ 2 คน ต่อ แพทย์ประจ าบ้านเพิ่มชัน้ละ/ปีละ 1 คน(ตาราง 1.6.3 ) ซ่ึงในกรณีท่ีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา
ไม่เพียงพอ  สถาบนัฝึกอบรมอาจจัดให้มีอาจารย์   ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาได้ไม่มากกว่า ร้อยละ 50 ของจ านวน
อาจารย์ทัง้หมด และภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา เม่ือรวมกันทัง้หมดจะต้องไม่น้อยกว่าภาระงาน
ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีขาดหายไป 
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1.7 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนแพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ละ/ปีละ                      
( ศักยภาพ) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จ านวนอาจารย์ 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

จ านวนผู้ ป่วยนอก/ปี 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 
การตรวจการได้ยินและระบบการ

ทรงตัว 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 

การท าหัตถการในตึกผู้ ป่วยนอก เช่น 
endoscope, FOL, FNA, biopsy / 

ปี 

 
50 

 
100 

 
150 

 
200 

 
250 

 
300 

 
350 

 
400 

 
450 

จ านวนผู้ ป่วยใน/ปี 100 150 200 250 300 400 500 600 700 
จ านวนผู้ ป่วยท่ีผ่าตัดทัง้หมด/ปี 330 440 550 660 770 880 980 1,080 1,200 
จ านวนผู้ ป่วยท่ีผ่าตัดแยกโรค/ปี          
General Ear Nose Throat +  

Sleep Surgery 
200 260 320 380 440 500 560 620 680 

          
Head-Neck Surgery ,Facial 

plastic & Reconstructive Surgery 
and 

 Broncho-esophagology 
 
 

130 180 230 280 330 380 420 460 520 
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     หากสถาบนัฝึกอบรมใดมีสภาพเป็น สถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ให้กับหลายหลกัสูตรในสาขาเดยีวกัน 
จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ท่ีจะปฏิบตัิงานในสถาบนัฝึกอบรมแห่งนัน้เวลาหน่ึงๆ จะต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบนัฝึกอบรม
นัน้ 
 
 

1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   เป็นแพทย์ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ซ่ึง
ได้ผ่านการปฏิบตัิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเรียบ ร้อยแล้วและ 
           1.8.1 ส าหรับแพทย์ท่ีมีต้นสังกัดสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้หลังจากได้รับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือ 
           1.8.2 ส าหรับแพทย์ท่ีไม่มีต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมได้หลังจากท่ีได้รับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

จ านวนแพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ละ/ปีละ                      
( ศักยภาพ) 

11 12 13 14 15      

จ านวนอาจารย์ 22 24 26 28 30      

จ านวนผู้ ป่วยนอก/ปี 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000      
การตรวจการได้ยนิและระบบการทรงตวั 550 600 650 700 750      
การท าหัตถการในตึกผู้ ป่วยนอก เช่น 
endoscope, FOL, FNA, biopsy / ปี 

 
500 

 
550 

 
600 

 
650 

 
700 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จ านวนผู้ ป่วยใน/ปี 800 900 1,000 1,100 1,200      
จ านวนผู้ ป่วยท่ีผ่าตัดทัง้หมด/ปี 1,350 1,500 1,650 1,800 1,950      
จ านวนผู้ ป่วยท่ีผ่าตัดแยกโรค/ปี           

General Ear Nose Throat  +      
Sleep Surgery  

750 850 950 1,050 1,150      

           
Head-Neck Surgery ,Facial plastic & 

Reconstructive Surgery and 
 Broncho-esophagology 

 
 

600 650 700 750 800      



5 
           ส าหรับแพทย์ท่ีได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตมาจากต่างประเทศ ในสถาบนัท่ีแพทยสภาให้การรับรอง และ
ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว จะต้องผ่านการปฏิบตัิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาก่อน 
แล้วจึงปฏิบตัิตามข้อ 1.8.1 หรือ 1.8.2 
 
 
     1.9 จ านวนปีการฝึกอบรม 

   หลักสูตรการฝึกอบรมมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี เร่ิมในปีฝึกอบรม 2558 
 
1.10 วัตถุประสงค์ 

   เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิก
วิทยาแล้ว ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถให้บริการตรวจและรักษาโรคทางหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจ และ
ทางเดินอาหารส่วนต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีความสามารถท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่แพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ และบุคคลท่ัวไปได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม รวมทัง้เป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และมีขีดความสามารถท่ี
จะพัฒนาตนเอง และวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาให้ก้าวหน้าได้อยา่งไม่หยดุยัง้  ดังนัน้ ผู้ ท่ีผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วควรจะมี
ความรู้ความสามารถขัน้ต ่าดังนี ้
                      1.10.1 มีความรู้พืน้ฐานทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจ และ
ทางเดินอาหารส่วนต้น ตลอดจนสรีรวิทยาการนอนหลับ เป็นอย่างดี 
                       1.10.2 มีความรู้พืน้ฐานทางพยาธิวิทยา พยาธิก าเนิด และพยาธิสรีรวิทยาของโรคในบริเวณหู คอ จมูกศีรษะ 
ใบหน้า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้น ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ เป็นอย่างดี และรู้วิธีการธ ารงรักษาไว้ ซ่ึง
ความมีสุขภาพดีของอวัยวะดังกล่าว 
         1.10.3 สามารถให้การวนิิจฉัยโรคในระบบหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้น 
ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ โดยวิธีการซักประวัติ ตรวจร่างกายท่ัวไป การตรวจพิเศษต่างๆ การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
และการตรวจด้วยภาพรังสีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
       1.10.4 สามารถให้การรักษาโรคในระบบหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้น 
ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ ด้วยวิธีการให้ยา การใช้เคร่ืองมือรักษาต่าง ๆ การผ่าตัด การป้องกันโรค และการฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยการใช้เคร่ืองมือ และวิธี ทางกายภาพบ าบดัท่ี ถูกต้องและเหมาะสม 

     1.10.5 สามารถให้การวนิิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคแทรกซ้อน ท่ีเกิดขึน้จากโรคและการรักษาโรคทางระบบหู คอ 
จมูก ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารสว่นต้น ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ และให้การฟื้นฟ ูสมรรถภาพได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

     1.10.6 มีความรู้พืน้ฐานในการท าวิจัย และสามารถท างานวิจัยทาง ระบบหู  คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้า  ทางเดิน
หายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้น ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ ท่ีมีคุณค่าได้อย่างถูกต้องตามระเบยีบวิธีการ วิจัย 

     1.10.7 สามารถให้ความเห็นทางโสต ศอ นาสิกวิทยาแก่ แพทย์สาขาอ่ืนๆ ท่ีต้องการปรึกษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
                 1.10.8 สามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางโสต ศอ นาสิกวิทยาให้แก่แพทย์รุ่นหลัง และบุคคลท่ัวไปได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
                 1.10.9 สามารถเพิ่มพูนศักยภาพของตนและหน่วยงานโดยการ พัฒนาองค์ความรู้ทางวชิาการและการผา่ตัดรักษา
แบบใหม่ ๆ  
                 1.10.10 เป็นผู้ มีคุณธรรม จรรยามารยาท และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ   
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1.11 เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 

  หลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องครอบคลุมเนือ้หาดังต่อไปนี ้
      1.11.1 ความรู้พืน้ฐาน 

1) ความรู้พืน้ฐานทางจรรยาแพทย์ สิทธิผู้ ป่วย เวชจริยศาสตร์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

2) ความรู้พืน้ฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา และเภสัชวิทยาของระบบหู คอ จมูก ศี รษะ 
ใบหน้า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้น รวมถึงความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการนอนหลับ 

3) ความรู้พืน้ฐานทางพยาธิวิทยา พยาธิก าเนิด และพยาธิสรีรวิทยาของโรคในระบบหู คอ จมูก ศีรษะ 
ใบหน้า ทางเดินหายใจ และ ทางเดินอาหารส่วนต้น ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ 

4) ความรู้พืน้ฐานในการวางยาสลบ การใช้ยาชาเฉพาะท่ีใน การผ่าตัด การดูแลผู้ ป่วย ก่อนและหลังการ
ผ่าตัด และการใช้แสง เลเซอร์ ชนิดต่าง ๆ 

5) ความรู้พืน้ฐานทางเภสัชวทิยาของยาระบบหู คอ จมูก ใบหน้า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารสว่นต้น  
ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ 

6) ความรู้พืน้ฐานในวิชาท่ีคาบเก่ียวในการรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่ การใช้รังสีรักษา  การใช้ภาพรังสีในการ
วินิจฉัย และประเมินโรค และการฟื้นฟูผู้ ป่วยด้วยวิธีกายภาพบ าบดั 

7) การใช้ยาเคมีบ าบดัรักษาโรคมะเร็งบริเวณศีรษะ และคอ 
8) ความรู้พืน้ฐานในการเย็บแผล การย้าย ปลูกถ่ายเนือ้เยือ่ การใช้วิศวกรรมเนือ้เยื่อ  รวมทัง้การใช้เซลล์ต้น

ก าเนิด และวัสดุเทียมในการผ่าตัดเสริมสร้างในระบบหู คอ จมูก ใบหน้า ศีรษะ และคอ  
9) ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับสัดส่วนและความงามของหู คอ จมูก ศีรษะ และใบหน้า  
10) ความรู้พืน้ฐานทางอายุรศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประสาทวิทยา วิทยาภูมิคุ้ มกัน และภูมิแพ้ และ

สรีรวิทยาของการนอนหลับ เป็นต้น 
11) มีความรู้พืน้ฐานทางวิชาความผิดปกติของการสื่อความ หมาย (วิชาโสตสัมผัสวิทยา และวิชา

ความผิดปกติ ของภาษา และการพูด ) 
 

                   การให้ความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับแพทย์ประจ าบ้านเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผ่าตัดและการฟื้นฟู สมรรถภาพ 
การป้องกันโรคและการธ ารงไว้ซ่ึงสุขภาพ ให้แก่ ผู้ ป่วยทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ท าได้เป็น 2  รูปแบบ 
               1.11.1.1 การบรรยาย หรือ Topic review หรือการศึกษาจากต าราและวารสารทางการแพทย์ต่าง ๆ  ก าหนด
ไว้ 10-15 ช่ัวโมงต่อปี 

 Medical ethics 
 Surgical anatomy and physiology of ear, nose, throat, head , neck, face, upper 

air and food passages, and sleep disorders  
 Pathology, pathogenesis and pathophysiology of the diseases of ear, nose, 

throat, head, neck, face, upper air and food passages, and sleep disorders 
 Anesthesiology and local anesthetics 
 Basic surgical approaches 
 Preoperative evaluation and postoperative care 
 Surgical lasers 
 Medical and surgical oncology 
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 Radiotherapy 
 Chemotherapy 
 Diagnostic imagings 
 Basic physical therapy 
 Cell, molecular biology  
 Wound, wound healing, wound care 
 Graft and flaps 
 Basic concepts of tissue engineering and stem cell therapy 
 Aesthetic concepts of the face, neck 
 Neurology of head and neck 
 Basic immunology and allergy 
 Sleep physiology and pathophysiology of sleep disorders 
 Sleep studies and interpretation 
 Positive Airway Pressure therapy 
 Oral appliances for obstructive sleep disordered breathing 
 Sleep Pharmacology 
 Alternative management of obstructive sleep disordered breathing  
 Vestibular function  
 Vestibular tests and rehabilitation 
 Basic and advanced audiology  
 Speech rehabilitation 

 
                  อน่ึงราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัด การอบรมวิชาการ เร่ือง Basic Sciences in 
Otolaryngology-Head & Neck Surgery (20 ช่ัวโมง) ให้แก่แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1, Clinical science in Otolaryngology 
Head&Neck Surgery ( 20 ช่ัวโมง ) ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 , และ Comprehensive in Otolaryngology 
Head&Neck Surgery ( 20 ช่ัวโมง )ส าหรับแพทย์ ประจ าบ้านปีท่ี 3 ทัง้ประเทศเป็นประจ าทุกปี 
 

 1.11.1.2 การศึกษากายวิภาคจากอาจารย์ใหญ่ 
สถาบนัฝึกอบรมต้องจัดให้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 มีการศึกษา กายวิภาคส่วนศีรษะและคอจากอาจารย์

ใหญ่ กายวิภาคของหูและกระดกู Temporal กับอาจารย์ของภาควิชากายวภิาคศาสตร์ และอาจารยข์องภาควิชาโสต ศอ นาสกิ
วิทยา 

 
 1.11.2 ความรู้ความสามารถทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 
             ความรู้ความสามารถทางโสต ศอ นาสิกวิทยา แบง่ออกเป็น  3  ภาค ดังนี ้
                1.11.2.1 ความรู้ภาคทฤษฎี 
     1)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบดัรักษา การป้องกันโรค การธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สุขภาพท่ีดี และการ ฟื้นฟู สมรรถภาพของผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคทางหู เส้นประสาทเฟเซียล และฐานกะโหลกศีรษะด้านข้าง และ
ด้านหลัง ซ่ึงท าให้เกิดอาการและ อาการแสดง ดังต่อไปนี ้: หูตึง หูหนวก เวียนศีรษะ เสียงดังในหู ปวดหู คันหู  น า้หนวกไหล 
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เลือดไหลออกจากหู น า้ไขสันหลัง ไหลออกจากหู อัมพาตของใบหน้า และลักษณะวิ รูปของหู ท่ีพบเห็นได้ ได้แก่  ความรู้
ความสามารถทางด้านหู (Otology, Neurotology, Audiology), เส้นประสาทเฟเชียล  (Facial nerve) และฐานกะโหลกศีรษะ
ด้านข้าง และด้านหลัง (Postero-lateral base of skull) ดังนี ้

- Symptomatology of ear diseases 
- Diseases of the external ear (congenital anomaly, acquired deformity,  trauma, tumor, 

infection, foreign body) 
- Diseases of the middle ear (congenital anomaly, otitis media, cholesteatoma, 

conductive hearing loss, otosclerosis, middle ear tumor, traumatic perforation) 
- Diseases of the inner ear (sensorineural hearing loss, sudden hearing loss, vertigo, 

Meniere’s disease, BPPV, vestibular neuritis, congenital hearing loss/ detection and 
rehabilitation, temporal bone fracture, acoustic nerve tumor, labyrinthitis, presbycusis, 
CSF otorrhea) 

- Diseases of the facial nerve (congenital facial paralysis, acquired facial paralysis, upper 
motor neurone lesion, facial hyperkinesis, facial nerve injury, tumors involving the facial 
nerve, facial reanimation) 

- Diseases of postero-lateral base of skull (acoustic nerve tumor, glomus jugulare tumor, 
carcinoma of the temporal bone, high cranial nerve lesion, CSF oto-rhinorrhea) 

- Understanding in basic and advanced audiology : theory and practice 
- Understanding in vestibular function and tests 
- Vertigo approach and vestibular treatment 

