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เกณฑ์ หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558
----------------------------------------1.เกณฑ์ หลักสูตรการฝึ กอบรม
1.1 ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่ อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความ ชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Otolaryngology-Head and Neck Surgery
1.2 ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) วว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
คาแสดงวุฒิการฝึ กอบรมท้ ายชื่อ
(ภาษาไทย) วว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
หรื อ Dip., Thai Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
1.3 หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
1.4 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
การให้ บริ การทางโสต ศอ นาสิกวิทยา จาเป็ นต้ องใช้ แพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเพื่อทาหน้ าที่
ให้ บริ การดูแลรั กษาโรคทางระบบหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้ น ตลอดจนโรคจากการ
นอนหลับ เนื่องจากโรคในระบบดังกล่าวมีความแตกต่างจากโรคในระบบอื่นๆ มี ขบวนการในการวินิจฉั ยโรคและการตรวจ
พิเศษเพิ่มเติมที่ซับซ้ อน มีการรั กษาโรคโดยการใช้ ยา และการผ่าตัด รวมทั ้งการฟื ้นฟู สมรรถภาพของอวัยวะที่เกี่ ยวข้ องต่าง ๆ
ควรจัดให้ มีการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางแขนงนี ้ขึ ้นเป็ นพิเศษ แยกออกจากแพทย์เฉพาะทางแขนงอื่นๆ ราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรั บผิดชอบการบริ การและการพัฒนาวิชาการทางด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยา จึ ง จั ด หลั ก สู ต ร
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยานี ้ขึ ้นเป็ นครั ง้ แรกเมื่อปี พ .ศ.2515และได้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า ง
ต่อเนื่องให้ ทันสมัยและครอบคลุมเนื ้อหาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอใน พ.ศ. 2556 และเนื่องจากความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
มีมากมายอย่างต่อเนื่องจึงจัดทาหลักสูตรฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558 นี ้ขึ ้นมา จะต้ องมีการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
อย่างน้ อยทุก 5 ปี
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1.5 กาหนดการเปิ ดฝึ กอบรม
เริ่ มการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน ในปี การศึกษา 2558
1.6 อาจารย์
1.6.1 คุณสมบัติของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1.6.1.1 เป็ นแพทย์ที่ได้ รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบตั รฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากแพทยสภา หรื อ
1.6.1.2 เป็ นแพทย์สาขาอื่นๆ ที่ได้ รับ หนังสืออนุมัติ/วุฒิบตั รฯ จากแพทยสภา ที่อยู่ในสาขาที่ทับซ้ อนกั น ได้ แก่
สาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาประสาทวิทยา และอื่นๆ ที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่ง
ประเทศไทยให้ การรั บรองว่าเป็ นอาจารย์ได้ และราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยมีมติให้ สอบหนังสืออนุมัติ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาได้ ซึ่งเมื่อสอบได้ แล้ วจึงนับเป็ นศักยภาพในการฝึ กอบรม หรื อ
1.6.1.3 เป็ นนักแก้ ไขการได้ ยิน (audiologist) หรื อ นักแก้ ไขการพูด (speech and language pathologist) แต่
ไม่นับเป็ นศักยภาพในการฝึ กอบรม
1.6.2 ประธานการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม
จะต้ องเป็ นอาจารย์ตามข้ อ 1.6.1.1 ซึ่งปฏิบตั ิงานทางด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.6.3 จานวนอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีอาจารย์ผ้ ฝู ึ กอบรมเต็มเวลาเริ่ มแรกอย่ า ง น้ อย 4 คน ในการขอเปิ ดเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน ได้ ชั ้นละ/ปี ละ 2 คน ในกรณี ที่ต้องการรั บแพทย์ประจาบ้านให้ เพิ่มขึ ้น โดยให้ คานวณตามสัดส่ ว น
อาจารย์ 2 คน ต่อ แพทย์ประจาบ้านเพิ่มชั ้นละ/ปี ละ 1 คน(ตาราง 1.6.3 ) ซึ่งในกรณี ที่อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา
ไม่เพียงพอ สถาบันฝึ กอบรมอาจจัดให้ มีอาจารย์ ผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลาได้ ไม่มากกว่ า ร้ อยละ 50 ของจ านวน
อาจารย์ทั ้งหมด และภาระงานของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลา เมื่อรวมกั นทั ้งหมดจะต้ องไม่น้อยกว่าภาระงาน
ของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาที่ขาดหายไป
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1.7 จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม

จานวนแพทย์ประจาบ้าน ชั ้นละ/ปี ละ
( ศักยภาพ)
จานวนอาจารย์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

6

8

10

12

14

16

18

20

จานวนผู้ป่วยนอก/ปี
10,000
การตรวจการได้ ยินและระบบการ
100
ทรงตัว
การทาหัตถการในตึกผู้ป่วยนอก เช่น
endoscope, FOL, FNA, biopsy /
50
ปี
จานวนผู้ป่วยใน/ปี
100
จานวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดทั ้งหมด/ปี
330
จานวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดแยกโรค/ปี
General Ear Nose Throat +
200
Sleep Surgery
Head-Neck Surgery ,Facial
plastic & Reconstructive Surgery
and
Broncho-esophagology

130

15,000 20,000
150
200

25,000 30,000
250
300

35,000
350

40,000 45,000
400
450

50,000
500

100

150

200

250

300

350

400

450

150
440

200
550

250
660

300
770

400
880

500
980

600
1,080

700
1,200

260

320

380

440

500

560

620

680

180

230

280

330

380

420

460

520
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จานวนแพทย์ประจาบ้าน ชั ้นละ/ปี ละ
( ศักยภาพ)
จานวนอาจารย์

11

12

13

14

15

22

24

26

28

30

จานวนผู้ป่วยนอก/ปี
55,000
การตรวจการได้ ยนิ และระบบการทรงตัว 550
การทาหัตถการในตึกผู้ป่วยนอก เช่น
endoscope, FOL, FNA, biopsy / ปี
500
จานวนผู้ป่วยใน/ปี
800
จานวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดทั ้งหมด/ปี
1,350
จานวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดแยกโรค/ปี

60,000 65,000 70,000
600
650
700

75,000
750

550
900
1,500

600
1,000
1,650

650
1,100
1,800

700
1,200
1,950

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

หากสถาบันฝึ กอบรมใดมีสภาพเป็ น สถาบันร่ วมฝึกอบรม หรื อสถาบันฝึ กอบรมสมทบ ให้ กับหลายหลักสูตรในสาขาเดียวกัน
จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม ที่จะปฏิบตั ิงานในสถาบันฝึ กอบรมแห่งนั ้นเวลาหนึ่งๆ จะต้ องไม่เกิ นศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรม
นั ้น

1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
เป็ นแพทย์ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญั ติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ซึ่ง
ได้ ผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเรี ยบ ร้ อยแล้ วและ
1.8.1 สาหรั บแพทย์ที่มีต้นสังกัดสามารถเข้ ารั บการฝึ กอบรมได้ หลังจากได้ รับใบ อนุญาตประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
มาแล้ วอย่างน้ อย 1 ปี หรื อ
1.8.2 สาหรั บแพทย์ที่ไม่ มีต้นสังกัดให้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมได้ หลังจากที่ได้ รับใบ อนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เว ชกรรม
มาแล้ วอย่างน้ อย 3 ปี
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สาหรั บแพทย์ที่ได้ รับปริ ญญาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตมาจากต่างประเทศ ในสถาบันที่ แพทยสภาให้ การรั บรอง และ
ได้ รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ ว จะต้ องผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาก่ อน
แล้ วจึงปฏิบตั ิตามข้ อ 1.8.1 หรื อ 1.8.2