 
    2)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบดัรักษา การป้องกันโรค  การธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สุขภาพท่ีดี และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคทางจมูก ใบหน้า ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง และฐานกะโหลก
ศีรษะด้านหน้า ซ่ึงท าให้เกิดอาการ และอาการแสดงดังต่อไปนี ้: คัดจมูก น า้มูกไหล คัน จาม ปวดจมูก ปวดศีรษะ ปวดใบหน้า 
ชาท่ีใบหน้า เลือดก าเดาไหล น า้ไขสันหลังไหลทางจมูก น า้ตาไหลไม่หยุด ตาโปน ลักษณะวิรูปของจมูกและใบหน้าท่ีตรวจพบ
ได้ เป็นต้น 
           ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางด้านจมูก (Rhinology), ภูมิแพ้ (Allergy), ศัลยศาสตร์ตกแต่งและ
เสริมสร้างใบหน้า (Facial plastic and reconstructive surgery), ศัลยศาสตร์ขากรรไกรบนและล่าง (Maxillofacial surgery) 
และศัลยศาสตร์ฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้า (Surgery of anterior base of skull), ศัลยศาสตร์ระบบท่อน า้ตา  (Surgery of 
lacrimal drainage system) ดังนี ้

- Symptomatology in diseases of the nose, sinuses, face, lacrimal drainage system  
- Diseases of the nose (congenital anomaly, rhinitis, invasive fungal infection trauma, 

tumor, nasal polyp, deviated nasal septum, septal perforation, epistaxis) 
- Diseases of the paranasal sinus (congenital anomaly, rhinosinusitis, allergic fungal 

sinusitis, tumor/cyst, mucocele, trauma) 
- Diseases of the nasopharynx  (CA nasopharynx, angiofibroma)  
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- Facial plastic and reconstructive surgery (scar revision, facial reanimation, MOH 
surgery, reconstruction of head, neck and facial defects, facial cosmetic surgery : 
rhinoplasty, otoplasty, blepharoplasty, brow lift, face lift, liposuction of face and neck, 
facial contouring) 

- Maxillofacial surgery (fracture of the facial bones) 
- Surgery of lacrimal drainage system (DCR, endoscopic DCR) 
- Anterior skull base surgery (tumor/cyst of the anterior skull base, CSF rhinorrhea) 
- Chemotherapy  

     
                                3)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบดัรักษา การป้องกันโรค การธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สุขภาพท่ีดี และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคในคอหอย ต่อมน า้ลาย ช่องปาก และคอด้านนอก ซ่ึงท าให้เกิดอาการ
และอาการแสดงดังต่อไปนี ้: เจ็บคอ เจ็บในช่องปาก เคีย้วอาหารล าบาก เสียงพูดคล้ายกับอมของอยู่ในคอ กลืนล าบาก กลืน
เจ็บ หายใจล าบาก หยุดหายใจในขณะหลับ ไอ มีก้อนเนือ้ในช่องปาก และคอหอย ก้อนท่ีคอด้านนอก มีเลือดออกในคอหอย
และช่องปาก อ้าปากไม่ขึน้ เคีย้วอาหารและสบฟันไม่ได้ และลักษณะวิรูปของปาก, ช่องปาก และคอ เป็นต้น  
                   ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางด้านช่องปาก (Oral cavity), คอหอย (Pharynx), ต่อมน า้ลาย (Salivary 
gland) ต่อมน า้เหลือง (Lymph node) และ คอด้านนอก (Neck) ดังนี ้

- Symptomatology in diseases of oro-pharyngeal, salivary gland and neck  
- Diseases of the oral cavity and oropharynx (tonsillitis, quinsy, pharyngitis, URI, tumor, 

injury, snoring, obstructive sleep apnea, retropharyngeal abscess, parapharyngeal 
abscess, Ludwig’s angina)  

- Diseases of the salivary gland (sialadenitis, sialolithiasis, parotitis, tumor, sialocele, 
Sjorgen’s disease, Mickulic’s disease, parotid abscess) 

- Head andNeck surgery (neck mass, branchial cleft cyst, lymphadenopathy, metastatic 
lymph node, thyroid and parathyroid diseases) 

- Chemotherapy 
 

    4)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบดัรักษา การป้องกันโรค การธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สุขภาพท่ีดี และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคในคอหอยส่วนล่าง กล่องเสียง หลอดลม หลอดอาหารส่วนต้น ซ่ึงท า
ให้มีอาการ และอาการแสดงดังต่อไปนี ้: กลืนเหมือนมีก้อนในคอหอย กลืนล าบาก กลืนเหมือนมีก้างติดคอ หายใจล าบาก 
หายใจมีเสียงดัง เสียงแหบ ไม่มีเสียง กลืนส าลัก ไอ ไอเป็นเลือด เป็นต้น 
                         ได้แก่ความรู้ความสามารถด้านคอหอยส่วนล่าง (Hypopharynx), กล่องเสียง (Larynx), หลอดลม (Trachea) 
และหลอดอาหารส่วนต้น (Esophagus) ดังนี ้

- Symptomatology in diseases of upper air and food passages 
- Diseases of the hypopharynx (tumor, trauma, foreign body, laryngopharyngeal reflux, 

CA pyriform, CA postcricoid) 
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- Diseases of the larynx (congenital anomaly, acute trauma, cord paralysis, subglottic 
stenosis, voice abuse, juvenile laryngeal papilloma, CA larynx, laryngitis, acute 
epiglottitis, TB larynx, laryngocele, laryngeal cyst, laryngeal myoclonus) 

- Diseases of the trachea and brochus (tracheal injury, tracheal stenosis, foreign body, 
endobronchial tumor) 

- Diseases of the esophagus (foreign body, injury, esophageal stricture, achalasia, 
esophageal diverticulum, esophagitis, hiatus hernia, dysphagia lusoria) 

- Chemotherapy 
 

     5)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบดัรักษา การป้องกันโรคการธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สุขภาพท่ีดี และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ ป่วยเด็กท่ีเป็นโรคทางหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร
ส่วนบน โดยเฉพาะท่ีเกิดจาก ความพิการแต่ก าเนิด การติดเชือ้ การบาดเจ็บ เนือ้งอก และมะเร็ง เป็นต้น 
              ได้แก่ความรู้ความสามารถด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็ก (Pediatric otolaryngology) ดังนี ้

- Symptomatology in diseases of ear, nose, throat, head & neck, face, and upper air and 
food passages in children ( congenital anomaly, congenital syndrome, tumor, infection, 
injury) 
 

            6) ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับแสงเลเซอร์ชนิดต่างๆ ผลกระทบของแสงเลเซอร์ต่อเนือ้เยื่อ และการน าแสง
เลเซอร์มาใช้ ประโยชน์ ทางโสต ศอ นาสิกวิทยาพร้อมทัง้การป้องกันอันตราย จากแสง เลเซอร์ ดังนี ้
      ได้แก่ความรู้ความสามารถด้านศัลยกรรมเลเซอร์ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา (Laser surgery in 
Otolaryngology) ดังนี ้

- Laser treatment for benign lesions (facial mole, vocal cord paralysis, vocal fold lesion, 
glottic-subglottic stenosis, laryngeal papilloma, congenital subglottic hemangioma, 
tracheal stenosis, tracheal tumor, turbinoplasty, stapedotomy) 

- Laser treatment for facial plastic surgery (pigmented lesion, laser resurfacing, 
blepharoplasty) 

- Laser treatment for malignant lesion (cord stripping, cordectomy, photodynamic 
therapy-PDT) 
 

   7) ความรู้ทางทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ เพื่อประเมินโครงสร้าง สัดส่วน ความสวยงาม  ของอวัยวะบน
ใบหน้าและศีรษะ ได้แก่ หู คอ จมูก ผิวหน้า ตา เปลือกตา คิว้ ริมฝีปาก คาง โหนกแก้มผมและหนังศีรษะ พร้อมกับ สามารถให้
การแนะน า แก้ไขหรือส่งต่อไปยังผู้ เช่ียวชาญได้ ดังนี ้
                    - ทฤษฎีความงามของใบหน้า 
                     - ลักษณะปกติ และผิดปกติของใบหน้า 
         -โครงสร้างจมูกปกติ ผิดปกติ การแก้ไข (rhinoplasty) 
                     -โครงสร้างของใบหูปกติ ผิดปกติ และการแก้ไขด้าน ความงาม (otoplasty) และการแก้ไขความพิการ 
(pinna reconstruction) 
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8)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบดัรักษา การป้องกันโรค การธ ารงรักษาไว้ซ่ึง

สุขภาพท่ีดี และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคจากการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจาก
การอุดกัน้ ซ่ึงมีอาการ และอาการแสดงดังต่อไปนี ้:  นอนกรน, ง่วงนอนมากผิดปกติ, หายใจไม่สะดวกขณะหลับ เป็นต้น     
ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางโรค หู คอ จมูก ด้านการนอนหลับ (Sleep Otorhinolaryngology) ซ่ึงครอบคลุมถึง เวชศาสตร์
การนอนหลับ (sleep medicine) และ การผ่าตัดโรคจากการนอนหลับ (sleep surgery) ตลอดจนโรคทางเดินหายใจหรือ
ทางเดินอาหารส่วนต้นท่ีเก่ียวข้องและเป็นสาเหตุของโรคจากการนอนหลับต่าง ๆ ทัง้ในเด็กและผู้ใหญ่ ดังนี ้

- สรีรวิทยาการหลับ  (Sleep Physiology) 
- กายวิภาคศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ (Obstructive Sleep Apnea) 
- ระบาดวิทยาของโรคจากการนอนหลับ (Epidemiology of sleep disorders) 
- การวินิจฉัยและรักษาโรคจากการนอนหลับชนิดต่าง ๆ ท่ีพบบอ่ย (common sleep disorders) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้  (Obstructive Sleep Apnea; OSA disorders) 
- การซักประวัติและตรวจร่างกายในผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาโรคจากการนอนหลับ  
- พืน้ฐานการตรวจพิเศษท่ีเก่ียวกับการนอนหลับชนิดต่าง ๆ ทัง้ polysomnography, portable sleep study, 

Multiple Sleep Latency Test (MSLT), Maintenance of Wakefulness Test (MWT), ตลอดจนการอ่าน
และแปลผล  cephalometry รวมถึง sleep endoscopy 

- ความรู้เก่ียวกับยาท่ีใช้ในโรคจากการนอนหลับ (Sleep Pharmacology) 
- ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการรักษาแบบอนุรักษ์ เช่น  weight reduction, sleep hygiene, positional 

therapy, ตลอดจน cognitive behavioral therapy(CBT) เป็นต้น 
- การเลือกวิธีรักษาโรค OSA และความรู้ในการดูแลผู้ ป่วยด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น เคร่ืองอัดอากาศแรงดัน

บวกทางเดินหายใจ (Positive Airway Pressure Therapy) ซ่ึงรวมถึง CPAP, BPAP, APAP, VPAP เป็นต้น 
- การเลือกใช้และดูแลเคร่ืองมือในช่องปาก (oral appliances) ชนิดต่าง ๆ ทัง้แบบ Prefabricated และ 

custom-made ตลอดจนการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ๆ หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีมีความก้าวหน้าตามมาภายหลังได้ 
- การเลือกวิธีผ่าตัดรักษา OSA และการดูแลผู้ ป่วยระหว่างการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ  ซ่ึงรวมถึงการผ่าตัดจมูก 

ช่องคอ กล่องเสียง กระดูกใบหน้าและขากรรไกร การกระตุ้นเส้นประสาทและการเจาะคอ เป็นต้น  
- ความรู้พืน้ฐานในการอ่านและท าวิจัยเก่ียวกับโรคจากการนอนหลับ 

 
                        1.11.2.2 ความสามารถภาคปฏิบัติ 
                  เรียนภาคปฏิบตัิโดยการดูแล บ าบดัรักษาผู้ป่วย การช่วย ผ่าตัด และการท าผ่าตัดด้วยตนเอง การป้องกัน
และแก้ไขภาวะแทรก ซ้อน จากโรคหรือการรักษาในด้านต่างๆ รวมทัง้การฟืน้ฟูสมรรถภาพของ อวัยวะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  

    -หู เส้นประสาทเฟเซียล และฐานกะโหลกศีรษะด้านข้าง และด้านหลัง 
    -จมูก โพรงอากาศข้างจมูก ใบหน้า ฐานกะโหลกศีรษะ ด้านหน้า 
    -คอหอยส่วนบน และส่วนกลาง ช่องปาก ต่อมน า้ลาย ต่อมไทรอยด์ และคอด้านนอก 
   -คอหอยส่วนล่าง กล่องเสียง หลอดลม และหลอดอาหาร ส่วนต้น 
    -หู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร ส่วนต้นในเด็ก 
    - ระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารสว่นต้น ตลอดจนกระดูกขากรรไกรและใบหน้า หรืออวัยวะอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวข้องกับโรคจากการนอนหลับได้ 
    

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_Sleep_Latency_Test
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.journalsleep.org%2FArticles%2F300312.pdf&ei=GNKXVPziL4ayuAT57IHYCQ&usg=AFQjCNEBEO_qdqdsso0IoI6MYqEgsehHDg&sig2=eiKCcq2KbQyLLjmXHPQx7A&bvm=bv.82001339,d.c2E
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      การเรียนภาคปฏิบตัิของแพทย์ประจ าบ้าน แต่ละคน/แต่ ละ ชัน้ปี สรุปได้ดังนี ้

            I. การปฏิบัติงานในตึกผู้ป่วยนอก 
             1) คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยาท่ัวไป (General Otolaryngology) 
     - แพทย์ประจ าบ้านทุกชัน้ปีออกตรวจผู้ ป่วยอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครัง้ 
                - การปฏิบตัิงานประกอบด้วย การซักประวัติ ตรวจ ร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ภาพรังสี การตรวจพิเศษต่าง ๆ พร้อมกับแปลผลการตรวจเหล่านัน้ จึงให้การรักษาทางยา แนะน าให้ ผ่าตัดรักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู้ ป่วย การป้องกันโรคต่างๆ ตลอด จนการธ ารงไว้ซ่ึงความมีสุขภาพท่ีดี 
     - เตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมก่อนท าการผ่าตัด โดยการตรวจ เช็คสภาพร่างกาย 
                - ส่งผู้ ป่วยไปยังคลินิกโรคเฉพาะทาง หากผู้ ป่วยรายนัน้ ๆ มีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ 
               2) คลินิกโสตสัมผัสวิทยา (Audiology)  
                - มีอาจารย์ท่ีเป็นนักแก้ไขการได้ยิน หรือโสต ศอ นาสิกแพทย์                  
                                              - แพทย์ประจ าบ้านท่ีผ่านมาฝึกอบรมจะต้องท าการ ตรวจด้วยวิธีการต่อไปนีไ้ด้เป็นอย่างดีและ
แปลผลได้ดี คือ  pure tone audiometry, speech audiometry และ acoustic impedance measurement (tympanometry, 
stapedial reflex test) รวมทัง้การฝึกหัดท า hearing aid fitting  
                 - รู้ ขัน้ต อน วิ ธีการ และแปลผลการต รวจต่ อไปนี ้ได้ ไ ด้แก่  SISI test, tone decay test, 
Otoacoustic emission (OAE) และ Brain stem-evoked response audiometry  (BERA) 
                 - ช่วยอาจารย์ฝึกผู้ ป่วยท่ีต้องรับการฟื้นฟู สมรรถภาพ การได้ยิน เช่น ผู้ ป่วย ท่ีได้ รับการท า 
cochlear implant  
                  3) คลินิกความผิดปกติของภาษาและการพูด 
                                     - มีอาจารย์เป็นนักแก้ไขการพูด (speech and language pathologist) หรือโสต ศอ นาสิกแพทย์ 
                                          - แพทย์ประจ าบ้านฝึกซักประวัติ ตรวจร่างกาย เน้นท่ีโครงสร้างและการท างานของอวัยวะท่ีใช้พูด 
การตรวจพิเศษต่าง ๆ ในผู้ ป่วยท่ีมีอาการเร่ิมต้นพูดช้า (delayed speech) พูดไม่ชัดจาก articulation disorder และ เสียง
ผิดปกติ (voice disorder)  
                                         - รู้ขัน้ตอน วิธีการ และแปลผลการตรวจทาง  โสตสัมผัสวิทยา stroboscopy voice analysis และ 
nasometer เป็นต้น 
                                         - รู้ขัน้ตอนวิธีการให้การดูแลรักษา ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน การฝึกพูดใน
กรณีท่ีพูดไม่ได้ หรือเสียงพูดผิดปกติ 
                                    4) คลินิกโสตประสาทวิทยา (Neurotology Clinic)  
                  i . แพทย์ประจ าบ้านฝึกการซักประวัติ การตรวจ ร่างกาย และการตรวจพิเศษทางโสตประสาท
วิทยา 
                 ii. แพทย์ประจ าบ้านรู้จักวิธีการตรวจ ดูแล รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันโรคในผู้ ป่วย ท่ีมี
อาการหูตึง และหูหนวก (hearing loss , deafness) และสามารถแนะน าการด ารงไว้ซ่ึงการได้ยินให้แก่ผู้ ป่วยด้วย 
                iii. แพทย์ประจ าบ้านรู้จักวิธีการตรวจ ดูแล รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันโรคในผู้ ป่ว ย ท่ีมี
อาการเวียนศีรษะแท้ และ เวียนศีรษะเทียมและต้อง             
                                              : ท าการตรวจและแปลผลการตรวจต่อไปนีไ้ด้  เป็นอย่างดี ได้แก่  bedside vestibular testing, 
nystagmus, Romberg’s test .Head trust เป็นต้น  
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           : รู้ขัน้ตอนวิธีการและแปลผลการตรวจต่อไปนีไ้ด้ ได้แก่ nystagmus tests , ENG: caloric 
test,   optokinetic test, smooth pursuit, saccade  test, posturography, rotatory chair , Vemp test เป็นต้น 
           : ท าการรักษาด้วยวธิี canalith repositioning procedure (CRP) และ vestibular exercise 
อ่ืน ๆ ได้ 
                  iv. แพทย์ประจ าบ้านรู้จักวิธีการตรวจ ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ การป้องกันโรคอัมพาตของ
ใบหน้า (facial nerve paralysis) และต้อง 
          : ท าการตรวจและแปลผลการตรวจดังต่อไปนี ้ได้เป็น อย่างดี ได้แก่  Hilger’s test , Maximal 
stimulation test (MST), Schirmer’s test, salivary flow test, taste test 
          : รู้ ขั ้นตอนวิธี กา ร และ แปลผลก าร ตร วจต่อไปนี ้ได้  ไ ด้แ ก่  stapedial reflex test, 
electroneuronography (ENOG), blink reflex test เป็นต้น 
          : ให้การรักษาทางยา ทางกายภาพบ าบดั และราย งานผลการรักษา 
 
              5) คลินิกนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ (Rhinology and Allergology)   
                   i. แพทย์ประจ าบ้านฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจพิเศษ และการรักษาทางนาสิก
วิทยาและภูมิแพ้ 
                  ii. แพทย์ประจ าบ้านรู้จักวิธีการตรวจ ดูแล รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรคทางจมูก
ต่าง ๆ และต้อง  
                       : ท าการตรวจ และแปลผลการตรวจต่อไปนีไ้ด้เป็นอย่างดี ได้แก่  rigid nasal endoscopy, 
flexible endoscopy, biopsy nasal mucosa, nasopharyngeal biopsy, olfaction test และ test for mucociliary function 
                       : รู้ ขัน้ตอน วิธีการและแปลผลการตรวจต่อไปนีไ้ด้ ได้แก่  rhinomanometry, acoustic 
rhinometry, nasal cytology  
                       : ท าหัตถการท่ีจ าเป็นในการดแูล รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันโรคของจมูกได้แก่  nasal 
suction,  polyp removal, antral puncture, foreign body removal  
                 iii. แพทย์ประจ าบ้านรู้จักวธิีการตรวจ ดูแล รักษาฟื้นฟู สมรรถภาพและป้องกันโรค ภูมิแพ้ของจมูก 
และต้อง 
                      : ท า การต รวจและแปลผลกา รตรว จต่อไปนี  ้ได้ เป็น อย่างดี  ได้แ ก่  skin prick test,  
intradermal test, nasal provocation test  
                     : รู้ขัน้ตอนวิธีการและแปลผลการตรวจต่อไปนีไ้ด้ PRIST, RAST, cytokines assays, end-
point titration skin test  
                     : ท าหัตถการท่ีจ าเป็น ได้แก่ hyposensitization วิธีการแก้ไขภาวะ anaphylaxis ท่ีเกิดจากการ
รักษา 
           6) คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  (Facial Plastic and Reconstructive 
Surgery)  
                i. แพทย์ประจ าบ้านฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและ
เสริมสร้างใบหน้า 
               ii. แพทย์ประจ าบ้านรู้จักซักถามความต้องการของผู้ ป่วย การประเมินลักษณะของ ใบหน้าการ
อธิบายถึงความคาดหวังของผู้ ป่วยกับความเป็นจริง อธิบายถึงโรคแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึน้พร้อมกับวิธีแก้ไข โดยเฉพาะใน
ผู้ ป่วยท่ีต้องการท าศัลยกรรมเสริมสวยของใบหน้า ตา จมูก และใบหู 
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             iii. แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้จักการถ่ายภาพใบหน้า ผู้ ป่วย ในท่าต่างๆ เพื่อไว้ใช้ในการอธิบายการ
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและ หลัง การผ่าตัด และไว้เพื่อเป็นข้อมูลเม่ือมีการฟ้องร้อง 
             iv. แพทย์ประจ าบ้านฝึกและ/หรือช่วยอาจารย์ท าหัตถการ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การใช้แสงเลเซอร์
รักษา การใช้ chemical peeling การใช้ radio frequency กับผิวหนัง การใช้สารbotulinum toxin เป็นต้น 
              v. เตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมส าหรับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง ใบหน้า ได้แก่ ตรวจเช็ค สภาพร่างกาย 
ตรวจหัวใจ เป็นต้น และติดตามดู แลผู้ ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดแล้ว 
                   7)  คลินิกโรคของกล่องเสียง (Laryngeal Clinic) 
               i. แพทย์ประจ าบ้านฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์โรค การดูแลรักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการป้องกันมิให้เกิดโรคของกล่องเสียงชนิดต่างๆ เช่น เนือ้งอก มะเร็ง การใช้เสียงไม่ถูกต้อง การบาดเจ็บของ
กล่องเสียง การตีบตันของกล่อง เสียง การติดเชือ้ชนิดต่าง ๆ และอัมพาตของสายเสียงแบบต่าง ๆ เป็นต้น และต้อง 
                                 : ท าการตรวจและแปลผลการตรวจต่อไปนีไ้ด้อย่าง  ถูกต้อง ได้แก่  rigid videolaryngoscopy, 
flexible fiberopic laryngobronchoscopy  
                                            : รู้ ขั ้นตอน  วิ ธี ก า ร  แล ะ แปลผ ลก า ร ต ร ว จต่ อไปนี ้  ไ ด้ แ ก่  laryngeal stroboscopy 
videostroboscopy, EMG of laryngeal muscle 
                     : ฝึกหัดและเป็นผู้ ช่วยอาจารย์ท าหัตถการต่าง ๆ เช่น การฉีด botulinum toxin เ ข้า  intrinsic 
laryngeal muscle ในผู้ ป่วย spastic dysphonia เป็นต้น 

           8) คลินิกการเปล่งเสียง (Voice Clinic)  
               i. อาจเป็นส่วนหน่ึงของ คลินิกโรคของกล่องเสียงและ/หรือคลินิกอรรถบ าบดัวิทยา 
             ii. แพทย์ประจ าบ้านจะฝึกการซักประวัติตรวจร่างกาย การวิเคราะห์โรค การดูแล การรักษา การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรคท่ีท าให้เสียงท่ีเปล่งออกมามีคุณภาพผิดปกติ รวมทัง้ การธ ารงไว้ของเสียงพูด 
            iii. แพทย์ประจ าบ้านต้องท าการตรวจ หรือรู้ขัน้ตอนวิธีการตรวจ และแปลผลการตรวจ 
  ต่างๆ ตามหัวข้อ เหมือนในคลินิกโรคของกล่องเสียง และในคลินิกอรรถบ าบดัวิทยา  

         9) คลินิกโรคมะเร็งบริเวณศีรษะ และคอ (Head and Neck Tumor Clinic) 
             i. แพทย์ประจ าบ้านฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์โรค การดูแล รักษาการฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการป้องกันโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอชนิดต่างๆ และน าเสนอผู้ ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยโรค และประเมิน
ระยะของโรค (Staging) เรียบร้อยแล้วให้แก่คณาจารย์สหสาขาวิชา ได้แก่ โสต ศอ นาสิกแพทย์ แพทย์รังสีรักษา ทันตแพทย์ 
พยาธิแพทย์ (รวมทัง้แพทย์เคมีบ าบดั แพทย์รังสีวินิจฉัย และ บางสถาบนั อาจรวมทีมงานของจิตแพทย์ พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห์) เพื่อปรึกษาหารือกัน ในการให้การ รักษาผู้ ป่วยแต่ละราย 
                       ii. แพทย์ประจ าบ้านฝึกรายงานผู้ ป่วย และใช้ endoscope ส่องตรวจรอยโรคให้คณาจารย์ดู ณ เวลา
นัน้ และฝึกการเสนอแนวทางการรักษาผู้ ป่วยแต่ละราย  
                                  iii. ติดตามดูแลผู้ ป่วยอยู่สม ่าเสมอ และน าเข้าท่ีประชุมใหม่เม่ือผู้ ป่วยมีอาการ เปลี่ยนแปลงหรือต้อง
เปลี่ยนแปลงการรักษา 
    10) คลินิกโรคหูชัน้นอก และหูชัน้กลาง (Otologic Clinic) 
           แพทย์ประจ าบ้านฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์โรค การดูแล รักษาการฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการป้องกันมิให้เกิดโรคของหู ชัน้นอก และหู ชัน้กลาง และ ต้อง 
                      i. สามารถท าการตรวจและแปลผลการตรวจต่อไปนีไ้ด้ดี  ได้แก่  microscopic  examination, 
telescopic examination, pneumatic  otoscopy, paper patch test, tympanocentesis และ biopsy 
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                      ii. สามารถท า หัตถการท่ีจ า เป็นได้ ได้แก่  myringotomy, myringotomy with ventilation tube, 
chemical cautery of perforated drum เป็นต้น 
    11) คลินิกศัลยกรรมกระดูกใบหน้าและขากรรไกร (Maxillofacial Clinic) 
            i. แพทย์ประจ าบ้านฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์โรค การดูแล รักษาการฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการป้องกันการ บาดเจ็บของกระดูกใบหน้า 
                       ii. สามารถท าการตรวจและแปลผลการตรวจต่อไปนีไ้ด้ เป็นอย่างดี ได้แก่  การตรวจกระดูกใบหน้า  
การสบฟัน การตรวจกล้ามเนือ้ ลูกตา สามารถแปลผลภาพรังสีของกระดูกใบหน้าหักชนิดต่างๆ ได้ 
                                  iii. สามารถท าหัตถการเบือ้งต้นท่ีจ าเป็น เช่น intermaxillary fixation, Barton’s bandage และให้การ
ดูแลรักษาเพื่อฟื้นฟูสภาพของร่างกายก่อนท าการผ่าตัดแก้ไข และติดตามผู้ ป่วยหลังการผ่าตัดรักษาแล้ว   
    12) คลินิกนอนกรนและโรคจากการนอนหลับ (Sleep Clinic) 
  i. แพทย์ประจ าบ้านฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์โรค การดูแล รักษาการฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการป้องกัน โรคจากการนอนหลับ รวมทัง้การธ ารงไว้ซ่ึงสุขภาพโดยรวม 
                                  ii. สามารถท าการประเมินทางเดินหายใจ และการจ าแนกประเภททางเดินหายใจหรือลักษณะทาง
ใบหน้า กระดูกขากรรไกร ท่ีเก่ียวของกับโรคหยุดหายใจขณะหลบั ซ่ึงรวมถึงการใช้ rigid หรือ fiberoptic endoscopy และแปล
ผลภาพรังสี lateral cephalogram รวมถึง sleep endoscopy ได้ 

      iii. รู้ขัน้ตอนการท าตลอดจนวิธีการวเิคราะห์ข้อมูลและแปลผลการตรวจพิเศษท่ีเก่ียวกับการนอนหลับ
ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ polysomnography (ทัง้ full night, split night, และ positive airway pressure titration), portable sleep 
monitoring (PM) หรือ out-of-center sleep testing (OCST) หรือ home sleep test (HST), multiple sleep latency 
test (MSLT), และ maintenance of wakefulness test (MWT) ได้ 

iv. สามารถวางแผนการรักษาต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาแบบอนุรักษ์ เช่น weight reduction, sleep 
hygiene, positional therapy, ตลอดจน cognitive behavioral therapy (CBT) ได้ 

v. สามารถวางแผนการรักษาและมีความรู้ในการดูแลผู้ ป่วยด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น เคร่ืองอัดอากาศ
แรงดันบวกทางเดินหายใจ (positive airway pressure therapy) ซ่ึงรวมถึง CPAP, BPAP, APAP, VPAP เป็นต้น 

vi. สามารถเลือกใช้และดูแลเคร่ืองมือในช่องปาก (oral appliances) ชนิดต่าง ๆ ทัง้แบบ 
prefabricated และ custom-made ตลอดจนการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ๆ หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีมีความก้าวหน้าตามมาภายหลังได้ 

vii. สามารถการเลือกวธิีผ่าตัดรักษา OSA และการดูแลผู้ ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ ได้ ซ่ึง
รวมถึงการผ่าตัดจมูก ช่องคอ กล่องเสียง กระดูกใบหน้าและขากรรไกร การกระตุ้นเส้นประสาทและการเจาะคอ เป็นต้น  
 