1.9 จานวนปี การฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมมีกาหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่ มในปี ฝึกอบรม 2558
1.10 วัตถุประสงค์
เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นผู้มีความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิก
วิทยาแล้ ว ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมจะสามารถให้ บริ การตรวจและรั กษาโรคทางหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้ า ทางเดิน หายใจ และ
ทางเดินอาหารส่วนต้ นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมกั บมีความสามารถที่จะถ่ ายทอดความรู้ ให้ แก่ แพทย์ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ และบุคคลทั่วไปได้ เป็ นอย่างดีและเหมาะสม รวมทั ้งเป็ นผู้มีคุณธรรม จริ ยธรรมในวิชาชีพ และมีขีดความสามารถที่
จะพัฒนาตนเอง และวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาให้ ก้าวหน้ าได้ อย่างไม่หยุดยั ้ง ดังนั ้น ผู้ที่ผ่านการฝึ กอบรมเรี ยบร้ อยแล้ วควรจะมี
ความรู้ ความสามารถขั ้นต่าดังนี ้
1.10.1 มีความรู้ พื ้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และ
ทางเดินอาหารส่วนต้ น ตลอดจนสรี รวิทยาการนอนหลับ เป็ นอย่างดี
1.10.2 มีความรู้ พื ้นฐานทางพยาธิวิทยา พยาธิกาเนิด และพยาธิสรี รวิทยาของโรคในบริ เวณหู คอ จมู ก ศี ร ษะ
ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้ น ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ เป็ นอย่างดี และรู้ วิธีการธารงรั กษาไว้ ซึ่ ง
ความมีสุขภาพดีของอวัยวะดังกล่าว
1.10.3 สามารถให้ การวินิจฉั ยโรคในระบบหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้ น
ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ โดยวิธีการซักประวัติ ตรวจร่ างกายทั่วไป การตรวจพิเศษต่างๆ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
และการตรวจด้ วยภาพรั งสีได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
1.10.4 สามารถให้ การรั กษาโรคในระบบหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และทางเดิ น อาหารส่ ว นต้ น
ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ ด้ วยวิธีการให้ ยา การใช้ เครื่ องมือรั กษาต่าง ๆ การผ่ า ตั ด การป้ องกั นโรค และการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพโดยการใช้ เครื่ องมือ และวิธี ทางกายภาพบาบัดที่ ถูกต้ องและเหมาะสม
1.10.5 สามารถให้ การวินิจฉั ย ป้องกั น และรั กษาโรคแทรกซ้ อน ที่เกิ ดขึ ้นจากโรคและการรั กษาโรคทางระบบหู คอ
จมูก ศีรษะ ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้ น ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ และให้ การฟื ้นฟู สมรรถภาพได้
อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
1.10.6 มีความรู้ พื ้นฐานในการทาวิจัย และสามารถทางานวิจัยทาง ระบบหู คอ จมู ก ศี ร ษะ ใบหน้ า ทางเดิ น
หายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้ น ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ ที่มีคุณค่าได้ อย่างถูกต้ องตามระเบียบวิธีการ วิจัย
1.10.7 สามารถให้ ความเห็นทางโสต ศอ นาสิกวิทยาแก่ แพทย์สาขาอื่นๆ ที่ ต้ องการปรึ กษาได้ อย่ า งถู ก ต้ อง
เหมาะสม
1.10.8 สามารถถ่ ายทอดความรู้ ความสามารถทางโสต ศอ นาสิกวิทยาให้ แก่แพทย์รุ่นหลัง และบุคคลทั่วไปได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.10.9 สามารถเพิ่มพูนศักยภาพของตนและหน่วยงานโดยการ พัฒนาองค์ความรู้ ทางวิชาการและการผ่าตัดรั กษา
แบบใหม่ ๆ
1.10.10 เป็ นผู้มีคุณธรรม จรรยามารยาท และจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
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1.11 เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมจะต้ องครอบคลุมเนื ้อหาดังต่อไปนี ้
1.11.1 ความรู้ พืน้ ฐาน
1) ความรู้ พื ้นฐานทางจรรยาแพทย์ สิทธิผ้ ปู ่ วย เวชจริ ยศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกั บการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
2) ความรู้ พื ้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยา จุลชีววิทยา และเภสัชวิทยาของระบบหู คอ จมูก ศี รษะ
ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้ น รวมถึ งความรู้ พื ้นฐานเกี่ ยวกั บการนอนหลับ
3) ความรู้ พื ้นฐานทางพยาธิวิทยา พยาธิกาเนิด และพยาธิสรี รวิทยาของโรคในระบบหู คอ จมู ก ศี ร ษะ
ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และ ทางเดินอาหารส่วนต้ น ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ
4) ความรู้ พื ้นฐานในการวางยาสลบ การใช้ ยาชาเฉพาะที่ ใน การผ่าตัด การดูแลผู้ป่วย ก่ อนและหลัง การ
ผ่าตัด และการใช้ แสง เลเซอร์ ชนิดต่าง ๆ
5) ความรู้ พื ้นฐานทางเภสัชวิทยาของยาระบบหู คอ จมูก ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้น
ตลอดจนโรคจากการนอนหลับ
6) ความรู้ พื ้นฐานในวิชาที่คาบเกี่ ย วในการรั กษาโรคมะเร็ ง ได้ แก่ การใช้ รังสีรักษา การใช้ ภาพรั งสีในการ
วินิจฉั ย และประเมินโรค และการฟื ้นฟูผ้ ูป่วยด้ วยวิธีกายภาพบาบัด
7) การใช้ ยาเคมีบาบัดรั กษาโรคมะเร็ งบริ เวณศีรษะ และคอ
8) ความรู้ พื ้นฐานในการเย็บแผล การย้ าย ปลูกถ่ ายเนื ้อเยือ่ การใช้ วิศวกรรมเนื ้อเยื่อ รวมทัง้ การใช้ เซลล์ต้น
กาเนิด และวัสดุเทียมในการผ่าตัดเสริ มสร้ างในระบบหู คอ จมูก ใบหน้ า ศีรษะ และคอ
9) ความรู้ พื ้นฐานเกี่ ยวกั บสัดส่วนและความงามของหู คอ จมูก ศีรษะ และใบหน้ า
10) ความรู้ พื ้นฐานทางอายุรศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น ประสาทวิ ท ยา วิ ท ยาภู มิ ค้ ุ มกั น และภู มิ แ พ้ และ
สรี รวิทยาของการนอนหลับ เป็ นต้ น
11)
มีความรู้ พื ้นฐานทางวิชาความผิดปกติของการสื่อความ หมาย (วิชาโสตสัมผัสวิทยา และวิ ช า
ความผิดปกติ ของภาษา และการพูด )
การให้ ความรู้ พื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรั บแพทย์ประจาบ้านเพื่อใช้ ในการดูแลรั กษาผ่าตัดและการฟื ้นฟู สมรรถภาพ
การป้องกั นโรคและการธารงไว้ ซึ่งสุขภาพ ให้ แก่ ผู้ป่วยทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ทาได้ เป็ น 2 รู ปแบบ
1.11.1.1 การบรรยาย หรื อ Topic review หรื อการศึกษาจากตาราและวารสารทางการแพทย์ต่าง ๆ กาหนด
ไว้ 10-15 ชั่วโมงต่อปี
 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

อนึ่งราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ จัด การอบรมวิชาการ เรื่ อง Basic Sciences in
Otolaryngology-Head & Neck Surgery (20 ชั่วโมง) ให้ แก่ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1, Clinical science in Otolaryngology
Head&Neck Surgery ( 20 ชั่ว โมง ) ส าหรั บแพทย์ ประจ าบ้ า นปี ที่ 2 , และ Comprehensive in Otolaryngology
Head&Neck Surgery ( 20 ชั่วโมง )สาหรั บแพทย์ ประจาบ้านปี ที่ 3 ทั ้งประเทศเป็ นประจาทุกปี
1.11.1.2 การศึกษากายวิภาคจากอาจารย์ใหญ่
สถาบันฝึ กอบรมต้ องจัดให้ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 มีการศึกษา กายวิภาคส่วนศีรษะและคอจากอาจารย์
ใหญ่ กายวิภาคของหูและกระดูก Temporal กั บอาจารย์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และอาจารย์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก
วิทยา
1.11.2 ความรู้ ความสามารถทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
ความรู้ ความสามารถทางโสต ศอ นาสิกวิทยา แบ่งออกเป็ น 3 ภาค ดังนี ้
1.11.2.1 ความรู้ ภาคทฤษฎี
1) ความรู้ ด้ านทฤษฎีเกี่ ยวกับการตรวจ การวินิจฉั ย การบาบัดรั กษา การป้องกั นโรค การธารงรั กษาไว้ ซึ่ง
สุขภาพที่ดี และการ ฟื ้นฟู สมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็ นโรคทางหู เส้ นประสาทเฟเซียล และฐานกะโหลกศีรษะด้ า นข้ าง และ
ด้ านหลัง ซึ่งทาให้ เกิ ดอาการและ อาการแสดง ดังต่อไปนี ้ : หูตึง หูหนวก เวียนศีรษะ เสียงดังในหู ปวดหู คันหู น า้ หนวกไหล