  13) คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็ก (Pediatric Otolaryngology)  
                                 i. แพทย์ประจ าบ้านฝึกการซักประวัติ ตรวจ ร่างกายระบบหู คอ จมูก ศีรษะ และใบหน้าในเด็ก 
                     ii. สามารถท าการประเมินโรคต่าง ๆ ดังต่อไปนี  ้ในเด็กได้เป็นอย่างดี ได้แก่  ภาวะ upper airway 
obstruction และสามารถ ท าการรักษา โดยวิธีการต่าง ๆได้ในโรคต่อไปนี ้ ได้แก่  otitis media,  sinusitis, adenotonsillitis  
obstructive sleep apnea และ foreign body ในทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ 
                    iii. รู้ขัน้ตอน วิธีการท า และแปลผล การตรวจต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น  เ ช่น nasal endoscopy,  bronchoscopy, 
hearing tests เป็นต้น 
                               iv. สามารถดูแล รักษา และส่งต่อผู้ ป่วยไปยังสถาบนั ท่ีมีความสามารถมากกวา่ ได้แก่ผู้ ป่วยภาวะ airway 
obstruction, congenital syndrome, pediatric ESS, craniofacial surgery, congenital hearing loss เป็นต้น 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_Sleep_Latency_Test
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_Sleep_Latency_Test
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.journalsleep.org%2FArticles%2F300312.pdf&ei=GNKXVPziL4ayuAT57IHYCQ&usg=AFQjCNEBEO_qdqdsso0IoI6MYqEgsehHDg&sig2=eiKCcq2KbQyLLjmXHPQx7A&bvm=bv.82001339,d.c2E
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                      สถาบนัฝึกอบรมจ าเป็นต้องมีคลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ัวไป, คลินิกโสตสัมผัสวิทยา,   คลินิก
ความผิดปกติของภาษาและการพูด และคลินิกโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ  เป็นองค์ประกอบส าคัญในการเรียนการ
สอนแพทย์ประจ าบ้าน ส่วนคลินิกอ่ืน ๆ  เช่น คลินิกโสตวิทยา คลินิกโสตประสาทวทิยา คลินิกนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ คลินิกโรค
ของกล่องเสียง คลินิกการเปล่งเสียง คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คลินิกศัลยกรรมใบหน้าและขากรรไกร 
คลินิกนอนกรนและโรคจากการนอนหลับ (Sleep Clinic) และ คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็ก ไม่จ าเป็นต้องมีในทุกสถาบนั 
อาจจะมีแต่เพียงบางสถาบนัเท่านัน้ ส าหรับสถาบนัท่ีไม่มีคลินิกตรวจเฉพาะทางบางชนิดดงักลา่ว ให้สถาบนัต้นสังกัดส่งแพทย์
ประจ าบ้านไปฝึกอบรม เพิ่มเติมกับสถาบนัท่ีมีคลินิกนัน้ๆ ได้ในลักษณะสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก (elective) 
     
                    II. การปฏิบัติงานในตึกผู้ป่วยใน 
              แพทย์ประจ าบ้านทัง้ 3 ชัน้ปี จะต้องให้การดูแล รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ ป่วยในโดยการ
ควบคุมของ อาจารย์แพทย์ ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 3 น าแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 2 และ 1 สอบถามอาการ ตรวจร่างกาย และให้
การดูแลบ าบดัรักษาผู้ ป่วยข้างเตียงในช่วงเช้า และ เย็น (service round) แพทย์ประจ าบ้านจะสั่งเตรียมผู้ ป่วยก่อนผ่าตัด และ 
ให้การดูแลผู้ ป่วยหลังผ่าตัด และจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับอาจารย์ ในผู้ ป่วยรายท่ีมีปัญหาแทรกซ้อน และมีอาการ
เปลี่ยนแปลงเร็วเม่ือผู้ ป่วย กลับ บ้านแพทย์ประจ าบ้านจะท าการสรุปประวัติผู้ ป่วยใน และสรุป        เวชระเบยีนให้เ รียบร้อย 
ส าหรับการฝึกการตรวจการนอนหลับและการวเิคราะห์ข้อมูลตรวจ (sleep scoring) ตลอดจนการแปลผลอาจให้แพทย์ประจ า
บ้านฝึกหัดมาหมุนเวียนตามความพร้อมของแต่ละสถาบนั 
  
       III. การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 
               แพทย์ประจ าบ้านจะต้องช่วยผ่าตัด และผ่าตัดด้วย ตนเอง ให้ครบตามชนิดและจ านวนท่ี  ราช
วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ว่ามีความจ าเป็นต้องท า แพทย์ประจ าบ้าน อาจจะช่วยผ่าตัดหรือ
ผ่าตัดด้วยตนเองในผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคท่ี ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยมิได้ก าหนดว่า มีความจ าเป็นต้องท า 
ก็ได้ ทัง้นีต้ามแต่อาจารย์ผู้ควบคุมจะเห็นสมควร การผ่าตัดผู้ ป่วยทุกราย จะต้องมีอาจารย์เป็นผู้ ควบคุมราชวิทยาลัยฯ 
ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้าน แต่ละคน และแต่ละชัน้ปีเรียนรู้ การผ่าตัดแต่ละชนิด เป็นขัน้ต ่า ดังนี  ้
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Operative procedure 
ปีที่  1 ปีที่  2 ปีที่  3 จ านวนขัน้ต ่า 

A S A S A S A S 
1.  EAR         
1.1  External ear          
       I/D seroma / hematoma  pseudocyst        -  
       I/D perichondritis        -  
       Excision of preauricular sinus/fistula/cyst        - 1 
       Repair pinna (minor)    - -  OP  
       Repair pinna (major)      - OP  
       Excision keloid of pinna, ear lobule   - -    - 1 
       I/D Furuncle (acute external otitis)       - 1 
       Removal of foreign body / impacted ear wax        - 3 
       Biopsy of external ear tumor        - 1 
       Removal of external ear osteoma     - -  OP  
       Ear canal stenosis / atresia       - OP  
       Sleeve resection of external ear CA     OP - OP  
1.2  Middle Ear / mastoid         
       Myringotomy        -  
       Myringotomy + ventilation tube        -  
       Myringoplasty (tympanoplasty I)  -     3   7 
       Tympanoplasty II – IV    -   3 - 
       Stapedectomy / stapedotomy       - 2 - 
       Simple mastoidectomy          
       Radical mastoidectomy    -     
       Modified-radical mastoidectomy         
       Tympanomastiodectomy         
       Explore middle ear ± osicular chain reconstruction        1 1 
       Tympanic neurectomy      OP - OP  
       Removal of glomus tympanicum      OP - OP  
       Lateral temporal bone resection  
1.3  Facial nerve  

    OP - OP - 
  

       Facial nerve decompression       - 1 - 
       Facial nerve graft     OP - OP - 
       Facial nerve suture     OP - OP - 
       Facial nerve rerouting      OP - OP - 
หมายเหตุ  1)  จ านวน case ขัน้ต ่าท่ีก าหนดให้เป็น surgeon (S) ต้องเคยเป็น assistant (A)มาก่อน 
                   2)  OP (optional) คือ case ท่ีไม่ได้ก าหนดว่าต้องท า แต่จะท าก็ได้ และไม่ได้ก าหนดจ านวน case 
 

2 

5 5 

2
5 
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Operative procedure 
ปีที่  1 ปีที่  2 ปีที่  3 จ านวนขัน้ต ่า 

A S A S A S A S 
1.4  Inner ear         
       Labyrinthectomy      OP - OP - 
       Posterior canal occlusion      OP - OP - 
       Endolymphatic sac surgery      OP - OP - 
       Acoustic neuroma surgery      OP - OP - 
       Vestibular neurectomy      OP - OP - 
       Removal of glomus jugulare tumor      OP - OP - 
       Temporal bone resection     OP - OP - 
       Cochlear implant     OP - OP - 
1.5  Audiology & Rehabilitation         
       Pure tone audiogram        - 10 
       Speech audiometry       - 10 
       Acoustic impedance measurement        - 5 
       Otoacoustic emission  
1.6  Temporal bone study 
       Temporal bone dissection 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

OP 
- 

- 
5 

2.1  Nasal cavity & Paranasal sinuses         
       Antral puncture / irrigation        1 2 
       I/D septal hematoma       OP - 
       Cautery of anterior epistaxis (chemical, electric)       - 2 
       Anterior and posterior nasal packing  
       Nasal endoscopy 

 
 

 
 

    - 2 
-  

       Sinuscopy        -  
       Nasal biopsy       -    5 
       Foreign body removal       -  
       Polypectomy  -     - 3 
       Submucous resection / septoplasty        2 2 
       Turbinoplasty / turbinectomy    -   OP  
       Nasoantral window  -     OP  
       Caldwell-Luc operation  -     3 1 
       Repair oro-antral fistula    -   OP  
       Intranasal ethmoidectomy (conventional)    -   OP  
       External ethmoidectomy    -   OP  
       Sphenoidotomy / sphenoidectomy      - OP  
หมายเหตุ  1)  จ านวน case ขัน้ต ่าท่ีก าหนดให้เป็น surgeon (S) ต้องเคยเป็น assistant (A)มาก่อน 
                 2)  OP (optional) คือ case ท่ีไม่ได้ก าหนดว่าต้องท า แต่จะท าก็ได้ และไม่ได้ก าหนดจ านวน case 
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Operative procedure 
ปีที่  1 ปีที่  2 ปีที่  3 จ านวนขัน้ต ่า 

A S A S A S A S 
       Trephination of frontal sinus      OP - OP  
       Fronto- ethmoidectomy       - OP  
       Osteoplastic flap of frontal sinus     OP - OP  
       Lateral rhinotomy       OP  
       Endoscopic sinus surgery         
       Endoscopic sinus surgery with microdebrider       -   
       Endoscopic frontal sinus surgery     OP - OP  
       Endoscopic sphenoidectomy       - OP  
       Endoscopic removal of benign tumor / mass      - OP  
       Endoscopic sphenopalatine artery ligation      OP - OP  
       Microscopic sinus surgery     OP - OP  
       Repair of choanal atresia     OP - OP  
       Medial maxillectomy / partial maxillectomy       -   
       Total maxillectomy      -   
       Excision of nasopharyngeal angiofibroma       - OP  
2.2  External nose         
       Old fracture nasal bone (open reduction)    -   OP  
       Septorhinoplasty     OP  OP  
       Correction of the cleft-lip nose     OP  OP  
       Reconstruction of the nose     OP  OP  
       Reconstruction of nasal ala      OP  OP  
       Excision of rhinophyma     OP  OP  
       Excision mole with local flap       OP  
       Excisional biopsy         - 2 
       Scar revision (simple)       OP - 
       Scar revision (difficult)       OP - 
       Excision of keloid        OP  
       Laser surgery of facial mole    -   OP  
       Laser surgery of pigmented / vascular lesions     OP - OP  
       Cleft lip repair     OP - OP  
3.2  Face & Neck reconstruction         
       Skin graft        1 1 
       Local flap (include Z-plasty)       2 2 
       Forehead flap    -  -   
หมายเหตุ  1)  จ านวน case ขัน้ต ่าท่ีก าหนดให้เป็น surgeon (S) ต้องเคยเป็น assistant (A)มาก่อน 
                 2)  OP (optional) คือ case ท่ีไม่ได้ก าหนดว่าต้องท า แต่จะท าก็ได้ และไม่ได้ก าหนดจ านวน case 

5 5
1 

1 
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Operative procedure 
ปีที่  1 ปีที่  2 ปีที่  3 จ านวนขัน้ต ่า 

A S A S A S A S 
       Deltopectoral flap    -  - OP  
       Pectoralis major myocutaneous flap       OP  
       Nape of the neck flap     OP    
       Mandibular reconstruction     OP  OP  
3.3  Maxillofacial surgery         
       Closed reduction of mandibular fracture       - OP - 
       Open reduction of mandibular fracture       - OP - 
       Closed reduction of Le Fort fractures      - OP - 
       Open reduction of Le Fort fractures      - OP - 
       Closed reduction of zygomatic fracture       OP  
       Open reduction of zygomatic fracture      - OP - 
       Closed reduction of frontal sinus fracture      - OP - 
       Open reduction of frontal sinus fracture      - OP - 
       Open reduction of blow-out fracture       OP  
       TMJ operation     OP - OP  
 

3.4  Facial cosmetic surgery          
       Blepharoplasty      OP  OP  
       Face lift / Brow lift     OP  OP  
       Liposuction of face and neck     OP  OP  
       Facial implant      OP  OP  
       Otoplasty       - OP - 
       Nasal tip surgery      OP  OP  
       Nasal ala resection      - OP - 
       Rhinoplasty (augmentation)      -   2  1 
       Rhinoplasty (reduction)     OP  OP  
       Rhinoplasty (external approach)      OP  OP  
       Laser resurfacing surgery      OP  OP  
4.  Head & Neck Surgery          
4.1  Oral cavity / Oropharynx          
       Partial glossectomy      - 1 - 
       Total glossectomy       - 1 - 
หมายเหตุ  1)  จ านวน case ขัน้ต ่าท่ีก าหนดให้เป็น surgeon (S) ต้องเคยเป็น assistant (A)มาก่อน 
                 2)  OP (optional) คือ case ท่ีไม่ได้ก าหนดว่าต้องท า แต่จะท าก็ได้ และไม่ได้ก าหนดจ านวน case 
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Operative procedure 
ปีที่  1 ปีที่  2 ปีที่  3 จ านวนขัน้ต ่า 

A S A S A S A S 
4.2  Larynx – Laryngopharynx-Trachea         
       Cordectomy / cordotomy      - 1 - 
       Total Laryngectomy      - 2 3 
       Conservation surgery of the larynx       - 1 - 
       Laryngopharyngectomy      - OP  
       Arytenoidectomy     OP  OP  
       Laryngofissure     OP  OP  
       Anterior / Posterior Cricoid Split      OP  OP  
       Tracheal resection and anastomosis       - OP  
       Excision of laryngocele     OP  OP  
       Thyroplasty       - OP  
4.3  Neck         
       Thyroid lobectomy       -  
       Thyroidectomy       -  
       Sistrunk operation       - 1 
       Excision of branchial cleft cyst        - 1 
       Submandibular gland excision       - 2 
       Parotidectomy (superficial)    -     
       Parotidectomy (total)      -  1 
       Mandibulectomy      - 1 - 
       Radical neck dissection    -     
       Modified or Functional neck dissection          
       Excision of schwannoma of the neck        OP  
       Excision of benign neck mass   -    OP  
5.  Bronchoesophagology         
5.1  Laryngoscopy         
       Direct laryngoscopy for diagnosis     -  - 10 
       PDT of the laryngeal tumor     OP  OP  
       Removal of laryngeal foreign body       OP  
5.2  Bronchoscopy         
       For diagnosis / Biopsy       - 5 
       Removal of Foreign body       2 3 
       Laryngotracheal stenosis       OP  
       Laser surgery of the trachea       OP  
หมายเหตุ  1)  จ านวน case ขัน้ต ่าท่ีก าหนดให้เป็น surgeon (S) ต้องเคยเป็น assistant (A)มาก่อน 
                 2)  OP (optional) คือ case ท่ีไม่ได้ก าหนดว่าต้องท า แต่จะท าก็ได้ และไม่ได้ก าหนดจ านวน case 

5 

1 

2
 5  

1
 5  
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Operative procedure 
ปีที่  1 ปีที่  2 ปีที่  3 จ านวนขัน้ต ่า 

A S A S A S A S 
5.3  Esophagoscopy         
       For diagnosis / Biopsy       - 3 
       Removal of Foreign body (coin)       - 2 
       Removal of Foreign body (bone, pin other)       OP  
       For tracheo esophageal puncture        OP  
6.  General          
       Intraoral biopsy       - 3 
       Skin biopsy       - 5 
       Nasopharyngeal biopsy       - 10 
       Lymph node biopsy       - 5 
       Tonsillectomy       - 10 
       Adenoidectomy       -  
       Nasopharyngeal curettage  
       Cleft palate repair 

     
OP 

 -  
 

       Repair of oropharyngeal stenosis     OP  OP  
       Uvulopalatoplasty (Laser, radiofrequency, cautery)      OP  2  
        Uvulopalatopharyngoplasty and its modifications     OP  2  

Radiofrequency of Soft palate or base of tongue 
HYpopharyngeal and base of tongue surgery for OSA 
Hyoid and laryngeal surgery for OSA 
Maxillo-mandibular surgery for OSA 
Pillar implants 

    OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 

       Repair of Velopharyngeal insufficiency      OP  OP  
       Removal of torus palatinus     OP  OP  
       Styloidectomy     OP  OP  
       Tracheostomy       - 10 
       Incision / drainage of superficial neck abscess       - 2 
       Incision / drainage of quinsy       - 2 
       Incision / drainage of deep neck infection  -     - 5 
       Fine needle aspiration biopsy (FNA)       - 10 
 
หมายเหตุ  1)  จ านวน case ขัน้ต ่าท่ีก าหนดให้เป็น surgeon (S) ต้องเคยเป็น assistant (A)มาก่อน 
                 2)  OP (optional) คือ case ท่ีไม่ได้ก าหนดว่าต้องท า แต่จะท าก็ได้ และไม่ได้ก าหนดจ านวน case 
   
 
 

5 
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ทัง้นีค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 1.11.3  งานวิจัย 
       มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับระเบยีบวิธกีารวจัิย สามารถท าและ บริหารงานวจัิย วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย และ
น าเสนอผลงาน วิจัยในท่ีประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
 
 1.12 วิธีการฝึกอบรม    
                เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัด  
ประสบการณ์ การเรียนรู้ ดังนี ้
 
 1.12.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
             1.12.1.1 ในส่วนของสถาบันฝึกอบรม 
              สถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา จะต้องจัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีใน
รูปแบบต่อไปนี ้
                         1)  การสอนแบบบรรยาย (Lecture) ในส่วนความรู้ พืน้ฐานต่าง ๆ ความรู้ทางโสต ศอนาสิกวิทยา 
และโสตสัมผัสวิทยา และ ความผิดปกติของภาษาและการพูด 15-20 ช่ัวโมงต่อปี 
                                     2)  การทบทวนวรรณกรรมเฉพาะเร่ือง (Topic Review) โดยความควบคุมของอาจารย์   15-20 เ ร่ือง
ต่อปี 
                         3) วารสารสโมสร (Journal Club) โดยความควบคุม ของอาจารย์สัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
                                    4)  การประชุมศึกษาผู้ ป่วย ท่ีน่าสนใจ (Interesting Case Conference) โดยความควบคุมของ
อาจารย์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ อาจจะสลับกับ Grand round และการประชุม Morbidity และ Mortality  
                        5)  การสอนข้างเตียงกลุ่มใหญ่ (Grand Round) โดยคณาจารย์ทัง้หมด ท าสัปดาห์ละ  1 ครัง้ อาจจะ
สลับกับ Interesting case conference และการประชุม morbidity และ mortality  
                       6)  การประชุม ทบทวนกรณีเหตุแทรกซ้อน และ เสียชีวิต  (Morbidity and Mortality Conference) โดย
การควบคุม ของ อาจารย์ ท าเดือนละ 1 ครัง้ อาจจะสลับกับ Interesting case conference และ Grand round  
                      7)  การสอนข้างเตียง (Ward Round) ซ่ึงอาจจะแบง่ย่อยเป็น 2 อย่าง ได้แก่  การสอนข้างเตียงเชิง
ให้บริการ (Service round) ท าทุกวันโดยหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน และการสอน ข้างเตียงเชิงให้ความรู้  (Teaching round) 
โดยอาจารย์ท่ีสถาบนั ฝึก อบรมก าหนดอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อสัปดาห์     
                      8)  การประชุมปรึกษาผู้ ป่วยโรคมะเร็ง (Tumor Conference) ส่วนหน่ึงเป็นการสอน ส่วนหน่ึงเป็นการ
ให้บริการ โดยมี อาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุม 
ได้แก่ พยาธิวิทยา รังสีวิทยา เคมีบ าบดั เป็นต้น โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
                      9)  การประชุมปรึกษาผู้ป่วยกับแพทย์ตา่งสาขาวิชา (Interdepartmental conference) เช่นการประชุม
กับรังสีแพทย์ (X-ray Conference) เป็นต้น 
                    10)  การฝึกอบรมทางห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ การฝึก  ผ่าตัดกระดูกเทมพอราล (Temporal bone lab) 
การศึกษากาย วิภาคศาสตร์ และการฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ (cadaver dissection) 
                       
                         การเรียนการสอนภาคทฤษฎีในสถาบนัฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านทุก  ชัน้ปี มีส่วนร่วมกันเรียนรู้  โดย
หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ควบคุม และ กระจายงานให้แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชัน้ปีรับผิดชอบ เช่น ในการจัด ประชุม
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วารสารสโมสร แพทย์ประจ าบ้านทุกคน ทุกชัน้ปี หมุนเวียนกันท า ส่วนในการท า grand round หรือการประชุมศึกษาผู้ป่วยท่ี
น่าสนใจ แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 ควรเป็นผู้ เตรียม และด าเนินการประชุม   เป็นต้น  
 

                          1. 12.1.2 ในส่วนของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและ สอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้
จัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีให้แก่แพทย์ประจ าบ้านของทุกสถาบนั  ฝึกอบรม ประจ าปีดังนี ้ 
  1)  การอบรม Basic Sciences in Otolaryngology –Head & Neck Surgery Course จัดประมาณต้นเดือนกันยายนของ
ทุกปีเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 ของทุกสถาบนัเข้ารับการอบรม 

     2)  การอบรม Comprehensive Otolaryngology-Head & Neck Surgery Course จัดประมาณปลายเดือนมกราคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 ของทุกสถาบนั 
     3)  การอบรม Clinical science in Otolaryngology-Head&Neck Surgery Course จัดส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปี2 
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 ของทุกสถาบนัเข้ารับการอบรมกับคณาจารย์ท่ีราช
วิทยาลัยฯ จัดหามาให้ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีความเข้าใจศาสตร์ต่างๆตามเกณฑ์ท่ีราชวิทยาลัยฯ ก าหนด  
     4)  การประชุมระหว่างสถาบนั (Inter-university Conference) เร่ิมจัดตัง้แต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยสถาบัน
ฝึกอบรมในกรุงเทพฯ ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ (7 ครัง้ต่อปี) แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 ของทุกสถาบันในกรุงเทพฯ จะท าหน้า ท่ี
อภิปรายกรณีศึกษาท่ีเจ้าภาพคัดเลือกมาร่วมกันศึกษา  
 5)  การประชุมประจ าปีของราชวิทยาลัย (Annual Scientific Meeting) จัดปีละ 2 ครัง้ในเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม 
โดยสมาชิกของราชวิทยาลัยและแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  เข้าร่วมประชุมประจ าปีได้ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าลงทะเบยีน  แพทย์ประจ าบ้านทุกคนมีสิทธิน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองได้  
           
       1.12.1.3 การประชุมและการฝึกอบรมระยะสัน้อ่ืนๆ ท่ีจัดโดยสถาบนัฝึกอบรม, สมาคมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

 
1.12.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

     สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการปฏิบตัิงานดังต่อไปนี  ้
 

                   1.12.2.1  การดูแลรักษาผู้ ป่วยใน แพทย์ประจ าบ้านทุกคน จะให้การดูแลรักษาผู้ ป่วยในท่ีเป็นโรคทางระบบหู คอ 
จมูก ศีรษะ และ ใบหน้า โดยจัดให้มี ward round ในช่วงเช้าและบา่ยทุกวันในวนัราชการ และช่วงเช้าในวนัหยุดราชการ โดยมี
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 เป็นหัวหน้า ทีม แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 และปีท่ี 1 ช่วยกันดูแลผู้ ป่วย, รับผู้ ป่วยใน, ติดตามการรักษา, 
สรุปการรักษาและสรุปเวชระเบยีนให้ถูกต้องและรวดเร็ว  
                    1.12.2.2  การดูแลรักษาผู้ ป่วยนอก แพทย์ประจ าบ้านทุกคน มีหน้าท่ีออกตรวจและให้การรักษาผู้ ป่วยนอกทาง
ระบบหู คอ จมูก ศีรษะ และใบหน้าท่ัวไป โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครัง้ พร้อมกับให้ค าแนะน าแก่
แพทย์สาขาอ่ืน ๆ ท่ีส่งผู้ ป่วยมาขอค าปรึกษา ทัง้นี ้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 จะท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของ แพทย์ ประจ า
บ้าน ปีท่ี 2 และปีท่ี 1 แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 มีส่วนช่วยดูแลแพทย์ ประจ าบ้านปีท่ี 1 ด้วย 
                    1.12.2.3  การผ่าตัดแพทย์ประจ าบ้านทุกคนมีหน้าท่ีช่วย อาจารย์ผ่าตัดและท าผ่าตัดด้วยตนเอง ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครัง้ (รายละเอียดหัตถการท่ีจ าเป็นส าหรับแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชัน้ปี ให้ดูในข้อ 
1.11.2.2 หัวข้อ III.  การปฏิบตัิงานในห้องผ่าตัด หน้า 13-19) 
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                1.12.2.4  การดูแลผู้ ป่วยนอกเวลาราชการ แพทย์ประจ าบ้าน ทุกคนจะต้องผลัดเปลี่ยนกันอยู่ เวรนอกเวลา
ราชการ โดยจัดให้เป็นแพทย์ เวรคนท่ี 1 (แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 1) แพทย์เวรคนท่ี 2 (ชัน้ปีท่ี 2) และ แพทย์เวรคนท่ี 3 (ชัน้
ปีท่ี 3) ทัง้ 3 คนจะท าหน้าท่ีดูแลผู้ ป่วยใน และรับ ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์สาขาอ่ืน ๆ นอกเวลาราชการ หากมี 
ผู้ ป่วยท่ีต้องรับไว้เป็นผู้ ป่วยใน หรือกรณีท่ีต้องท าการผ่าตัดฉุกเฉินจะต้อง แจ้งให้อาจารย์ท่ีอยู่เวรในวันนัน้ๆ ทราบด้วย และ
ในกรณีท่ีมีแพทย์ ประจ าบ้านต่อยอดศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริม สร้างใบหน้าด้วย ให้ แพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ 
นาสิก เป็นผู้ ช่วยในการตกแต่ง บาดแผล ใบหน้าผู้ ป่วยท่ีอยู่ในความดูแลของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าด้วย 

                  1.12.2.5  การปฏิบตัิงานในสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ในกรณีแพทย์ประจ าบ้านขอไปรับการฝึกอบรมใน
สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ให้อยู่ในความดูแลและการพจิารณาของหัวหน้าหรือผู้แทน สถาบนั ฝึกอบรมกิจกรรมเลือกนัน้ๆ 
และราชวิทยาลัยฯ ก าหนดให้การปฏิบตัิงาน ในสถาบนัฝึกอบรม กิจกรรมเลือกทัง้หมดต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของหลักสูตร  
 
  1.12.3 การวิจัย 
      สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้แพทย์ประจ าบ้านการท าวิจัย โดย 
               ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 น าเสนอโครงร่างการวิจัย ซ่ึงควรจะเป็นแบบไปข้างหน้า ให้แก่ อาจารย์ ท่ีปรึกษา 
และท าการเสนอขอสอบโครงร่างการวิจัย และขอรับค ารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบนัท่ีตนสังกัด ให้
เสร็จสิน้ภายในเดือนสิงหาคม ของปีนัน้ๆ      
               เม่ือได้ค ารับรองฯ แล้ว ให้ส่งหัวข้อการวิจัย ให้ประธาน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อทราบ และ 
               ให้ด าเนินการวิจัย ตามมาตรฐาน  การคัดเลือกผู้ ป่วย การเก็บข้อมูลการวิจัยให้กระท าให้แล้วเสร็จ ในช่วงคร่ึงปีแรก
ของการเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3  
                     หลังจากนัน้ จึงมีการการวิเคราะห์ผล และการน าเสนอเพื่อขอสอบปกป้องงานวิจัย   กับอาจารย์ ท่ีปรึกษา 
อาจารย์ประจ าของสถาบนัฝึกอบรม และอาจารย์ภายนอกสถาบนัฝึกอบรม  
               ก่อนท่ีงานวิจัยนัน้ๆจะต้องน าเสนอให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ สอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพ และ 
               คณะ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะเก็บไว้ใช้พิจารณาประกอบกับการสอบ วุฒิบตัรและหนังสืออนุมัติด้วย   
     อน่ึง แพทย์ประจ าบ้านอาจส่งงานวิจัยให้อนุกรรมการฝึกอบรม และสอบทาง  electronic mail ก็ ได้ แต่  ต้องส่ง
ต้นฉบบัพิมพ์ให้ ราชวิทยาลัยฯ เก็บไว้ 1 ฉบบั 
 
 1.12.4 ความรู้ทางด้านบูรณาการ 
                  ได้แก่ ความรู้ในด้านความเป็นมนุษย์ ความเป็นมืออาชีพ จริยธรรมทางการแพทย์  การพัฒนาตนเอง การ
ค้นคว้าวิจัย ระบาดวิทยา การป้องกันโรค แพทยศาสตร์ศึกษา สารสนเทศ ความรู้ ด้านกฎหมาย และการประกันคุณภาพ 
      ทัง้นีเ้พื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีจิตใจท่ีดีงาม มีมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ ท่ีประกอบด้วยหลักเมตตา กรุณา 
และอุเบกขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา ขณะเดียวกันต้องพิจารณาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นปัญญาให้สังคม แก้ไขวิกฤต และ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยปัญญา ปฏิบตัิตามกฎหมายของบ้านเมือง และยึดถือการประกันคุณภาพ เป็น เสมือนกุญแจการ
พัฒนา 
 
1.13 การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    สถาบนัฝึกอบรมควรจัดให้มีการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมดังนี  ้
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 1.13.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม            
                        สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้การประเมินความรู้ความสามารถของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อยท่ีสุด เม่ือมี
การสิน้สุดการฝึกอบรมแต่ละปี เพื่อสามารถให้ข้อมูลกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบการพัฒนา หรือเพื่อการเลื่อนระดับ 

           วิธีการประเมิน แบง่ออกเป็น 4 ลักษณะ 
              1) การประเมินความรู้ ให้ใช้การสอบข้อเขียนและ/หรือ การสอบปากเปล่า 
            2) การประเมินทักษะ ให้ใช้การสังเกตการปฏิบตัิงาน ตลอดเวลาในช่วงการฝึกอบรม และ / หรือการสอบ
ปฏิบตัิการจริง 
             3) การประเมินเจตคติ ใช้การสังเกตการปฏิบตัิงาน ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ความเอา ใจใส่ในงาน และ
การปฏิบตัิ ต่อบุคลากรต่างๆ อย่างมีจรรยามารยาท และมีคุณธรรมในช่วงการ ฝึกอบรม 
             4) การประเมินงานวิจัย แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 จะต้องได้รับการประเมินโครงร่างงานวิจัย แพทย์ประจ าบ้าน
ปีท่ี 3 จะต้องได้รับการติดตามงานวิจัย และประเมินผลเม่ือสิน้สุดงานวิจัย โดยคณาจารย์ของสถาบนัฝึกอบรมและอาจารยจ์าก
ภายนอกเสียก่อน แล้วส่งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณา  
    