8
เลือดไหลออกจากหู น ้าไขสันหลัง ไหลออกจากหู อัมพาตของใบหน้ า และลั ก ษณะวิ รู ปของหู ที่ พ บเห็ น ได้ ได้ แก่ ความรู้
ความสามารถทางด้ านหู (Otology, Neurotology, Audiology), เส้ นประสาทเฟเชียล (Facial nerve) และฐานกะโหลกศีรษะ
ด้ านข้ าง และด้ านหลัง (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) ความรู้ ด้ านทฤษฎีเกี่ ยวกับการตรวจ การวินิจฉั ย การบาบัดรั กษา การป้องกั นโรค การธารงรั กษาไว้ ซึ่ง
สุขภาพที่ดี และการฟื ้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็ นโรคทางจมูก ใบหน้ า ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง และฐานกะโหลก
ศีรษะด้ านหน้ า ซึ่งทาให้ เกิ ดอาการ และอาการแสดงดังต่อไปนี ้ : คัดจมูก น ้ามูกไหล คัน จาม ปวดจมูก ปวดศีรษะ ปวดใบหน้ า
ชาที่ใบหน้ า เลือดกาเดาไหล น ้าไขสันหลังไหลทางจมูก น ้าตาไหลไม่หยุด ตาโปน ลักษณะวิรูปของจมูกและใบหน้ าที่ตรวจพบ
ได้ เป็ นต้ น
ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถทางด้ านจมูก (Rhinology), ภูมิแ พ้ (Allergy), ศั ล ยศาสตร์ ตกแต่ ง และ
เสริ มสร้ างใบหน้ า (Facial plastic and reconstructive surgery), ศัลยศาสตร์ ขากรรไกรบนและล่าง (Maxillofacial surgery)
และศัลยศาสตร์ ฐานกะโหลกศีรษะด้ านหน้ า (Surgery of anterior base of skull), ศัลยศาสตร์ ระบบท่ อน า้ ตา (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) ความรู้ ด้ านทฤษฎีเกี่ ยวกับการตรวจ การวินิจฉั ย การบาบัดรั กษา การป้องกั นโรค การธารงรั กษาไว้ ซงึ่
สุขภาพที่ดี และการฟื ้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็ นโรคในคอหอย ต่อมน ้าลาย ช่องปาก และคอด้ านนอก ซึ่งทาให้ เกิ ดอาการ
และอาการแสดงดังต่อไปนี ้ : เจ็บคอ เจ็บในช่องปาก เคี ้ยวอาหารลาบาก เสียงพูดคล้ ายกั บอมของอยู่ในคอ กลืนลาบาก กลื น
เจ็บ หายใจลาบาก หยุดหายใจในขณะหลับ ไอ มีก้อนเนื ้อในช่องปาก และคอหอย ก้ อนที่คอด้ านนอก มี เลือดออกในคอหอย
และช่องปาก อ้ าปากไม่ขึ ้น เคี ้ยวอาหารและสบฟั นไม่ได้ และลักษณะวิรูปของปาก, ช่องปาก และคอ เป็ นต้ น
ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถทางด้ านช่องปาก (Oral cavity), คอหอย (Pharynx), ต่ อมน า้ ลาย (Salivary
gland) ต่อมน ้าเหลือง (Lymph node) และ คอด้ านนอก (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) ความรู้ ด้ านทฤษฎีเกี่ ยวกับการตรวจ การวินิจฉั ย การบาบัดรั กษา การป้องกั นโรค การธารงรั กษาไว้ ซึ่ง
สุขภาพที่ดี และการฟื ้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็ นโรคในคอหอยส่วนล่าง กล่องเสียง หลอดลม หลอดอาหารส่วนต้ น ซึ่งทา
ให้ มีอาการ และอาการแสดงดังต่อไปนี ้ : กลืนเหมือนมีก้อนในคอหอย กลืนลาบาก กลืนเหมือนมีก้างติ ด คอ หายใจล าบาก
หายใจมีเสียงดัง เสียงแหบ ไม่มีเสียง กลืนสาลัก ไอ ไอเป็ นเลือด เป็ นต้ น
ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถด้ านคอหอยส่วนล่าง (Hypopharynx), กล่องเสียง (Larynx), หลอดลม (Trachea)
และหลอดอาหารส่วนต้ น (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) ความรู้ ด้ านทฤษฎีเกี่ ยวกับการตรวจ การวินิจฉั ย การบาบัดรั กษา การป้องกั นโรคการธารงรั กษาไว้ ซึ่ง
สุขภาพที่ดี และการฟื ้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเด็กที่เป็ นโรคทางหู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร
ส่วนบน โดยเฉพาะที่เกิ ดจาก ความพิการแต่กาเนิด การติดเชือ้ การบาดเจ็บ เนื ้องอก และมะเร็ ง เป็ นต้ น
ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถด้ านโสต 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) ความรู้ ด้ านทฤษฎีเกี่ ยวกั บแสงเลเซอร์ ชนิดต่างๆ ผลกระทบของแสงเลเซอร์ ต่อเนื อ้ เยื่ อ และการน าแสง
เลเซอร์ มาใช้ ประโยชน์ ทางโสต ศอ นาสิกวิทยาพร้ อมทั ้งการป้องกั นอันตราย จากแสง เลเซอร์ ดังนี ้
ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถด้ านศั ล ยกรรมเลเซอร์ ทางโสต ศอ นาสิ ก วิ ท ยา (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) ความรู้ ทางทฤษฎีเกี่ ยวกั บการตรวจ เพื่อประเมินโครงสร้ าง สัดส่วน ความสวยงาม ของอวั ย วะบน
ใบหน้ าและศีรษะ ได้ แก่ หู คอ จมูก ผิวหน้ า ตา เปลือกตา คิ ้ว ริ มฝี ปาก คาง โหนกแก้ มผมและหนังศีรษะ พร้ อมกั บ สามารถให้
การแนะนา แก้ ไขหรื อส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญได้ ดังนี ้
- ทฤษฎีความงามของใบหน้ า
- ลักษณะปกติ และผิดปกติของใบหน้ า
-โครงสร้ างจมูกปกติ ผิดปกติ การแก้ ไข (rhinoplasty)
-โครงสร้ างของใบหูปกติ ผิดปกติ และการแก้ ไขด้ าน ความงาม (otoplasty) และการแก้ ไขความพิ ก าร
(pinna reconstruction)
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8) ความรู้ ด้ านทฤษฎีเกี่ยวกั บการตรวจ การวินิจฉั ย การบาบัดรั กษา การป้องกั นโรค การธารงรั กษาไว้ ซึ่ง
สุขภาพที่ดี และการฟื ้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็ นโรคจากการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจาก
การอุดกั น้ ซึ่งมีอาการ และอาการแสดงดังต่อไปนี ้ : นอนกรน, ง่วงนอนมากผิดปกติ, หายใจไม่ ส ะดวกขณะหลั บ เป็ นต้ น
ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถทางโรค หู คอ จมูก ด้ านการนอนหลับ (Sleep Otorhinolaryngology) ซึ่งครอบคลุมถึ ง เวชศาสตร์
การนอนหลับ (sleep medicine) และ การผ่าตัดโรคจากการนอนหลับ (sleep surgery) ตลอดจนโรคทางเดิ น หายใจหรื อ
ทางเดินอาหารส่วนต้ นที่เกี่ ยวข้ องและเป็ นสาเหตุของโรคจากการนอนหลับต่าง ๆ ทั ้งในเด็กและผู้ใหญ่ ดังนี ้
- สรี รวิทยาการหลับ (Sleep Physiology)
- กายวิภาคศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ องกั บโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั น้ (Obstructive Sleep Apnea)
- ระบาดวิทยาของโรคจากการนอนหลับ (Epidemiology of sleep disorders)
- การวินิจฉั ยและรักษาโรคจากการนอนหลับชนิดต่าง ๆ ที่พบบ่อย (common sleep disorders) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั น้ (Obstructive Sleep Apnea; OSA disorders)
- การซักประวัติและตรวจร่ างกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคจากการนอนหลับ
- พื ้นฐานการตรวจพิเศษที่เกี่ยวกั บการนอนหลับชนิดต่าง ๆ ทั ้ง polysomnography, portable sleep study,
Multiple Sleep Latency Test (MSLT), Maintenance of Wakefulness Test (MWT), ตลอดจนการอ่าน
และแปลผล cephalometry รวมถึ ง sleep endoscopy
- ความรู้ เกี่ ยวกั บยาที่ใช้ ในโรคจากการนอนหลับ (Sleep Pharmacology)
- ความรู้ พื ้นฐานเกี่ ยวกั บการรั กษาแบบอนุรักษ์ เช่น weight reduction, sleep hygiene, positional
therapy, ตลอดจน cognitive behavioral therapy(CBT) เป็ นต้ น
- การเลือกวิธีรักษาโรค OSA และความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยด้ วยเครื่ องมือต่าง ๆ เช่น เครื่ องอัดอากาศแรงดัน
บวกทางเดินหายใจ (Positive Airway Pressure Therapy) ซึ่งรวมถึ ง CPAP, BPAP, APAP, VPAP เป็ นต้ น
- การเลือกใช้ และดูแลเครื่ องมือในช่องปาก (oral appliances) ชนิดต่าง ๆ ทั ้งแบบ Prefabricated และ
custom-made ตลอดจนการรั กษาด้ วยวิธีอื่น ๆ หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ ที่มีความก้ าวหน้ า ตามมาภายหลังได้
- การเลือกวิธีผ่าตัดรั กษา OSA และการดูแลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึ งการผ่าตัดจมูก
ช่องคอ กล่องเสียง กระดูกใบหน้ าและขากรรไกร การกระตุ้นเส้ นประสาทและการเจาะคอ เป็ นต้ น
- ความรู้ พื ้นฐานในการอ่านและทาวิจัยเกี่ ยวกั บโรคจากการนอนหลับ
1.11.2.2 ความสามารถภาคปฏิบัติ
เรี ยนภาคปฏิบตั ิโดยการดูแล บาบัดรั กษาผู้ป่วย การช่วย ผ่าตัด และการทาผ่าตัดด้ วยตนเอง การป้องกั น
และแก้ ไขภาวะแทรก ซ้ อน จากโรคหรื อการรักษาในด้ านต่างๆ รวมทั ้งการฟื น้ ฟูสมรรถภาพของ อวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่
-หู เส้ นประสาทเฟเซียล และฐานกะโหลกศีรษะด้ านข้ าง และด้ านหลัง
-จมูก โพรงอากาศข้ างจมูก ใบหน้ า ฐานกะโหลกศีรษะ ด้ านหน้ า
-คอหอยส่วนบน และส่ว นกลาง ช่องปาก ต่อมน ้าลาย ต่อมไทรอยด์ และคอด้ านนอก
-คอหอยส่วนล่าง กล่องเสียง หลอดลม และหลอดอาหาร ส่วนต้ น
-หู คอ จมูก ศีรษะ ใบหน้ า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร ส่วนต้ นในเด็ก
- ระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนต้น ตลอดจนกระดูกขากรรไกรและใบหน้ า หรื ออวัยวะอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวข้ องกั บโรคจากการนอนหลับได้
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การเรี ยนภาคปฏิบตั ิของแพทย์ประจาบ้าน แต่ละคน/แต่ ละ ชั ้นปี สรุ ปได้ ดังนี ้