1.13.2 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ 
             การประเมินความรู้ความสามารถของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีหลักเกณฑ์ดังนี  ้
                 I.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
                        1. ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรม ตามพระราชบญัญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
2525 และผ่าน การปฏิบตัิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว  และ 
                       2. ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์หลักสูตรของแพทยสภา 
ในสถาบนัฝึกอบรมท่ีแพทยสภาให้การรับรอง และขึน้ทะเบยีนไว้กับแพทยสภา  ครบ 3 ปี และ 
           3. ได้ปฏิบตัิงานชดใช้ทุนตามการจัดสรรของ คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาชดใช้
ทุนการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ในสถาบนัทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีสามารถเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานได้ ซ่ึงสถานท่ี
ปฏิบตัิงานดังกล่าวจะต้อง มีคุณสมบตัิ ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ัวไปส าหรับสถาบนัฝึกอบรม และมีภาระงานทางโสต ศอ นาสิก
วิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบนัฝึกอบรมตาม ท่ีราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะต้อง
ปฏิบตัิงาน มากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน  (ประกาศแพทยสภาท่ี 55/2547)  
                นอกจากนีต้้องมีคุณสมบตัิอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี  ้
                               (i)  มีหนังสือรับรองจากหัวหน้า  สถาบัน ฝึกอบรมนัน้ๆ ว่า เป็นผู้ ท่ีมีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบสูง ในขณะ รับการฝึกอบรม 

                  (ii)  มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเพียงพอ ตามรายการท่ีก าหนดไว้ในสมุดบันทึกรายการ 
(surgical log book) ท่ีราชวิทยาลัยแจกให้แพทย์ประจ าบ้านทุกคน และได้รับการลงนามรับรองจากหัวหน้าสถาบนัฝึกอบรม
นัน้ ๆ หรือผู้แทน 

                 (iii) มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอย่างน้อย 1 เร่ือง  
                                             ก) ให้ส่ง research proposal ท่ีผ่านการสอบโครงร่างการวิจัยแล้วจากคณะกรรมการท่ีสถาบัน
แต่งตัง้ขึน้ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ในสถาบนั และอาจารย์ภายนอกสถาบัน  และได้รับการ รับรองจาก
คณะอนุกรรมการจริยธรรมวิจัยฯ ของสถาบนัแล้ว ไปท่ีประธาน และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ทาง  electroniic 
mail ( ช่วงต้นปี การศึกษาของแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 ) เพื่อรับทราบภายในวันท่ี 1 ตุลาคม ของปีดังกล่าว โดยจะต้องมีช่ือเร่ือง
งานวิจัย ช่ือผู้วิจัยหลัก, อาจารย์ท่ี ปรึกษา พร้อมส าเนาผลการพิจารณาของ ethical committee 
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          ข) สอบปกป้องงานวิจัยกับอาจารย์ท่ีสถาบนัแต่งตัง้ซ่ึงประกอบด้วยอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย์
ในสถาบนั และอาจารย์ภายนอกสถาบนั แล้วสง่รายงานการวิจัย ไปท่ีประธานฯ และอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ภายใน
วันท่ี 31 มกราคม ของปีท่ี สมัครสอบ การส่งให้อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อาจจะส่งให้ electronic mail ก็ได้ แต่ต้องส่ง
ต้นฉบบัพิมพ์ให้ราชวิทยาลัยฯ เก็บไว้ 1 ฉบบั 
 
                 II.  การสมัครสอบ             
                                             ในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา ให้แพทย์ท่ีประสงค์จะเข้าสอบ ขอรับ และ ยื่น ใบค าขอสมัครสอบพร้อมทัง้เอกสารต่าง ๆ แล ะ 
ค่าธรรมเนียมการสอบได้ท่ีเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมาย ภายใน 31 มีนาคมของทุกปี ดังนี ้ 

              1)  ใบค าขอสมัครสอบจ านวนติดรูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 2 ชุด (สามารถพิมพ์ใบสมัครได้จากเว็บไซต์
ของราชวิทยาลัยฯ: www.rcot.org) 

              2)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจ านวน 2 ชุด  
              3)  ใบรับรองว่า การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านครบถ้วนเป็นเวลา 3 ปี หรือ  ใบรับรองการ

ปฏิบตัิงานเพื่อวุฒิบตัรครบ 3 ปี 6 เดือน พร้อมส าเนา 1 ชุด  
              4)  หนังสือรับรองจากผู้บงัคับบญัชาว่า เป็นผู้ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ พร้อมส าเนา 1 ชุด  
              5)  สมุดบนัทึกรายการการผ่าตัด (surgical log book)  

                                         6)  หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบนัฝึกอบรม ว่ามีผลงานวิจัยท่ีได้มาตรฐาน พร้อมส าเนา 1 ชุด 
               7)  ซองจดหมายท่ีจ่าหน้าถึงตัวผู้สมัคร พร้อมแสตมป์ 2 ซอง  

                               8)  ค่าธรรมเนียมการสอบ 6,000 บาท 
                
                                      III.  การสอบ 
             การสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะจัดท าโดยแบ่งการสอบออกเป็น 3  ประเภท 
ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า และการสอบปฏิบตัิการ ทัง้นีใ้ห้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯเป็นผู้
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
                       1)  การสอบข้อเขียน แบง่ออกได้ดังนี ้
                 ก. การสอบ Basic Sciences  แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 1 หรือแพทย์ปฏิบตัิงานเพื่อวุฒิบัตรปีท่ี 2 
จะต้องเข้าอบรมหลักสูตร Basic Sciences in Otolaryngology-Head and Neck Surgery ท่ีราชวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จัดขึน้เป็นประจ าทุกปี หลังจากอบรมแล้ว แพทย์ดังกล่าวจะต้องสอบ Basic Sciences 
เพื่อใช้เป็นคะแนนเก็บ 10% ของการสอบข้อเขียนทัง้หมด  
        แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 และ 3 สามารถขอสอบ Basic Sciences ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 
1 ได้ และคณะอนุกรรมการ  ฝึกอบรมและสอบฯ จะใช้ค ะแนนท่ีดี ท่ีสุดใน 3 ครั ้ง เป็นคะแนนเก็บ  (ทั ้งนี ้ขึ ้นกับ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด) 
    ข. การสอบข้อเขียนสรุปเพื่อความเข้าใจ 
                     ข้อสอบข้อเขียนทัง้หมดจ านวน 180-200 ข้อ ซ่ึง อฝส. เป็นผู้คัดเลือกมาจากสถาบันฝึกอบรม
ทัง้ 12 แห่ง ข้อสอบทัง้หมดเป็น multiple choice ให้เลือกข้อเดียวท่ีดีท่ีสุดจาก 5 ตัวเลือก แบง่สอบออกเป็น 2 ภาค ภาคเช้า 
และภาคบา่ย  ซ่ึงจะจัดจ านวนข้อตามความเหมาะสม กับเวลา โดยเฉลี่ยควรจัดเวลาให้ข้อละ 1.5-2 นาที 
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        การคัดเลือกข้อสอบ จะต้องพยายามให้บรรลุวตัถ ุประสงค์ของหลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ  ควรจัดท า Table of Specification ขึน้มาเผยแพร่ และด าเนินการออกข้อสอบไปตามนัน้ (ทั ้งนี ้ขึ ้นกับ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด) 
                       2)  การสอบปากเปล่า 
                 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ปัจจุบนัจ านวน 12 คน และอาจจะมีอนุกรรมการ เฉพาะกิจจาก
สถาบนัฝึกอบรมเพื่อช่วยในการสอบอีกสถาบนัละไม่เกิน 1 คน ซ่ึงได้รับแต่งตัง้โดย  ราชวิทยาลัยฯ จากการเสนอ ของ อฝส. 
                                                  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ร่วมกับอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ร่วมกัน เป็นกรรมการ
สอบปากเปล่าซ่ึงแบง่เป็นชุด ชุดละ 2-3 ท่าน ขึน้อยู่กับมติของท่ีประชุม อฝส. กรรมการสอบปากเปล่าแต่ละ ชุด จะต้อง มี
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ท่าน 
ข้อสอบปากเปล่าควรประกอบด้วย  Ear  , Nose  , General ENT+Sleep disorders , Head and Neck surgery , และ
Maxillofacial surgery              
                                ผู้ เข้าสอบทุกคนจะต้องเข้าสอบปากเปล่ากับกรรมการสอบทุกชุด โดยแต่ละชุดจะสอบข้อสอบ 1 ข้อ ซ่ึง
ไม่ซ า้กัน ทัง้นีต้ามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด  
            3) การสอบปฏิบัติการ 
    อนุกรรมการ ฝึกอบรมแล ะสอบฯ คว รจัดให้มีกา รสอบปฏิบัติ การอย่างใดอย่างหน่ึง ท่ี
คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร และมีความพร้อมท่ีจะท าได้ เช่น  
    ก. การสอบ OSCE หรือ MEQ 
   ข. การสอบปฏิบัติกับผู้ป่วย : ให้ผู้สอบท าการซักประวัต ิตรวจร่างกายผู้ ป่วย ขบวนการให้การ
วินิจฉัย รวมทัง้การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และขบวนการให้การรักษา เป็นต้น (สอบรายสัน้, สอบรายยาว) 
    ค. การสอบปฏิบัติการผ่าตัด : ให้ผู้สอบเตรียมผู้ ป่วยในการผ่าตัด การแก้ไขปัญหาในขณะ
ผ่าตัด การป้องกันโรคแทรกซ้อนขณะผ่าตัด และการดูแลผู้ ป่วยหลังผ่าตัด เป็นต้น  
                                        การสอบปฏิบตัิการผ่าตัด อฝส. อาจจัดให้สอบก่อนการสอบข้อเขียนก็ได้   
                                                ง. การสอบปฏิบัติการกรอกระดูกหู : ให้ผู้สอบเตรียมพร้อมกรอกระดูกหู ตามข้อสอบท่ี
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯก าหนด 
              IV.   เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ 
             1)  การสอบข้อเขียน 
                  คะแนนการสอบข้อเขียน ได้แก่ คะแนนเก็บจากการ สอบ Basic Sciences (10%) และคะแนน
จากการสอบเพื่อความเข้าใจ เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม (90%) ทัง้ 2 ส่วนเม่ือรวมกันแล้วหากได้ คะแนน มากกว่า 60% ถือว่า
สอบผ่าน และไปสอบปากเปล่า และสอบปฏิบตัิการ ต่อไป 
                                           หากได้คะแนนระหว่าง 55%-59.9% ถือว่าสอบ ไม่ผ่านแต่มีสิทธิในการสอบปากเปล่า และสอบ
ปฏิบตัิการ เม่ือรวมคะแนนงานวิจัยแล้วเกิน 60%  
                 หากได้คะแนนน้อยกว่า 55% ถือว่าสอบไม่ผ่าน และไม่มีสิทธิสอบปากเปล่าและปฏิบตัิการ (ทัง้นี ้
ขึน้กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด) 
                              2)  การสอบปากเปล่า 
                  หากได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า  60% ถือว่าสอบผ่าน  (ทั ้งนี ้ขึ ้นกับคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด) 
             3) การสอบปฏิบัติการ (ผ่าตัด และการกรอกระดูกหู) 
     หากได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 60% ถือว่าสอบผ่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นกับคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด) 
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                         4)  การตัดสินรวม 
                  คิด  คะแนนสอบข้อเขียน   คะแนนสอบปากเปล่า และ  คะแนนสอบปฏิบตัิการ ทัง้ 3 กลุ่ม ต้องมี
คะแนนแต่ละกลุ่มเท่ากับหรือมากกว่า 60% ถือว่าสอบผ่าน   
                                         หากได้คะแนนกลุ่มใดน้อยกว่า 60% ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน 
                                         ทัง้นีขึ้น้อยู่กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ แต่ละชุดจะก าหนด 
                V.  การสอบใหม่ 
                                       ผู้สอบท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สามารถ ขอสอบใหม่ได้ในปีถัดไป หรือเม่ือราชวิทยาลัยฯจัดให้มี
การสอบ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี  ้
                          ผู้ ท่ีสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ 60% แต่ไม่ผ่านการสอบปากเปล่า และ/หรือสอบปฏิบตัิการ ให้สอบใหม่
เฉพาะการสอบปากเปล่า และ/หรือการสอบปฏิบตัิการ โดย ไม่ต้องสอบข้อเขียนใหม่ ซ่ึงคะแนนสอบข้อเขียนดังกล่าวให้ 
ใช้ได้ ในปีถัดไปเท่านัน้ เว้นจากนัน้ต้องสอบใหม่ทัง้ 3 ส่วน 
               
            ทัง้นีขึ้น้อยู่กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ แต่ละชุดจะก าหนด   
                                              การสอบใหม่จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ พร้อมกับค่าธรรมเนียมการสอบเช่นเดียวกับ
การสมัครสอบท่ัวไป 
                                                         
          1.13.3 การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 
             การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีหลักเกณฑ์ ดังนี  ้ 
              I. คุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอหนังสืออนุมัติฯ 
                              1) ผู้ยื่นค าขอหนังสืออนุมัติฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะต้องเป็นผู้ ได้ รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญัติวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และได้รับใบประกาศนียบตัรตามโครงการเพิ่มพูน
ทักษะของแพทยสภา และต้องมี คุณสมบตัิอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี ้
                                           (i) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร  สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบันใน
ต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 
                                (ii) เป็นผู้ปฏิบตัิงานในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ต่อเน่ืองเป็นเวลา 5 ปีในสถานบริการ
ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ท่ีมี คุณสมบตัิอนุโลมตามประกาศแพทยสภา เร่ืองเกณฑท่ั์วไปส าหรับสถาบนัฝึกอบรม และมี
ภาระงานทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ตามเกณฑ์ มาตรฐานสถาบนัฝึกอบรม  ท่ีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนดไว้ 
                                        2) ต้องมีคุณสมบตัิอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ของ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
                                           (i) มีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานบริการ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขนัน้ๆ ว่า  เป็น
ผู้ มีคุณธรรม และมี ความรับผิดชอบสูงในขณะปฏิบตัิงาน 
               (ii) มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเพียงพออนุโลม ตามรายการท่ีก าหนดไว้ในสมุดบันทึก
รายการผ่าตัด (surgical log book) ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน และจะต้องได้รับการลงนามรับรอง จาก หัวหน้าสถานบริการทาง
การแพทย์ และสาธารณสุขนัน้ๆ ด้วย 
                             (iii) มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือ ได้เคยน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการประจ าปี
ของราชวิทยาลัยโสตฯ อย่างน้อย 1 เร่ือง 
               (iv) มีคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองอย่างน้อย 100 คะแนนใน 5 ปี 
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   II.  การย่ืนขอหนังสืออนุมัติฯ 
                 ผู้ ท่ีต้องการยื่นค าขอหนังสืออนุมัติฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะต้องยื่นค าขอหนังสืออนุมัติฯ 
พร้อมทัง้เอกสารต่างๆ และ ค่าธรรมเนียมได้ท่ีเลขาธิการราชวิทยาลัยโสตฯ  หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบ หมาย ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม ของทุกปี ดังนี ้

1) ค าขอหนังสืออนุมัติ ซ่ึงติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิว้ รวม 3 ชุด 
  2)   ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวน 3 ชุด 