I. การปฏิบัติงานในตึกผู้ป่วยนอก
1) คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยาทั่วไป (General Otolaryngology)
- แพทย์ประจาบ้านทุกชั ้นปี ออกตรวจผู้ป่วยอย่างน้ อย สัปดาห์ละ 2 ครั ง้
- การปฏิบตั ิงานประกอบด้ วย การซักประวัติ ตรวจ ร่ างกาย การส่ ง ตรวจทางห้ องปฏิ บัติ ก าร
ภาพรั งสี การตรวจพิเศษต่าง ๆ พร้ อมกั บแปลผลการตรวจเหล่านั น้ จึงให้ การรั กษาทางยา แนะนาให้ ผ่าตัดรั กษา การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพของผู้ป่วย การป้องกั นโรคต่างๆ ตลอด จนการธารงไว้ ซึ่งความมีสุขภาพที่ดี
- เตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมก่ อนทาการผ่าตัด โดยการตรวจ เช็คสภาพร่ างกาย
- ส่งผู้ป่วยไปยังคลินิกโรคเฉพาะทาง หากผู้ ป่วยรายนั ้น ๆ มีความจาเป็ นต้ องได้ รั บการดู แ ลเป็ น
พิเศษ
2) คลินิกโสตสัมผัสวิทยา (Audiology)
- มีอาจารย์ที่เป็ นนักแก้ ไขการได้ ยิน หรื อโสต ศอ นาสิกแพทย์
- แพทย์ประจาบ้านที่ผ่านมาฝึ กอบรมจะต้ องทาการ ตรวจด้ วยวิธีการต่อไปนี ้ได้ เป็ นอย่ า งดี แ ละ
แปลผลได้ ดี คือ pure tone audiometry, speech audiometry และ acoustic impedance measurement (tympanometry,
stapedial reflex test) รวมทั ้งการฝึ กหัดทา hearing aid fitting
- รู้ ขั น้ ต อน วิ ธี ก าร และแปลผล การต รวจต่ อไปนี ้ไ ด้ ไ ด้ แก่ SISI test, tone decay test,
Otoacoustic emission (OAE) และ Brain stem-evoked response audiometry (BERA)
- ช่วยอาจารย์ฝึกผู้ป่วยที่ต้องรั บการฟื ้นฟู สมรรถภาพ การได้ ยิ น เช่ น ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บการท า
cochlear implant
3) คลินิกความผิดปกติของภาษาและการพูด
- มีอาจารย์เป็ นนักแก้ ไขการพูด (speech and language pathologist) หรื อโสต ศอ นาสิกแพทย์
- แพทย์ประจาบ้านฝึ กซักประวัติ ตรวจร่ างกาย เน้ นที่โครงสร้ างและการทางานของอวัยวะที่ ใ ช้ พู ด
การตรวจพิเศษต่าง ๆ ในผู้ป่วยที่มีอาการเริ่ มต้ นพูดช้ า (delayed speech) พูดไม่ชัด จาก articulation disorder และ เสี ย ง
ผิดปกติ (voice disorder)
- รู้ ขั ้นตอน วิธีการ และแปลผลการตรวจทาง โสตสั ม ผั ส วิ ท ยา stroboscopy voice analysis และ
nasometer เป็ นต้ น
- รู้ ขั ้นตอนวิธีการให้ การดูแลรั กษา ชนิดต่าง ๆ ได้ แก่ การฟื ้นฟูสมรรถภาพการได้ ยิน การฝึ กพู ด ใน
กรณี ที่พูดไม่ได้ หรื อเสียงพูดผิดปกติ
4) คลินิกโสตประสาทวิทยา (Neurotology Clinic)
i . แพทย์ประจาบ้านฝึ กการซักประวัติ การตรวจ ร่ างกาย และการตรวจพิเศษทางโสตประสาท
วิทยา
ii. แพทย์ประจาบ้านรู้ จักวิธีการตรวจ ดูแล รั กษา ฟื ้นฟูสมรรถภาพและป้องกั นโรคในผู้ ป่ วยที่ มี
อาการหูตึง และหูหนวก (hearing loss , deafness) และสามารถแนะนาการดารงไว้ ซึ่งการได้ ยินให้ แก่ ผ้ ปู ่ วยด้ วย
iii. แพทย์ประจาบ้านรู้ จักวิธีการตรวจ ดูแล รั กษา ฟื ้นฟูสมรรถภาพและป้องกั นโรคในผู้ ป่ ว ยที่ มี
อาการเวียนศีรษะแท้ และ เวียนศีรษะเทียมและต้ อง
: ทาการตรวจและแปลผลการตรวจต่อไปนี ไ้ ด้ เป็ นอย่ า งดี ได้ แก่ bedside vestibular testing,
nystagmus, Romberg’s test .Head trust เป็ นต้ น
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: รู้ ขั ้นตอนวิธีการและแปลผลการตรวจต่ อไปนี ไ้ ด้ ได้ แก่ nystagmus tests , ENG: caloric
test, optokinetic test, smooth pursuit, saccade test, posturography, rotatory chair , Vemp test เป็ นต้ น
: ทาการรั กษาด้ วยวิธี canalith repositioning procedure (CRP) และ vestibular exercise
อื่น ๆ ได้
iv. แพทย์ประจาบ้านรู้ จักวิธีการตรวจ ดูแลรั กษา ฟื ้นฟูสมรรถภาพ การป้องกั นโรคอั ม พาตของ
ใบหน้ า (facial nerve paralysis) และต้ อง
: ทาการตรวจและแปลผลการตรวจดังต่อไปนี ้ ได้ เป็ น อย่างดี ได้ แ ก่ Hilger’s test , Maximal
stimulation test (MST), Schirmer’s test, salivary flow test, taste test
: รู้ ขั ้น ต อนวิ ธี กา ร และ แปลผ ลก าร ตร วจต่ อ ไปนี ้ไ ด้ ไ ด้ แก่ stapedial reflex test,
electroneuronography (ENOG), blink reflex test เป็ นต้ น
: ให้ การรั กษาทางยา ทางกายภาพบาบัด และราย งานผลการรั กษา
5) คลินิกนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ (Rhinology and Allergology)
i. แพทย์ประจาบ้านฝึ กการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การตรวจพิเศษ และการรั กษาทางนาสิ ก
วิทยาและภูมิแพ้
ii. แพทย์ประจาบ้านรู้ จักวิธีการตรวจ ดูแล รั กษา ฟื ้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกั นโรคทางจมู ก
ต่าง ๆ และต้ อง
: ทาการตรวจ และแปลผลการตรวจต่อไปนี ไ้ ด้ เป็ นอย่ า งดี ได้ แก่ rigid nasal endoscopy,
flexible endoscopy, biopsy nasal mucosa, nasopharyngeal biopsy, olfaction test และ test for mucociliary function
: รู้ ขั น้ ตอน วิ ธี ก ารและแปลผลการตรวจต่ อไปนี ไ้ ด้ ได้ แก่ rhinomanometry, acoustic
rhinometry, nasal cytology
: ทาหัตถการที่จาเป็ นในการดูแล รั กษา ฟื ้นฟูสมรรถภาพและป้องกั นโรคของจมูกได้ แก่ nasal
suction, polyp removal, antral puncture, foreign body removal
iii. แพทย์ประจาบ้านรู้ จักวิธีการตรวจ ดูแล รั กษาฟื ้นฟู สมรรถภาพและป้องกั นโรค ภูมิแพ้ ของจมูก
และต้ อง
: ท า การต รวจและแปล ผลกา รตรว จต่ อไปนี ้ ได้ เป็ น อย่ า งดี ได้ แก่ skin prick test,
intradermal test, nasal provocation test
: รู้ ขั ้นตอนวิ ธี ก ารและแปลผลการตรวจต่ อไปนี ไ้ ด้ PRIST, RAST, cytokines assays, endpoint titration skin test
: ทาหัตถการที่จาเป็ น ได้ แก่ hyposensitization วิธีการแก้ ไขภาวะ anaphylaxis ที่เกิ ดจากการ
รั กษา
6) คลิ นิ ก ศั ลยกรรมตกแต่ งและเสริ มสร้ างใบหน้ า (Facial Plastic and Reconstructive
Surgery)
i. แพทย์ประจาบ้านฝึ กการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ ตกแต่ ง และ
เสริ มสร้ างใบหน้ า
ii. แพทย์ประจาบ้านรู้ จักซักถามความต้ องการของผู้ป่วย การประเมิ น ลั ก ษณะของ ใบหน้ าการ
อธิบายถึ งความคาดหวังของผู้ป่วยกั บความเป็ นจริ ง อธิบายถึ งโรคแทรกซ้ อนที่ อาจจะเกิ ดขึ ้นพร้ อมกั บวิธีแก้ ไข โดยเฉพาะใน
ผู้ป่วยที่ต้องการทาศัลยกรรมเสริ มสวยของใบหน้ า ตา จมูก และใบหู
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iii. แพทย์ประจาบ้านต้ องรู้ จักการถ่ ายภาพใบหน้ า ผู้ป่วย ในท่าต่างๆ เพื่อไว้ ใช้ ใ นการอธิ บายการ
เปรี ยบเทียบระหว่างก่ อนและ หลัง การผ่าตัด และไว้ เพื่อเป็ นข้ อมูลเมื่อมีการฟ้องร้ อง
iv. แพทย์ประจาบ้านฝึ กและ/หรื อช่วยอาจารย์ทาหัตถการ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น การใช้ แสงเลเซอร์
รั กษา การใช้ chemical peeling การใช้ radio frequency กั บผิวหนัง การใช้ สารbotulinum toxin เป็ นต้ น
v. เตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมสาหรั บการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง ใบหน้ า ได้ แก่ ตรวจเช็ค สภาพร่ างกาย
ตรวจหัวใจ เป็ นต้ น และติดตามดู แลผู้ป่วยหลังได้ รับการผ่าตัดแล้ ว
7) คลินิกโรคของกล่ องเสียง (Laryngeal Clinic)
i. แพทย์ประจาบ้านฝึ กการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การวิเคราะห์โรค การดู แ ลรั กษา การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพ และการป้องกั นมิให้ เกิ ดโรคของกล่องเสียงชนิดต่างๆ เช่น เนื ้องอก มะเร็ ง การใช้ เสียงไม่ถูกต้ อง การบาดเจ็บของ
กล่องเสียง การตีบตันของกล่อง เสียง การติดเชื ้อชนิดต่าง ๆ และอัมพาตของสายเสียงแบบต่าง ๆ เป็ นต้ น และต้ อง
: ทาการตรวจและแปลผลการตรวจต่อไปนี ้ได้ อย่ า ง ถู ก ต้ อง ได้ แก่ rigid videolaryngoscopy,
flexible fiberopic laryngobronchoscopy
: รู้ ขั ้ น ต อน วิ ธี ก า ร แล ะ แปล ผ ล ก า ร ต ร ว จต่ อไ ปนี ้ ไ ด้ แก่ laryngeal stroboscopy
videostroboscopy, EMG of laryngeal muscle
: ฝึ กหัดและเป็ นผู้ช่วยอาจารย์ทาหัตถการต่าง ๆ เช่ น การฉี ด botulinum toxin เข้ า intrinsic
laryngeal muscle ในผู้ป่วย spastic dysphonia เป็ นต้ น
8) คลินิกการเปล่ งเสียง (Voice Clinic)
i. อาจเป็ นส่วนหนึ่งของ คลินิกโรคของกล่องเสียงและ/หรื อคลินิกอรรถบาบัด วิทยา
ii. แพทย์ประจาบ้านจะฝึ กการซักประวัติตรวจร่ างกาย การวิเคราะห์โรค การดูแล การรั ก ษา การ
ฟื ้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกั นโรคที่ทาให้ เสียงที่เปล่งออกมามี คุณภาพผิดปกติ รวมทั ้ง การธารงไว้ ของเสียงพูด
iii. แพทย์ประจาบ้านต้ องทาการตรวจ หรื อรู้ ขั ้นตอนวิธีการตรวจ และแปลผลการตรวจ
ต่างๆ ตามหัวข้ อ เหมือนในคลินิกโรคของกล่องเสียง และในคลินิกอรรถบาบัดวิทยา
9) คลินิกโรคมะเร็ งบริ เวณศีรษะ และคอ (Head and Neck Tumor Clinic)
i. แพทย์ประจาบ้านฝึ กการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การวิเคราะห์ โ รค การดู แ ล รั กษาการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพ และการป้องกั นโรคมะเร็ งบริ เวณศีรษะและคอชนิดต่างๆ และนาเสนอผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉั ยโรค และประเมิน
ระยะของโรค (Staging) เรี ยบร้ อยแล้ วให้ แก่ คณาจารย์สหสาขาวิชา ได้ แก่ โสต ศอ นาสิกแพทย์ แพทย์รังสีรักษา ทันตแพทย์
พยาธิแพทย์ (รวมทั ้งแพทย์เคมีบาบัด แพทย์รังสีวินิจฉั ย และ บางสถาบัน อาจรวมทีมงานของจิตแพทย์ พยาบาล นั ก สั ง คม
สงเคราะห์) เพื่อปรึ กษาหารื อกั น ในการให้ การ รั กษาผู้ป่วยแต่ละราย
ii. แพทย์ประจาบ้านฝึ กรายงานผู้ป่วย และใช้ endoscope ส่องตรวจรอยโรคให้ คณาจารย์ดู ณ เวลา
นั ้น และฝึ กการเสนอแนวทางการรั กษาผู้ป่วยแต่ละราย
iii. ติดตามดูแลผู้ป่วยอยู่สม่าเสมอ และนาเข้ าที่ประชุมใหม่เมื่ อผู้ ป่ วยมี อาการ เปลี่ ย นแปลงหรื อต้ อง
เปลี่ยนแปลงการรั กษา
10) คลินิกโรคหูชนั ้ นอก และหูชนั ้ กลาง (Otologic Clinic)
แพทย์ประจาบ้านฝึ กการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การวิ เ คราะห์ โ รค การดู แ ล รั กษาการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพ และการป้องกั นมิให้ เกิ ดโรคของหู ชั ้นนอก และหู ชั ้นกลาง และ ต้ อง
i. สามารถท าการตรวจและแปลผลการตรวจต่ อไปนี ไ้ ด้ ดี ได้ แก่ microscopic examination,
telescopic examination, pneumatic otoscopy, paper patch test, tympanocentesis และ biopsy
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ii. สามารถท า หั ต ถการที่ จ าเป็ นได้ ได้ แก่ myringotomy, myringotomy with ventilation tube,
chemical cautery of perforated drum เป็ นต้ น
11) คลินิกศัลยกรรมกระดูกใบหน้ าและขากรรไกร (Maxillofacial Clinic)
i. แพทย์ประจาบ้านฝึ กการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การวิ เ คราะห์ โ รค การดู แ ล รั กษาการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพ และการป้องกั นการ บาดเจ็บของกระดูกใบหน้ า
ii. สามารถทาการตรวจและแปลผลการตรวจต่อไปนี ้ได้ เป็ นอย่างดี ได้ แ ก่ การตรวจกระดู ก ใบหน้ า
การสบฟั น การตรวจกล้ ามเนื ้อ ลูกตา สามารถแปลผลภาพรั งสีของกระดูกใบหน้ าหักชนิดต่างๆ ได้
iii. สามารถทาหัตถการเบื ้องต้ นที่จาเป็ น เช่ น intermaxillary fixation, Barton’s bandage และให้ การ
ดูแลรั กษาเพื่อฟื ้นฟูสภาพของร่ างกายก่ อนทาการผ่าตัดแก้ ไข และติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัดรั กษาแล้ ว
12) คลินิกนอนกรนและโรคจากการนอนหลับ (Sleep Clinic)
i. แพทย์ประจาบ้านฝึ กการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การวิ เ คราะห์ โ รค การดู แ ล รั กษาการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพ และการป้องกั น โรคจากการนอนหลับ รวมทั ้งการธารงไว้ ซึ่งสุขภาพโดยรวม
ii. สามารถทาการประเมินทางเดินหายใจ และการจาแนกประเภททางเดิ น หายใจหรื อลั ก ษณะทาง
ใบหน้ า กระดูกขากรรไกร ที่เกี่ ยวของกั บโรคหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งรวมถึ งการใช้ rigid หรื อ fiberoptic endoscopy และแปล
ผลภาพรั งสี lateral cephalogram รวมถึ ง sleep endoscopy ได้
iii. รู้ ขั ้นตอนการทาตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการตรวจพิเศษที่เกี่ ยวกั บการนอนหลับ
ชนิดต่าง ๆ ได้ แก่ polysomnography (ทั ้ง full night, split night, และ positive airway pressure titration), portable sleep
monitoring (PM) หรื อ out-of-center sleep testing (OCST) หรื อ home sleep test (HST), multiple sleep latency
test (MSLT), และ maintenance of wakefulness test (MWT) ได้
iv. สามารถวางแผนการรั กษาต่าง ๆ ได้ แก่ การรั กษาแบบอนุรักษ์ เช่น weight reduction, sleep
hygiene, positional therapy, ตลอดจน cognitive behavioral therapy (CBT) ได้
v. สามารถวางแผนการรั กษาและมีความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยด้ วยเครื่ องมือต่าง ๆ เช่น เครื่ องอัดอากาศ
แรงดันบวกทางเดินหายใจ (positive airway pressure therapy) ซึ่งรวมถึ ง CPAP, BPAP, APAP, VPAP เป็ นต้ น
vi. สามารถเลือกใช้ และดูแลเครื่ องมือในช่องปาก (oral appliances) ชนิดต่าง ๆ ทั ้งแบบ
prefabricated และ custom-made ตลอดจนการรั กษาด้ วยวิธีอื่น ๆ หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ ที่มีความก้ าวหน้ า ตามมาภายหลังได้
vii. สามารถการเลือกวิธีผ่าตัดรักษา OSA และการดูแลผู้ป่วยก่ อนและหลังการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
รวมถึ งการผ่าตัดจมูก ช่องคอ กล่องเสียง กระดูกใบหน้ าและขากรรไกร การกระตุ้นเส้ นประสาทและการเจาะคอ เป็ นต้ น
13) คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็ก (Pediatric Otolaryngology)
i. แพทย์ประจาบ้านฝึ กการซักประวัติ ตรวจ ร่ างกายระบบหู คอ จมูก ศีรษะ และใบหน้ าในเด็ก
ii. สามารถทาการประเมินโรคต่ า ง ๆ ดั ง ต่ อไปนี ้ ในเด็ ก ได้ เป็ นอย่ า งดี ได้ แก่ ภาวะ upper airway
obstruction และสามารถ ทาการรั กษา โดยวิธีการต่าง ๆได้ ในโรคต่ อไปนี ้ ได้ แก่ otitis media, sinusitis, adenotonsillitis
obstructive sleep apnea และ foreign body ในทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ
iii. รู้ ขั ้นตอน วิธีการทา และแปลผล การตรวจต่าง ๆ ที่จาเป็ น เช่ น nasal endoscopy, bronchoscopy,
hearing tests เป็ นต้ น
iv. สามารถดูแล รั กษา และส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถาบัน ที่มีความสามารถมากกว่า ได้ แก่ ผ้ ปู ่ วยภาวะ airway
obstruction, congenital syndrome, pediatric ESS, craniofacial surgery, congenital hearing loss เป็ นต้ น
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สถาบันฝึ กอบรมจาเป็ นต้ องมีคลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยา ทั่วไป, คลินิก โสตสั ม ผั สวิ ท ยา, คลิ นิ ก
ความผิดปกติของภาษาและการพูด และคลินิกโรคมะเร็ งบริ เวณศีรษะและคอ เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการเรี ยนการ
สอนแพทย์ประจาบ้าน ส่วนคลินิกอื่น ๆ เช่น คลินิกโสตวิทยา คลินิกโสตประสาทวิทยา คลินิกนาสิกวิทยาและภูมิ แพ้ คลินิกโรค
ของกล่องเสียง คลินิก การเปล่งเสียง คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้ างใบหน้ า คลินิกศัลยกรรมใบหน้ าและขากรรไกร
คลินิกนอนกรนและโรคจากการนอนหลับ (Sleep Clinic) และ คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็ก ไม่จาเป็ นต้ องมีในทุกสถาบัน
อาจจะมีแต่เพียงบางสถาบันเท่านั ้น สาหรั บสถาบันที่ไม่มีคลินิกตรวจเฉพาะทางบางชนิดดังกล่าว ให้ สถาบันต้ นสังกัดส่งแพทย์
ประจาบ้านไปฝึ กอบรม เพิ่มเติมกั บสถาบันที่มีคลินิกนั ้นๆ ได้ ในลักษณะสถาบันฝึ กอบรมกิ จกรรมเลือก (elective)
II. การปฏิบัติงานในตึกผู้ป่วยใน
แพทย์ประจาบ้านทั ้ง 3 ชั ้นปี จะต้ องให้ การดูแล รั กษา และฟื ้นฟูสมรรถภาพแก่ ผู้ ป่ วยในโดยการ
ควบคุมของ อาจารย์แพทย์ ประจาบ้าน ชั ้นปี ที่ 3 นาแพทย์ประจาบ้านชั ้นปี ที่ 2 และ 1 สอบถามอาการ ตรวจร่ างกาย และให้
การดูแลบาบัดรั กษาผู้ป่วยข้ างเตียงในช่วงเช้ า และ เย็น (service round) แพทย์ประจาบ้านจะสั่งเตรี ยมผู้ป่วยก่ อนผ่าตัด และ
ให้ การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด และจะให้ การดูแลอย่างใกล้ ชิดร่ วมกั บอาจารย์ ในผู้ป่วยรายที่มีปัญ หาแทรกซ้ อน และมี อาการ
เปลี่ยนแปลงเร็ วเมื่อผู้ป่วย กลับ บ้านแพทย์ประจาบ้านจะทาการสรุ ปประวัติผ้ ปู ่ วยใน และสรุ ป เวชระเบียนให้ เรี ยบร้ อย
สาหรั บการฝึ กการตรวจการนอนหลับและการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจ (sleep scoring) ตลอดจนการแปลผลอาจให้ แพทย์ประจา
บ้านฝึ กหัดมาหมุนเวียนตามความพร้ อมของแต่ละสถาบัน
III. การปฏิบัติงานในห้ องผ่ าตัด
แพทย์ประจาบ้านจะต้ องช่วยผ่าตัด และผ่าตัดด้ วย ตนเอง ให้ ครบตามชนิ ด และจ านวนที่ ราช
วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ว่ามีความจาเป็ นต้ องทา แพทย์ประจาบ้าน อาจจะช่ ว ยผ่ า ตั ด หรื อ
ผ่าตัดด้ วยตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นโรคที่ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยมิได้ กาหนดว่า มีความจาเป็ นต้ องทา
ก็ ได้ ทั ้งนี ้ตามแต่อาจารย์ผ้ คู วบคุมจะเห็นสมควร การผ่าตัดผู้ป่วยทุกราย จะต้ องมี อาจารย์ เ ป็ นผู้ ควบคุ ม ราชวิ ท ยาลั ย ฯ
กาหนดให้ แพทย์ประจาบ้าน แต่ละคน และแต่ละชั ้นปี เรี ยนรู้ การผ่าตัดแต่ละชนิด เป็ นขั ้นต่า ดังนี ้
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Operative procedure