      3)  ใบรับรองการปฏิบตัิงานเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยาในสถานบริการทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข เป็นเวลา อย่างน้อย 5 ปี พร้อมส าเนา 2 ชุด (รวม 3 ชุด) 
      4) หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ว่าเป็นผู้ มีคุณธรรม 
และมีความรับผิดชอบสูง พร้อมส าเนา รวม 3 ชุด 
     5) รายการผ่าตัดต่างๆ พร้อมบนัทึกรายงานการผ่าตัด (operative note) พร้อมส าเนา      1 ชุด 
     6) ส าเนางานวิจัยท่ีตีพิมพ์แล้ว 12 ชุด ในกรณีท่ียังไม่ได้ ตีพิมพ์ ต้องเคยได้น าเสนอในท่ีประชุม
วิชาการ ของ ราชวิทยาลัย โสตฯ มาก่อน 

 7) เอกสารแสดงคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองของแพทย์ พร้อมส าเนา รวม 3 ชุด 
    8) ซองจดหมายท่ีจ่าหน้าถึงตัวผู้ยื่นค าขอ พร้อมสแตมป์ 2 ซอง 
                                9) ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท 
               III.  การสอบ 
                     การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แบง่การสอบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  การสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า และการสอบปฏิบตัิการ                     
                                                  1. การสอบข้อเขียน แบง่ออกได้ดังนี ้
                         ก. การสอบ Basic Sciences ให้แพทย์ ท่ีจะสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ จะต้องเข้าอบรม
หลักสูตร Basic Sciences in Otolaryngology-Head and Neck Surgery ท่ีราชวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ จัดขึน้เป็นประจ าทุกปี เช่นเดียวกับแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 เ ม่ือได้ปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี  
หลังจากอบรมแล้ว แพทย์ดังกล่าวจะต้องสอบ Basic Sciences เพื่อใช้เป็นคะแนนเก็บ 10% ของการสอบข้อเขียนทัง้หมด 
แพทย์ผู้สอบเพื่อหนังสืออนุมัติมีสิทธิขอสอบ Basic Sciences ได้ 3 ครัง้ (3 ปี) และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะใช้
คะแนนท่ีดีท่ีสุดใน 3 ครัง้ เป็นคะแนนเก็บ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ แต่ละชุดจะก าหนด 
           ข. การสอบข้อเขียนสรุปเพื่อความเข้าใจ 
                           ข้อสอบข้อเขียนทัง้หมดจ านวน 180 -200 ข้อ ซ่ึง อฝส.เป็นผู้ คัดเลือกมาจากสถาบัน
ฝึกอบรมทัง้ 10 แห่ง  ข้อสอบ ทัง้หมดเป็น multiple choice ให้เลือกข้อเดียวท่ีดีท่ีสุดจาก 5 ตัวเลือก แบง่สอบออกเป็น 2 ภาค 
ภาคเช้า และภาคบา่ย  ซ่ึงจะจัดจ านวนข้อตาม ความเหมาะสมกับเวลา โดยเฉลี่ยควรจัดเวลาให้ข้อละ 1.5-2 นาที            
                                                           การคัดเลือกข้อสอบ จะต้องพยายามให้บรรลุวัตถุประสงค์  ของหลักสูตรโดย  อฝส. 
ควรจัดท า Table of Specification ขึน้มาเผยแพร่ และด าเนินการไปตามนัน้ 
                                        ทัง้นีขึ้น้อยู่กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ แต่ละชุดจะก าหนด 
   
* ผู้ท่ีมีสิทธิยกเว้นการสอบข้อเขียน ได้แก่  
                                   1) ผู้ ท่ีผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรโสต ศอ นาสิกวิทยา และได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ 
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากต่างประเทศท่ี ก.พ. แพทยสภา และราชวิทยาลัยฯ รับรองหลักสูตร  
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                              2) ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา มาอย่างน้อย 10 ปี ในโรงพยาบาลของรัฐท่ีแยกแผนก
ไว้ชัดเจน โดยจะ ต้องขอจากราชวิทยาลัยฯ เป็นกรณีๆ ไป 
                           2. การสอบปากเปล่า 
                       อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อาจจะเสนอแต่งตั ง้อนุกรรมการเฉพาะกิจจากสถาบัน
ฝึกอบรม เพื่อช่วยในการสอบ สถาบนัละไม่เกิน 1 คน ซ่ึงได้รับแต่งตัง้โดยราชวิทยาลัยฯ จากการเสนอของ อฝส. อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ร่วมกับ อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ รวมกันเป็นกรรมการสอบปากเปล่าซ่ึงแบง่เป็นชุด ชุดละ 2 -3 ท่าน ขึน้อยู่
กับมติของท่ีประชุม อฝส. กรรมการสอบปากเปล่า แต่ละชุด จะต้องมีอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นกรรมการฯ อย่าง
น้อย 1 ท่าน 
       ข้อสอบปากเปล่าควรประกอบด้วย  Ear  , Nose  , General ENT +Sleep disorders , Head and Neck surgery , และ
Maxillofacial surgery              
                                ผู้ เข้าสอบทุกคนจะต้องเข้าสอบปากเปล่ากับกรรมการสอบทุกชุด โดยแต่ละชุดจะสอบข้อสอบ 1 ข้อ ซ่ึง
ไม่ซ า้กัน ทัง้นีต้ามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด  
                 3.  การสอบปฏิบัติการ 
   อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ควรจัดให้มีการสอบปฏิบัติ การ อย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีคณะอนุกรรมการฯ 
เห็นสมควร และมีความพร้อม ท่ีจะท าได้ เช่น  
        ก. การสอบ OSCE 
       ข. การสอบปฏิบตัิกับผู้ ป่วย ให้ผู้สอบท าการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ ป่วย ขบวนการ การให้
การวินิจฉัย รวมทัง้การส่งตรวจทาง ห้องปฏิบตัิการ และขบวนการให้การรักษา เป็นต้น (สอบรายสัน้, สอบรายยาว) 
       ค. การสอบปฏิบตัิการผ่าตัด : ให้ผู้สอบเตรียมผู้ ป่วยใน การผ่าตัด การแก้ไขปัญหาในขณะ
ผ่าตัด การป้องกันโรคแทรกซ้อนขณะ ผ่าตัด และการดูแลผู้ ป่วยหลังผ่าตัด เป็นต้น  
                                                       ง. การสอบปฏิบตัิการกรอกระดูกหู : ให้ผู้สอบเตรียมพร้อมกรอกระดูกหู ตามข้อสอบท่ี
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯก าหนด 
  
              4. การประเมินงานวิจัย 
                    ต้องเป็นงานวิจัยตามเงื่อนไข 1.12.3  และผู้ยื่นขอหนังสืออนุมัติฯ ต้องมีสัดส่วนของการท างาน
วิจัยนัน้อย่างน้อย 60% และผู้ยื่นขอหนังสืออนุมัติ จะต้องตอบข้อซักถามของ คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและสอบฯ เก่ียวกับ
งานวิจัยดังกล่าวจน เป็นท่ีพอใจ 
 
                                 5. การประเมินรายงานการผ่าตัด 
                                  ต้องเป็นบนัทึกรายงานการผ่าตัดท่ีผู้ยื่นขอหนังสืออนุมัติฯ กระท าด้วยตนเองในช่วงเวลา 5  ปีท่ี
ปฏิบตัิงานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา โดยผู้ยื่นขอหนังสืออนุมัติจะต้องตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
จนเป็นท่ีพอใจ 
             IV. เกณฑ์การตัดสินการประเมิน 
                 เกณฑ์การตัดสินการประเมินเหมือนข้อ 1.13.2 ขัอ IV แต่ในกรณีท่ีผู้สอบฯ ขอยกเว้นการสอบ
ข้อเขียน และขอสอบเฉพาะการสอบปากเปล่า และการสอบปฏิบตัิการเท่านัน้ ให้เพิ่มการประเมิน ดังนี ้
                 1) การประเมินงานวิจัย ต้องอยู่ในขัน้เป็นท่ีน่าพอใจ 
                 2) การประเมินรายงานการผ่าตดั ต้องอยู่ในขัน้เป็น ท่ีน่าพอใจผู้ ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 
เป็นผู้ มีสิทธิได้รับ หนังสือ อนุมัติฯ  
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                                 กรณีท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินส่วนใดส่วนหน่ึง ให้ยึดถือตามข้อ 1.13.2 ข้อ V ส่วนผู้ ท่ีมิได้สอบข้อเขียน 
ให้ยื่นขอสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ ใหม่ในปีถัดไป 
          

1.14  การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้ สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะได้รับอนุมัติให้จัดการ
ฝึกอบรมได้ จะต้องผ่านการ ประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรม จะ ต้องจัดให้มีการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ดังนี ้
              1.14.1 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
             สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบ และกลไกการประกัน คุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
             ก) คณะกรรมการฝึกอบรมฯ  

สถาบนัฝึกอบรมควรมีคณะกรรมการฝึกอบรมท่ีมีหัวหน้า หลักสูตร หรือผู้แทนเป็นประธาน และมี
กรรมการท่ีประกอบด้วยตัวแทน แพทย์ประจ าบ้าน 1 คน คณะกรรมการฯ มีหน้าท่ีติดตามดูแลให้ข้อเสนอ แนะการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน 
              ข) มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา  สถาบนัฝึกอบรมควรจัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับแพทย์ประจ าบ้าน เฉพาะ
บุคคล เพื่อกระตุ้นการฝึกอบรม การท างานวิจัย และรายงาน ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมฯ 
              ค) การประเมินตนเอง สถาบนัฝึกอบรมควรมีการประเมินตนเองประจ าปีในดัชนีต่างๆ ท่ี สถาบันก าหนดไว้ 
และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ด าเนินการ และปรับปรุงจุดอ่อนเสริมจุดแข็ง 
              1. 14.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก  
                      สถาบนัฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาทุก 5 ปี 
 

1.15 การทบทวน /พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
              ราชวิทยาลัยฯ ก าหนดให้คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรม และสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไขเกณฑ์ หลักสูตรฯ นีใ้ห้ทันสมัย และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
             เม่ือราชวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติเกณฑ์หลกัสตูรท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้ว ราชวิทยาลัยฯ จะเสนอขออนุมัตจาก
แพทยสภา และแจ้งไปยัง สถาบนัฝึกอบรมต่างๆ ให้ปรับปรุงหลักสูตรของตนให้ตรงกับ เกณฑ์ หลักสูตรฯของราชวิทยาลัยฯ 
ต่อไป 
 
2. เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
           สถาบันฝึกอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลท่ีจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน  
            อน่ึงราชวิทยาลัย / วิทยาลัย / สมาคมวิชาชีพท่ีแพทยสภามอบหมายให้ดูแลการฝึกอบรมสาขาใด เม่ือจะพิจารณา
อนุมัติให้คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลใดเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมได้ คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยั
แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลนัน้จะต้องมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ท่ัวไปและเกณฑ์เฉพาะ และจะต้องระบุสถานภาพของสถาบนั
ฝึกอบรมนัน้ ดังนี ้  
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    2.1  เกณฑ์ท่ัวไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
   ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้ สถาบนัฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านเพื่อ
วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะต้อง  มีคุณสมบตัิตามเกณฑ์
ท่ัวไปท่ีระบุไว้ประกาศแพทยสภาท่ี 18/2550 เร่ืองเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ มีความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาตา่งๆ เกณฑส์ถาบนัฝึกอบรมการขอเป็น สถาบนั ฝึกอบรม และการติดตามก ากับดูแลสถาบนัฝึกอบรม 
วันท่ี 8 มีนาคม 2550 ดังนี ้

 
(1) คุณสมบัติท่ัวไป  
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพื่อการรับรองคุณภาพ   
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวชิาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบตัิในการใฝ่รู้ให้แก่ผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรม   
(ค) มีระบบการบริหารจัดการท่ีด ีมีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และจ านวนผู้ ป่วยทัง้ประเภทผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกพอเหมาะแก่
การฝึกอบรม และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนด าเนินการดูแลรักษาและให้บริการกับผู้ ป่วยโดยตรง  
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกในโรงพยาบาล เป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรง พยาบาล ท่ีรับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีอาจขัดขวางการบริหารงานและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน   
(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนวา่มุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบตัิสอดคล้องกับ
หลักสูตร และมีความสามารถในการเป็นนักวชิาการและท่ีจะศกึษาต่อเน่ืองได้ และมีวัตถปุระสงคข์องหลักสตูรท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจ  
(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การบริหารงานท่ัวไป การบริหาร
การศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ท าเป็นระเบยีบของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล 
และประกาศให้ผู้ เก่ียวข้องทราบท่ัวกัน  
(ช) มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนเพียงพอรับผดิชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวข้อง และมีความมุ่งม่ัน ความเต็มใจ
ในการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรฝึกอบรม  
(ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ ๕ ปี) คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลท่ีขอเปิดด าเนินการฝึกอบรม 
อาจพิจารณาท าความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ด าเนินการเปิด
หลักสูตรฝึกอบรมมาแล้วไม่ต ่ากวา่ ๑๐ ปี ให้ช่วยท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา / ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบนัสมทบ / สถาบนัร่วมในการ
ด าเนินการฝึกอบรม  
(ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล จะต้องด าเนินการให้แพทยสภา
รับรองหลักสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการ
จัดการฝึกอบรมและทรัพยากรตา่งๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ทัง้นีจ้ะต้องมีแผนด าเนินงานระยะ ๕ ปีท่ีมีความชัดเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบตัิการจะต้องแสดงให้เห็นวา่มีความพร้อม
ดังกล่าวก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแต่ละชัน้ปีอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา  
(ญ) ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบตัิตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว จะต้องไม่แสวงหาก าไร
จากการฝึกอบรม โดยให้จัดตัง้มูลนิธหิรือกองทุนท่ีมีทุนส ารองเพียงพอในการด าเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลยั / 
วิทยาลัย / สมาคมวิชาชีพ ท่ีรับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง  
(2) หน่วยงานกลางพืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรมนัน้จะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี  ้ 
(ก) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิ การ หรือติดต่อขอรับ
บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการให้ครอบคลุมการชันสตูรประเภทพืน้ฐานและประเภทจ าเพาะท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซ่ึง
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ห้องปฏิบตัิการต้องมีพยาธิแพทย์หรือแพทยห์รือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผู้ควบคุม  
  -ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจชิน้เนือ้และสิง่ส่งตรวจทางเซลล์วทิยาท่ีได้
จากการผ่าตดัหรือการท าหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชิน้เนือ้เยือ่และสิ่งส่งตรวจเพือ่ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิ
แพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้ค าปรึกษาหารือหรือสอนแพทยป์ระจ าบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซ่ึง
เปรียบ เสมือนดัชนีชีบ้ง่ความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมิน
ผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนัน้จะต้องไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้ ป่วยท่ีถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพ
ทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิน้เนือ้ และการตรวจทางเซลลว์ิทยาต้องกระท าโดยครบถ้วนจนสามารถให้การ
วินิจฉัยขัน้สุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลัก ฐานทุกราย  
ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด สถาบนัจะต้องแสดงหลกัฐานท่ีบง่ชีถึ้งความสนใจทาง
วิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการ
ตรวจทางพยาธิวทิยาหรือการตรวจอ่ืนๆ  
    -ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิตวทิยา เคมีคลินิก จุล
ทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็นประจ า รวมทัง้จะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดท่ีจ าเป็นส าหรับ
การฝึกอบรม  
(ข) หน่วยรังสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิสามารถตรวจทางรังสีท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได้   
(ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐานทางการแพทย ์วารสารการแพทย์ท่ีใช้บอ่ย 
และหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยค้นรายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสารส าหรับให้แพทย์ประจ าบ้านใช้ได้สะดวก  
(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัว ซ่ึงบนัทึกประวัติ ผลการตรวจ
ร่างกาย การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติท่ีมีประสทิธิภาพ  
(3) หน่วยงานทางด้านคลินิกท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาท่ีฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีหน่วยงานทาง
คลินิกท่ีส าคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาท่ี
ฝึกอบรมหากจ าเป็น  
(4) กิจกรรมวิชาการ สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ทัง้ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการสาขาท่ี
ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวา่งหน่วยงานหรือระดับโรงพยาบาล เช่น tissue conference, 
tumour conference, morbidity mortality conference, clinicopathological conference  
     นอกจากนีส้ถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ืน้ฐานประยุกต์ 
หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสมัพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตาม
โอกาสสมควร  