ปี ที่ 1

A

ปี ที่ 2

S

A

ปี ที่ 3

S

A

จานวนขัน้ ต่า

S

A

1. EAR
1.1 External ear
 
I/D seroma / hematoma pseudocyst
 
I/D perichondritis
 
Excision of preauricular sinus/fistula/cyst
  OP
Repair pinna (minor)
 Repair pinna (major)
OP
 
Excision keloid of pinna, ear lobule
 
I/D Furuncle (acute external otitis)
 
Removal of foreign body / impacted ear wax
 
Biopsy of external ear tumor
  OP
Removal of external ear osteoma
 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
   3
Tympanoplasty II – IV
 Stapedectomy / stapedotomy
2
 
Simple mastoidectomy
  
Radical mastoidectomy
5
 
Modified-radical mastoidectomy
 
Tympanomastiodectomy
  1
Explore middle ear ± osicular chain reconstruction
Tympanic neurectomy
OP OP
Removal of glomus tympanicum
OP OP
Lateral temporal bone resection
OP OP
1.3 Facial nerve
 Facial nerve decompression
1
Facial nerve graft
OP OP
Facial nerve suture
OP OP
Facial nerve rerouting
OP OP
หมายเหตุ 1) จานวน case ขั ้นต่าที่กาหนดให้ เป็ น surgeon (S) ต้ องเคยเป็ น assistant (A)มาก่ อน
2) OP (optional) คือ case ที่ไม่ได้ กาหนดว่าต้ องทา แต่จะทาก็ ได้ และไม่ได้ กาหนดจานวน case

S

2
1

1
1
3
1

2
75
-

5

1

-
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Operative procedure

ปี ที่ 1

A

ปี ที่ 2

S

A

ปี ที่ 3

S

A

จานวนขัน้ ต่า

S

1.4 Inner ear
Labyrinthectomy
OP Posterior canal occlusion
OP Endolymphatic sac surgery
OP Acoustic neuroma surgery
OP Vestibular neurectomy
OP Removal of glomus jugulare tumor
OP Temporal bone resection
OP Cochlear implant
OP 1.5 Audiology & Rehabilitation
 
Pure tone audiogram
 
Speech audiometry
 
Acoustic impedance measurement
 Otoacoustic emission
 
1.6 Temporal bone study
Temporal bone dissection
2.1 Nasal cavity & Paranasal sinuses
 
Antral puncture / irrigation
 
I/D septal hematoma
 
Cautery of anterior epistaxis (chemical, electric)
 
Anterior and posterior nasal packing
 
Nasal endoscopy
 
Sinuscopy
 
Nasal biopsy
 
Foreign body removal
  
Polypectomy
 
Submucous resection / septoplasty
  
Turbinoplasty / turbinectomy
  
Nasoantral window
  
Caldwell-Luc operation
  
Repair oro-antral fistula
  
Intranasal ethmoidectomy (conventional)
  
External ethmoidectomy
 Sphenoidotomy / sphenoidectomy
หมายเหตุ 1) จานวน case ขั ้นต่าที่กาหนดให้ เป็ น surgeon (S) ต้ องเคยเป็ น assistant (A)มาก่ อน
2) OP (optional) คือ case ที่ไม่ได้ กาหนดว่าต้ องทา แต่จะทาก็ ได้ และไม่ได้ กาหนดจานวน case

A

S

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

-

OP
-

10
10
5
5

1
OP
2
OP
OP
3
OP
OP
OP
OP

2
2
2

5
3
2

1
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Operative procedure

ปี ที่ 1

A

ปี ที่ 2

S

A

ปี ที่ 3

S

A
OP

OP



OP


OP
OP
OP




จานวนขัน้ ต่า

S

Trephination of frontal sinus
Fronto- ethmoidectomy
Osteoplastic flap of frontal sinus

Lateral rhinotomy

Endoscopic sinus surgery
Endoscopic sinus surgery with microdebrider
Endoscopic frontal sinus surgery
Endoscopic sphenoidectomy
Endoscopic removal of benign tumor / mass
Endoscopic sphenopalatine artery ligation
Microscopic sinus surgery
Repair of choanal atresia
Medial maxillectomy / partial maxillectomy
Total maxillectomy
Excision of nasopharyngeal angiofibroma
2.2 External nose
  
Old fracture nasal bone (open reduction)
Septorhinoplasty
OP
Correction of the cleft-lip nose
OP
Reconstruction of the nose
OP
Reconstruction of nasal ala
OP
Excision of rhinophyma
OP
 
Excision mole with local flap
 
Excisional biopsy
 
Scar revision (simple)
 
Scar revision (difficult)
 
Excision of keloid
  
Laser surgery of facial mole
Laser surgery of pigmented / vascular lesions
OP Cleft lip repair
OP 3.2 Face & Neck reconstruction

 
Skin graft

 
Local flap (include Z-plasty)
  Forehead flap
หมายเหตุ 1) จานวน case ขั ้นต่าที่กาหนดให้ เป็ น surgeon (S) ต้ องเคยเป็ น assistant (A)มาก่ อน
2) OP (optional) คือ case ที่ไม่ได้ กาหนดว่าต้ องทา แต่จะทาก็ ได้ และไม่ได้ กาหนดจานวน case

A
OP
OP
OP
OP

S

5
1

5
OP
OP
OP
OP
OP
OP

1
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
1
2

2
-

1
2
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Operative procedure

ปี ที่ 1

A

ปี ที่ 2

S

A


ปี ที่ 3

S

A S
  
OP
OP

จานวนขัน้ ต่า

A
OP
OP

Deltopectoral flap
Pectoralis major myocutaneous flap
Nape of the neck flap
Mandibular reconstruction
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
  OP
Closed reduction of zygomatic fracture
 Open reduction of zygomatic fracture
OP
 Closed reduction of frontal sinus fracture
OP
 Open reduction of frontal sinus fracture
OP
  OP
Open reduction of blow-out fracture
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
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) จานวน case ขั ้นต่าที่กาหนดให้ เป็ น surgeon (S) ต้ องเคยเป็ น assistant (A)มาก่ อน
2) OP (optional) คือ case ที่ไม่ได้ กาหนดว่าต้ องทา แต่จะทาก็ ได้ และไม่ได้ กาหนดจานวน case

S

-

1

-
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Operative procedure

ปี ที่ 1

A

ปี ที่ 2

S

A

ปี ที่ 3

S

A

จานวนขัน้ ต่า

S

A

4.2 Larynx – Laryngopharynx-Trachea
 Cordectomy / cordotomy
1
 Total Laryngectomy
2
 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
 
Excision of branchial cleft cyst
 
Submandibular gland excision
  
Parotidectomy (superficial)
 Parotidectomy (total)
 Mandibulectomy
1
  
Radical neck dissection
2
 
Modified or Functional neck dissection
  OP
Excision of schwannoma of the neck
  
Excision of benign neck mass
OP
5. Bronchoesophagology
5.1 Laryngoscopy
 
Direct laryngoscopy for diagnosis
PDT of the laryngeal tumor
OP
OP

  OP
Removal of laryngeal foreign body
5.2 Bronchoscopy
 
For diagnosis / Biopsy
  2
Removal of Foreign body
  OP
Laryngotracheal stenosis
  OP
Laser surgery of the trachea
หมายเหตุ 1) จานวน case ขั ้นต่าที่กาหนดให้ เป็ น surgeon (S) ต้ องเคยเป็ น assistant (A)มาก่ อน
2) OP (optional) คือ case ที่ไม่ได้ กาหนดว่าต้ องทา แต่จะทาก็ ได้ และไม่ได้ กาหนดจานวน case

S
3
-

5
1
1
2

1
1
-

1
5

5

10

5
3
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5.3 Esophagoscopy
For diagnosis / Biopsy
Removal of Foreign body (coin)
Removal of Foreign body (bone, pin other)
For tracheo esophageal puncture
6. General
Intraoral biopsy
Skin biopsy
Nasopharyngeal biopsy
Lymph node biopsy
Tonsillectomy
Adenoidectomy
Nasopharyngeal curettage
Cleft palate repair
Repair of oropharyngeal stenosis
Uvulopalatoplasty (Laser, radiofrequency, cautery)
Uvulopalatopharyngoplasty and its modifications
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
Repair of Velopharyngeal insufficiency
Removal of torus palatinus
Styloidectomy
Tracheostomy
Incision / drainage of superficial neck abscess
Incision / drainage of quinsy
Incision / drainage of deep neck infection
Fine needle aspiration biopsy (FNA)

ปี ที่ 1

A

ปี ที่ 2

S

ปี ที่ 3

A

S







A











จานวนขัน้ ต่า

S

A
3
2




OP
OP
-

3
5
10
5
10








OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
















หมายเหตุ 1) จานวน case ขั ้นต่าที่กาหนดให้ เป็ น surgeon (S) ต้ องเคยเป็ น assistant (A)มาก่ อน
2) OP (optional) คือ case ที่ไม่ได้ กาหนดว่าต้ องทา แต่จะทาก็ ได้ และไม่ได้ กาหนดจานวน case

OP
2
2
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
-

S

5

10
2
2
5
10
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ทัง้ นีค้ ณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม
1.11.3 งานวิจัย
มีความรู้ พื ้นฐานเกี่ ยวกั บระเบียบวิธกี ารวิจัย สามารถทาและ บริ หารงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล สรุ ปผลงานวิจัย และ
นาเสนอผลงาน วิจัยในที่ประชุมวิชาการ หรื อตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ ได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ
1.12 วิธีการฝึ กอบรม
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจั ด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ดังนี ้
1.12.1 การเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี
1.12.1.1 ในส่ วนของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา จะต้ องจัดการฝึ กอบรมภาคทฤษฎีใน
รู ปแบบต่อไปนี ้
1) การสอนแบบบรรยาย (Lecture) ในส่วนความรู้ พื ้นฐานต่าง ๆ ความรู้ ทางโสต ศอนาสิ ก วิ ท ยา
และโสตสัมผัสวิทยา และ ความผิดปกติของภาษาและการพูด 15-20 ชั่วโมงต่อปี
2) การทบทวนวรรณกรรมเฉพาะเรื่ อง (Topic Review) โดยความควบคุมของอาจารย์ 15-20 เรื่ อง
ต่อปี
3) วารสารสโมสร (Journal Club) โดยความควบคุม ของอาจารย์สัปดาห์ละ 1 ครั ง้
4) การประชุ ม ศึ ก ษาผู้ ป่ วยที่ น่ า สนใจ (Interesting Case Conference) โดยความควบคุ ม ของ
อาจารย์ สัปดาห์ละ 1 ครั ง้ อาจจะสลับกั บ Grand round และการประชุม Morbidity และ Mortality
5) การสอนข้ างเตียงกลุ่มใหญ่ (Grand Round) โดยคณาจารย์ทั ้งหมด ทาสัปดาห์ละ 1 ครั ง้ อาจจะ
สลับกั บ Interesting case conference และการประชุม morbidity และ mortality
6) การประชุม ทบทวนกรณี เหตุแทรกซ้ อน และ เสียชี วิ ต (Morbidity and Mortality Conference) โดย
การควบคุม ของ อาจารย์ ทาเดือนละ 1 ครั ง้ อาจจะสลับกั บ Interesting case conference และ Grand round
7) การสอนข้ างเตียง (Ward Round) ซึ่งอาจจะแบ่งย่อยเป็ น 2 อย่ า ง ได้ แก่ การสอนข้ างเตี ย งเชิ ง
ให้ บริ การ (Service round) ทาทุกวันโดยหัวหน้ าแพทย์ประจาบ้าน และการสอน ข้ างเตียงเชิงให้ ค วามรู้ (Teaching round)
โดยอาจารย์ที่สถาบัน ฝึ ก อบรมกาหนดอย่างน้ อย 2 ครั ง้ ต่อสัปดาห์
8) การประชุมปรึ กษาผู้ป่วยโรคมะเร็ ง (Tumor Conference) ส่วนหนึ่งเป็ นการสอน ส่วนหนึ่ ง เป็ นการ
ให้ บริ การ โดยมี อาจารย์และแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วมการประชุม
ได้ แก่ พยาธิวิทยา รั งสีวิทยา เคมีบาบัด เป็ นต้ น โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั ง้
9) การประชุมปรึ กษาผู้ป่วยกับแพทย์ตา่ งสาขาวิชา (Interdepartmental conference) เช่นการประชุม
กั บรั งสีแพทย์ (X-ray Conference) เป็ นต้ น
10) การฝึ กอบรมทางห้ องปฏิบตั ิการ ได้ แก่ การฝึ ก ผ่ า ตั ด กระดู ก เทมพอราล (Temporal bone lab)
การศึกษากาย วิภาคศาสตร์ และการฝึ กผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ (cadaver dissection)
การเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีในสถาบันฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้ า นทุ ก ชั น้ ปี มี ส่ ว นร่ วมกั นเรี ยนรู้ โดย
หัวหน้ าแพทย์ประจาบ้านเป็ นผู้ควบคุม และ กระจายงานให้ แพทย์ประจาบ้านแต่ละชั ้นปี รับผิดชอบ เช่น ในการจัด ประชุ ม
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วารสารสโมสร แพทย์ประจาบ้านทุกคน ทุกชั ้นปี หมุนเวียนกั นทา ส่วนในการทา grand round หรื อการประชุมศึกษาผู้ป่วยที่
น่าสนใจ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 ควรเป็ นผู้เตรี ยม และดาเนินการประชุม เป็ นต้ น
1. 12.1.2 ในส่ วนของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการ ฝึ กอบรมและ สอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้
จัดการเรี ยนการสอน ภาคทฤษฎีให้ แก่ แพทย์ประจาบ้านของทุกสถาบัน ฝึ กอบรม ประจาปี ดังนี ้
1) การอบรม Basic Sciences in Otolaryngology –Head & Neck Surgery Course จัดประมาณต้ นเดือนกั นยายนของ
ทุกปี เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 ของทุกสถาบันเข้ ารั บการอบรม
2) การอบรม Comprehensive Otolaryngology-Head & Neck Surgery Course จัดประมาณปลายเดื อนมกราคมถึ ง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 ของทุกสถาบัน
3) การอบรม Clinical science in Otolaryngology-Head&Neck Surgery Course จั ด ส าหรั บแพทย์ ประจ าบ้ า นปี 2
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 ของทุกสถาบันเข้ ารั บการอบรมกั บคณาจารย์ที่ ร าช
วิทยาลัยฯ จัดหามาให้ เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้านมีความเข้ าใจศาสตร์ ต่างๆตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด
4) การประชุมระหว่างสถาบัน (Inter-university Conference) เริ่ มจัดตั ้งแต่กลางเดือนกั นยายนเป็ นต้ นไป โดยสถาบัน
ฝึ กอบรมในกรุ งเทพฯ ผลัดกั นเป็ นเจ้ าภาพ (7 ครั ง้ ต่อปี ) แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 ของทุ ก สถาบัน ในกรุ งเทพฯ จะท าหน้ าที่
อภิปรายกรณี ศึกษาที่เจ้ าภาพคัดเลือกมาร่ วมกั นศึกษา
5) การประชุมประจาปี ของราชวิทยาลัย (Annual Scientific Meeting) จัดปี ละ 2 ครั ง้ ในเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม
โดยสมาชิกของราชวิทยาลัยและแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา เข้ าร่ วมประชุมประจาปี ได้ โดยไม่ ต้ องเสี ย
ค่าลงทะเบียน แพทย์ประจาบ้านทุกคนมีสิทธินาเสนอผลงานวิจัยของตนเองได้
1.12.1.3 การประชุมและการฝึ กอบรมระยะสั ้นอื่นๆ ที่จัดโดยสถาบันฝึ กอบรม, สมาคมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
1.12.2 การเรี ยนการสอนภาคปฏิบัติ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ ผ้ เู ข้ ารั บการฝึ กอบรมมีการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ้
1.12.2.1 การดูแลรั กษาผู้ป่วยใน แพทย์ประจาบ้านทุกคน จะให้ การดูแลรั กษาผู้ป่วยในที่เป็ นโรคทางระบบหู คอ
จมูก ศีรษะ และ ใบหน้ า โดยจัดให้ มี ward round ในช่วงเช้ าและบ่ายทุก วันในวันราชการ และช่วงเช้ าในวันหยุดราชการ โดยมี
แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 เป็ นหัวหน้ า ทีม แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 และปี ที่ 1 ช่วยกั นดูแลผู้ป่วย, รั บผู้ป่วยใน, ติดตามการรั กษา,
สรุ ปการรั กษาและสรุ ปเวชระเบียนให้ ถูกต้ องและรวดเร็ ว
1.12.2.2 การดูแลรั กษาผู้ป่วยนอก แพทย์ประจาบ้านทุกคน มีหน้ าที่ออกตรวจและให้ การรั กษาผู้ป่วยนอกทาง
ระบบหู คอ จมูก ศีรษะ และใบหน้ าทั่วไป โดยมีอาจารย์เป็ นที่ปรึ กษา อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 2 ครั ง้ พร้ อมกั บให้ ค าแนะน าแก่
แพทย์สาขาอื่น ๆ ที่ส่งผู้ป่วยมาขอคาปรึ กษา ทั ้งนี ้ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 จะทาหน้ าที่ควบคุมการทางานของ แพทย์ ประจ า
บ้าน ปี ที่ 2 และปี ที่ 1 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 มีส่วนช่วยดูแลแพทย์ ประจาบ้านปี ที่ 1 ด้ วย
1.12.2.3 การผ่าตัดแพทย์ประจาบ้านทุกคนมีหน้ าที่ช่วย อาจารย์ผ่าตัดและทาผ่า ตั ด ด้ วยตนเอง ภายใต้ การ
ควบคุมของอาจารย์ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 2 ครั ง้ (รายละเอียดหัตถการที่จาเป็ นสาหรั บแพทย์ประจาบ้านแต่ละชั ้นปี ให้ ดูในข้ อ
1.11.2.2 หัวข้ อ III. การปฏิบตั ิงานในห้ องผ่าตัด หน้ า 13-19)
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1.12.2.4 การดูแลผู้ป่วยนอกเวลาราชการ แพทย์ประจาบ้าน ทุกคนจะต้ องผลั ด เปลี่ ย นกั นอยู่ เ วรนอกเวลา
ราชการ โดยจัดให้ เป็ นแพทย์ เวรคนที่ 1 (แพทย์ประจาบ้านชั ้นปี ที่ 1) แพทย์เวรคนที่ 2 (ชั ้นปี ที่ 2) และ แพทย์เวรคนที่ 3 (ชั ้น
ปี ที่ 3) ทั ้ง 3 คนจะทาหน้ าที่ดูแลผู้ป่วยใน และรั บ ปรึ กษาและให้ คาแนะนาแก่ แพทย์สาขาอื่น ๆ นอกเวลาราชการ หากมี
ผู้ป่วยที่ต้องรั บไว้ เป็ นผู้ป่วยใน หรื อกรณี ที่ต้องทาการผ่าตัดฉุกเฉิ นจะต้ อง แจ้ งให้ อาจารย์ที่อยู่เวรในวันนั ้นๆ ทราบด้ วย และ
ในกรณี ที่มีแพทย์ ประจาบ้านต่อยอดศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ ม สร้ างใบหน้ าด้ วย ให้ แพทย์ประจาบ้ า นสาขาโสต ศอ
นาสิก เป็ นผู้ช่วยในการตกแต่ง บาดแผล ใบหน้ าผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่งและเสริ มสร้ างใบหน้ าด้ วย
1.12.2.5 การปฏิบตั ิงานในสถาบันฝึ กอบรมกิ จกรรมเลือก ในกรณี แพทย์ ประจ าบ้ า นขอไปรั บการฝึ กอบรมใน
สถาบันฝึ กอบรมกิ จกรรมเลือก ให้ อยู่ในความดูแลและการพิจารณาของหัวหน้ าหรือผู้แทน สถาบัน ฝึ กอบรมกิ จกรรมเลือกนั ้นๆ
และราชวิทยาลัยฯ กาหนดให้ การปฏิบตั ิงาน ในสถาบันฝึ กอบรม กิ จกรรมเลือกทั ้งหมดต้ องไม่เกิ น 1 ใน 3 ของหลักสูตร
1.12.3 การวิจัย
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ แพทย์ประจาบ้านการทาวิจัย โดย