คัดมาจากประกาศแพทยสภา ท่ี ๑๘ / ๒๕๕๐ เร่ือง เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม การขอเป็นสถาบันฝึกอบรม และการติดตามก ากับ
ดูแลสถาบันการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๐  

    2.2  เกณฑ์เฉพาะ 
           สถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก
แพทย์แห่ง ประเทศไทย โดยมีสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ จ านวนผู้ ป่วย การบริการ และผู้ ด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก
แพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภาดังนี ้
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          1 )  มีสถานท่ีและเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับการ บริการและฝึกอบรมทางโสต ศอ นาสิก
วิทยา 
                   สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีสถานท่ีเพียงพอ ส าหรับการให้บริการและการเรียนการสอนทางโสต ศอ นาสิก
วิทยา รวมทัง้มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการฝึกอบรม ค้นคว้าและการท างานวิจัย นอกจากจะมีห้องตรวจผู้ ป่วยนอก 
จ านวนเตียงผู้ ป่วยในท่ีเหมาะสม จ านวนห้องผ่าตัดท่ีเพียงพอแล้ว ยังต้องมีสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ อีก  อาทิ 
         -ห้องสมุดท่ีมีต าราและวารสารทางการแพทย์ท่ีเพียงพอ 
         -มีโสตทัศนูปกรณ์และเอกสารทางวชิาการในรูปอ่ืน ๆ  นอกจากต ารา เช่น แถบวีดีทัศน์, VCD, DVD เป็น
ต้น 
         -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงต่อเช่ือมกับระบบ Internet เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ  
         -ห้องฝึกผ่าตัดกระดูกเทมพอราล (temporal bone lab) ส าหรับสอนกายวิภาคของกระดูก เทมพอราล 
และฝึกผ่าตัดหูชัน้กลาง โพรงมาสตอยด์  เส้นประสาทเฟเชียล และหูชัน้ใน 
         -ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อเป็นท่ีพักผ่อน และศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  
         -ห้องพักแพทย์เวรนอกเวลาราชการ 
            
                 2)   มีจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
            ก) คุณวุฒิ  สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมท่ีมีคุณวุฒิดังนี ้
                 เป็นแพทย์  ท่ีได้รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบตัรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากแพทยสภา อย่างน้อย 4 คน  
                    อาจารย์ท่ีจะเป็นประธานการฝึกอบรมต้องเป็น แพทย์ท่ีได้รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิก
วิทยาจากแพทยสภา ซ่ึงปฏิบตัิงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
              ข) จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
             สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีสัดส่วนอาจารย์ผู้ ฝึกอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 4 คน ในการขอเปิดเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านได้                      
               
                 
               3 ) คลินิกเฉพาะทาง และหน่วยงานสนับสนุน 
              สถาบนัฝึกอบรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ควรจะมีคลินิกเฉพาะทางเพื่อดูแลรักษาผู้ ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลิตองค์ความรู้ทางด้านลึก และใช้ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในระดับอนุสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ  
      -Allergy clinic 
   -Audiology clinic  
   -Direct tele-endoscopic clinic  
   -ENT oncology clinic 
   -Facial plastic and reconstructive surgery clinic 
   -Head and neck tumor clinic 
   -Hearing aid clinic 
   -Laryngeal clinic 
   -Maxillofacial clinic 
   -Neurotology clinic 
   -Otologic clinic 
   -Pediatric ENT clinic 
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   -Rhinologic clinic 
   -Sleep clinic (Sleep-disordered breathing clinic)  
   -Speech rehabilitation clinic 
   -Tinnitus clinic 
   -Voice clinic 
          นอกจากนีส้ถาบนัฝึกอบรมฯ ควรจะต้องมีหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีแขนงวิชาท่ีคาบเก่ียวกับวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ี
พร้อมจะให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยร่วมกัน อาทิ  
    ฝ่าย (ภาควิชา) จักษุวิทยา 
    หน่วย (ภาควิชา) ตจวิทยา, ตจศัลยศาสตร์ 
     หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
    ฝ่าย (ภาควิชา) กายวิภาคศาสตร์ 
    ฝ่าย (ภาควิชา) พยาธิวิทยา 
    ฝ่าย (ภาควิชา) รังสีวิทยา ทัง้รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
    หน่วย มะเร็งวิทยา (oncology) ของฝ่าย (ภาควิชา) อายุรศาสตร์ 
    หน่วย ประสาทวิทยา ของฝ่าย (ภาควิชา) อายุรศาสตร์ 
    หน่วย ประสาทศัลยศาสตร์ 
    หน่วย ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
    หน่วย โรคทางเดินหายใจของฝ่าย (ภาควิชา) กุมารเวชศาสตร์ และฝ่าย (ภาควิชา) อายุรศาสตร์  
   หน่วยโรคติดเชือ้ของฝ่าย (ภาควิชา) อายุรศาสตร์ และฝ่าย (ภาควิชา) กุมารเวชศาสตร์ 
    หน่วย สถิติทางชีววิทยา 
       ทัง้นีใ้นการขอเปิดสถาบนัฝึกอบรมจ าเป็นจะต้องมีคลนิิกโสต ศอ นาสิกวิทยาท่ัวไป คลินิกโสตสัมผัสวิทยา คลินิก
อรรถบ าบดัวิทยา และคลินิกโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ เป็นองค์ประกอบส าคัญ ส่วนคลินิกอ่ืน ๆ ถ้าไม่มีให้แพทย์ประจ า
บ้านศึกษาในสถาบนักิจกรรมเลือกได้ 
      
 
                        4 ) จ านวนผู้ป่วย 
                สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีจ านวนผู้ ป่วยเพียงพอ ต่อการฝึกอบรม ตามจ านวนหัตถการขัน้ต ่าท่ี ราชวิทยาลยัฯ 
ก าหนด ดังนี ้
                           - จ านวนผู้ ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก 10,000 คน / ปี 
                           - การตรวจการได้ยินและระบบการทรงตัว  100 ราย / ปี 
                           - การท าหัตถการในตึกผู้ ป่วยนอกคลินิกโสต ศอ นาสิก เช่น endoscope, FOL, FNA, biopsy  50 ราย / ปี 
                           - จ านวนผู้ ป่วยในโสต ศอ นาสิก  100 ราย / ปี 
                           - จ านวนผู้ ป่วยท่ีผ่าตัดโสต ศอ นาสิก ทัง้หมด  330 ราย / ปี 
                           - จ านวนผู้ ป่วยท่ีผ่าตัดแยกโรค General Ear Nose Throat  200 ราย / ปี 
                         - จ านวนผู้ ป่วยท่ีผ่าตัดแยกโรค Head-Neck Surgery ,Facial plastic & Reconstructive Surgery and 
                           Broncho-esophagology  130 ราย / ปี 
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                  5 )  มีกิจกรรมทางวิชาการท่ีสม ่าเสมอ 
              (i)  การสอนแบบบรรยาย (Lecture) ในส่วนความรู้พืน้ฐานต่างๆ ความรู้ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา โสตสัมผัส
วิทยา ความผิดปกติของภาษาและการพูด และศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 15-20 ช่ัวโมงต่อปี 
             (ii)  การทบทวนวรรณกรรมเฉพาะเร่ือง (Topic review) โดยความควบคุมของอาจารย์ 15-20 เร่ืองต่อปี 
            (iii)  วารสารสโมสร (Journal club) โดยความควบคุมของอาจารย์สัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
             (iv)  การประชุมศึกษาผู้ ป่วยท่ีน่าสนใจ (Interesting case) โดยความควบคุมของอาจารย์ สัปดาห์ละ 1 ครั ้ง 
สลับกับ Grand round และการประชุม Morbidity และ Mortality  
              (v)  การสอนข้างเตียงกลุ่มใหญ่ (Grand round) โดยคณาจารย์ทัง้หมด ท าสัปดาห์ละ 1 ครั ้ง สลับกับ 
Interesting case และการประชุม Morbidity และ Mortality  
                       (vi)  การประชุมทบทวนกรณีเหตุแทรกซ้อนและเสีย ชีวิต (Morbidity and mortality conference) โดยการ
ควบคุมของอาจารย์ ท าสัปดาห์ละ 1 ครัง้ สลับกับ interesting case และ grand round  
                      (vii)  การประชุมปรึกษาผู้ ป่วยโรคมะเร็ง (Tumor conference) ส่วนหน่ึงเป็นการสอน ส่วนหน่ึงเป็นการ
ให้บริการ โดยมีอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ี ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 
ได้แก่ พยาธิวิทยา, รังสีวิทยา, เคมีบ าบดั เป็นต้น โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
       (viii)  การประชุมศึกษาผู้ ป่วยเชิงวิชาการกับแพทย์ต่างสาขาวิชา (Interdepartmental conference) เ ช่นการ
ประชุมกับรังสีแพทย์ (X-ray conference) เป็นต้น 
                      (ix)  การฝึกอบรมทางห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ การฝึกผ่าตัดกระดูกเทมพอราล (Temporal bone lab) การศึกษา
กายวิภาคศาสตร์ และการฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ (cadaver dissection) 
     
    2.3 สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
          สถาบนัฝึกอบรมมีสถานะภาพตามบทบาทหน้าท่ีในการฝึกอบรม ดังนี  ้
          1) สถาบนัฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และได้รับ
อนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมหลัก โดยจัดให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรม
ตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร  
          2) สถาบนัฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบกับสถาบนั
หลักเพื่อจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในส่วนท่ีสถาบนัหลัก ไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าว เ ม่ือ
รวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต ่ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร  
          3) สถาบนัร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมตัง้แต่ 2 สถาบนัขึน้ไป ร่วมกันด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ ประจ าบ้าน และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็น สถาบนัฝึกอบรม ร่วมกันโดยจัดให้ผู้ เ ข้า รับการอบรมได้รับ
ประสบการณ์ จากทุกสถาบนั โดยมีระยะเวลาฝึกอบรมแต่ละสถาบนัอย่างน้อย 1 ใน 3 ของหลักสูตร  
           4) สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่สถาบนัฝึกอบรมท่ีได้รับความเห็นชอบจากราชวทิยาลัยฯ โดย การพิจารณาของ 
อฝส. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แล้วให้เป็น สถาบนั ฝึกอบรมกิจกรรมเลือก (elective) ได้ เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
และทักษะให้แก่แพทย์ประจ าบ้าน โดยสถาบนักิจกรรมเลือกแต่ละแห่งจะมี ระยะเวลาฝึกอบรมได้ไม่เกิน 3 เดือน และราช
วิทยาลัยฯ ก าหนดระยะเวลา ทัง้หมดท่ีแพทย์ประจ าบ้านจะปฏิบตัิงานในสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกทุกสถาบนัรวมกันไม่
เกินระยะเวลา 1 ใน 3 ของหลักสูตร 
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3. การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
  สถาบนั (คณะแพทยศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์, โรงพยาบาล) ใดมีความประสงค์ และพร้อมท่ีจะเป็นสถาบัน
ฝึกอบรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้สถาบนันัน้เป็นสถาบนัหลักจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์  หลักสูตร สาขาโสต ศอ นาสิก
วิทยา ท่ีราชวิทยาลัยฯ ขออนุมัติจาก แพทยสภาพร้อมกับจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็น เช่น จ านวนอาจารย์ จ านวนเตียง 
จ านวนผู้ ป่วยนอก จ านวนผู้ ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด ของสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา และภาพรวมของสถาบนัทัง้หมดตามแบบ
บนัทึก ข้อมูลของแพทยสภา เสนอต่อแพทยสภา เพื่อส่งต่อให้ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ประสานงาน
กับคณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ตรวจรับรองการเปิดเป็น สถาบนัฝึกอบรมและก าหนด
ศักยภาพของสถาบนัฝึกอบรมนัน้ๆ เม่ือเรียบร้อยแล้ว ให้อนุกรรมการตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม เสนอให้ราช
วิทยาลัยฯ พิจารณาน าเสนอให้แพทยสภาอนุมัติต่อไป 
 
4. การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม  
  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จะติดตามก ากับ ดูแลสถาบนัฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรม
สมทบ (ถ้ามี) และสถาบนัฝึก อบรมกิจกรรมเลือก ทุกสถาบนัท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ  โดยผ่านทาง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิก    วิทยา ซ่ึงจะท ารายงานผ่านราชวิทยาลัยฯเพื่อเสนอให้แพทยสภา
ทราบ เป็นระยะ หากพบว่าสถาบนัใดไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสตูร โสต ศอ นาสิกวิทยาของตนติดต่อกันเกิน 5 
ปี ให้ “พัก” การประกาศ รับสมัคร แพทย์ประจ าบ้านส าหรับหลักสูตรโสต ศอ นาสิกวิทยา ของสถาบันนัน้  ไว้ ก่อน จนกว่า
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา จะได้ประเมินสถาบนัฝึกอบรมนัน้ว่ายังมีความพร้อมในการ
ฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเสียก่อน จึงให้ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจ าบ้านได้ต่อไป 
  หากพบว่าสถาบนัฝึกอบรมใดไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อ กันเกิน 10 ปี ให้ ยกเลิก การเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยาของสถาบนันัน้ๆ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะท า
หนังสือแจ้งแก่ราชวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอ แพทยสภา ต่อไป และหากสถาบนัดังกลา่วมีความประสงค์ จะขอ เป็น สถาบนัฝึกอบรม 
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อีก ให้ด าเนินการตามข้อ 3 
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รายช่ือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาพ.ศ.2556-2557 

 
1. นายแพทย์ธีระพร รัตนาเอนกชัย               ประธาน 
2. นายแพทย์จรัล กังสนารักษ์   รองประธาน 
3. นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์                อนุกรรมการ 
4. นายแพทย์ทรงกลด  เอ่ียมจตุรภัทร         “           
5. นายแพทย์พรเอก  อภิพันธุ์                                       “ 
6. นายแพทย์วัฒนา  สินกิจเจริญชัย                                      “ 
7. นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์          “ 
8. แพทย์หญิงนิดา  เรืองวิทย์                        “ 
9. นาวาอากาศเอกนายแพทย์จงรักษ์ พรหมใจรักษ์           “ 
10. พันเอกนายแพทย์ประสิทธิ์ มหากิจศิริ                             “ 
11. นายแพทย์สมุทร  จงวิศาล                                                “ 
12. นายแพทย์สุทธิพล อริยะสถิตย์ม่ัน            อนุกรรมการและเลขานุการ 
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