กาหนดให้ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 นาเสนอโครงร่ างการวิจัย ซึง่ ควรจะเป็ นแบบไปข้ างหน้ า ให้ แก่ อาจารย์ ที่ ปรึ กษา
และทาการเสนอขอสอบโครงร่ างการวิจัย และขอรั บคารั บรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยของสถาบันที่ตนสังกั ด ให้
เสร็ จสิ ้นภายในเดือนสิงหาคม ของปี นั ้นๆ
เมื่อได้ คารั บรองฯ แล้ ว ให้ ส่งหัวข้ อการวิจัย ให้ ประธาน คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อทราบ และ
ให้ ดาเนินการวิจัย ตามมาตรฐาน การคัดเลือกผู้ป่วย การเก็ บข้ อมูลการวิจัย ให้ กระทาให้ แล้ วเสร็ จ ในช่วงครึ่ งปี แรก
ของการเป็ นแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3
หลังจากนั ้น จึงมีการการวิเคราะห์ผล และการนาเสนอเพื่ อขอสอบปกป้ องงานวิ จั ย กั บอาจารย์ ที่ ปรึ กษา
อาจารย์ประจาของสถาบันฝึ กอบรม และอาจารย์ภายนอกสถาบันฝึ กอบรม
ก่ อนที่งานวิจัยนั ้นๆจะต้ องนาเสนอให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ สอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา เป็ นผู้ประเมิน
คุณภาพ และ
คณะ อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะเก็ บไว้ ใช้ พิจารณาประกอบกั บการสอบ วุฒิบตั รและหนังสืออนุมัติด้วย
อนึ่ง แพทย์ประจาบ้านอาจส่งงานวิจัยให้ อนุกรรมการฝึ กอบรม และสอบทาง electronic mail ก็ ได้ แต่ ต้ องส่ ง
ต้ นฉบับพิมพ์ให้ ราชวิทยาลัยฯ เก็ บไว้ 1 ฉบับ
1.12.4 ความรู้ ทางด้ านบูรณาการ
ได้ แก่ ความรู้ ในด้ านความเป็ นมนุษย์ ความเป็ นมื ออาชี พ จริ ยธรรมทางการแพทย์ การพั ฒ นาตนเอง การ
ค้ นคว้ าวิจัย ระบาดวิทยา การป้องกั นโรค แพทยศาสตร์ ศึกษา สารสนเทศ ความรู้ ด้ านกฎหมาย และการประกั นคุณภาพ
ทั ้งนี ้เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้านมีจิตใจที่ดีงาม มีมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ ที่ประกอบด้ วยหลักเมตตา กรุ ณา
และอุเบกขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา ขณะเดียวกันต้ องพิจารณาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็ นปั ญญาให้ สังคม แก้ ไขวิกฤต และ
เหตุการณ์ เฉพาะหน้ าด้ วยปั ญญา ปฏิบตั ิตามกฎหมายของบ้านเมือง และยึดถื อการประกั นคุณภาพ เป็ น เสมือนกุญแจการ
พัฒนา
1.13 การประเมินผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการประเมินผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมดังนี ้
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1.13.1 การประเมินระหว่ างการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ การประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้ ารั บการฝึกอบรม อย่างน้ อยที่สุด เมื่อมี
การสิ ้นสุดการฝึ กอบรมแต่ละปี เพื่อสามารถให้ ข้อมูลกั บผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม ประกอบการพัฒนา หรื อเพื่อการเลื่อนระดับ
วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ
1) การประเมินความรู้ ให้ ใช้ การสอบข้ อเขียนและ/หรื อ การสอบปากเปล่า
2) การประเมินทักษะ ให้ ใช้ การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ตลอดเวลาในช่วงการฝึ กอบรม และ/ หรื อการสอบ
ปฏิบตั ิการจริ ง
3) การประเมินเจตคติ ใช้ การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ความรั บผิดชอบ ความซื่อสัตย์ความเอา ใจใส่ในงาน และ
การปฏิบตั ิ ต่อบุคลากรต่างๆ อย่างมีจรรยามารยาท และมีคุณธรรมในช่วงการ ฝึ กอบรม
4) การประเมินงานวิจัย แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 จะต้ องได้ รับการประเมินโครงร่ างงานวิจัย แพทย์ประจาบ้าน
ปี ที่ 3 จะต้ องได้ รับการติดตามงานวิจัย และประเมินผลเมื่อสิ ้นสุดงานวิจัย โดยคณาจารย์ของสถาบันฝึกอบรมและอาจารย์จาก
ภายนอกเสียก่ อน แล้ ว ส่งให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พิจารณา
1.13.2 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ
การประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีหลักเกณฑ์ดังนี ้
I. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
1. ต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรม ตามพระราชบัญญั ติ วิ ช าชี พ เวชกรรม พ.ศ.
2525 และผ่าน การปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
2. ได้ รับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์หลักสูตรของแพทยสภา
ในสถาบันฝึ กอบรมที่แพทยสภาให้ การรั บรอง และขึ ้นทะเบียนไว้ กับแพทยสภา ครบ 3 ปี และ
3. ได้ ปฏิบตั ิงานชดใช้ ทุนตามการจัดสรรของ คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผ้ ทู าสัญญาชดใช้
ทุนการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ในสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเป็ นสถานที่ ปฏิ บัติ ง านได้ ซึ่ ง สถานที่
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวจะต้ อง มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนตามเกณฑ์ทั่วไปสาหรั บสถาบันฝึ กอบรม และมีภาระงานทางโสต ศอ นาสิก
วิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรมตาม ที่ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะต้ อง
ปฏิบตั ิงาน มากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ประกาศแพทยสภาที่ 55/2547)
นอกจากนีต้ ้ องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
(i) มีหนังสือรั บรองจากหั ว หน้ า สถาบัน ฝึ กอบรมนั น้ ๆ ว่ า เป็ นผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรมและมี ค วาม
รั บผิดชอบสูง ในขณะ รั บการฝึ กอบรม
(ii) มีประสบการณ์ ในการผ่าตัดเพียงพอ ตามรายการที่ ก าหนดไว้ ในสมุ ด บัน ทึ ก รายการ
(surgical log book) ที่ราชวิทยาลัยแจกให้ แพทย์ประจาบ้านทุกคน และได้ รับการลงนามรั บรองจากหัวหน้ าสถาบันฝึ กอบรม
นั ้น ๆ หรื อผู้แทน
(iii) มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างน้ อย 1 เรื่ อง
ก) ให้ ส่ง research proposal ที่ผ่านการสอบโครงร่ างการวิจัยแล้ วจากคณะกรรมการที่ ส ถาบัน
แต่งตั ้งขึ ้นซึ่งประกอบด้ วยอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ในสถาบัน และอาจารย์ภ ายนอกสถาบัน และได้ รั บการรั บรองจาก
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมวิจัยฯ ของสถาบันแล้ ว ไปที่ประธาน และคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ทาง electroniic
mail ( ช่วงต้ นปี การศึกษาของแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 ) เพื่อรั บทราบภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของปี ดังกล่าว โดยจะต้ องมีชื่อเรื่ อง
งานวิจัย ชื่อผู้วิจัยหลัก, อาจารย์ที่ ปรึ กษา พร้ อมสาเนาผลการพิจารณาของ ethical committee
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ข) สอบปกป้องงานวิจัย กั บอาจารย์ที่สถาบันแต่งตั ้งซึ่งประกอบด้ วยอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์
ในสถาบัน และอาจารย์ภายนอกสถาบัน แล้ วส่งรายงานการวิจัย ไปที่ประธานฯ และอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ภายใน
วันที่ 31 มกราคม ของปี ที่ สมัครสอบ การส่งให้ อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อาจจะส่งให้ electronic mail ก็ ได้ แต่ต้องส่ ง
ต้ นฉบับพิมพ์ให้ ราชวิทยาลัยฯ เก็ บไว้ 1 ฉบับ
II. การสมัครสอบ
ในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา ให้ แพทย์ที่ประสงค์ จ ะเข้ าสอบ ขอรั บ และ ยื่ น ใบค าขอสมั ค รสอบพร้ อมทั ง้ เอกสารต่ า ง ๆ แล ะ
ค่าธรรมเนียมการสอบได้ ที่เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ หรื อผู้แทนที่ได้ รับมอบหมาย ภายใน 31 มีนาคมของทุกปี ดังนี ้
1) ใบคาขอสมัครสอบจานวนติดรู ปถ่ ายขนาด 2 นิ ้ว 2 ชุด (สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ จากเว็ บไซต์
ของราชวิทยาลัยฯ: www.rcot.org)
2) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจานวน 2 ชุด
3) ใบรั บรองว่า การฝึ กอบรมแพทย์ ประจ าบ้ า นครบถ้ วนเป็ นเวลา 3 ปี หรื อ ใบรั บรองการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รครบ 3 ปี 6 เดือน พร้ อมสาเนา 1 ชุด
4) หนังสือรั บรองจากผู้บงั คับบัญชาว่า เป็ นผู้มีคุณธรรม และมีความรั บผิดชอบ พร้ อมสาเนา 1 ชุด
5) สมุดบันทึกรายการการผ่าตัด (surgical log book)
6) หนังสือรั บรองจากหัวหน้ าสถาบันฝึ กอบรม ว่ามีผลงานวิจัยที่ได้ มาตรฐาน พร้ อมสาเนา 1 ชุด
7) ซองจดหมายที่จ่าหน้ าถึ งตัวผู้สมัคร พร้ อมแสตมป์ 2 ซอง
8) ค่าธรรมเนีย มการสอบ 6,000 บาท
III. การสอบ
การสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะจัดทาโดยแบ่ง การสอบออกเป็ น 3 ประเภท
ได้ แก่ การสอบข้ อเขียน การสอบปากเปล่า และการสอบปฏิบตั ิการ ทัง้ นีใ้ ห้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯเป็ นผู้
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
1) การสอบข้ อเขียน แบ่งออกได้ ดังนี ้
ก. การสอบ Basic Sciences แพทย์ประจาบ้าน ปี ที่ 1 หรื อแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่ อวุ ฒิ บัต รปี ที่ 2
จะต้ องเข้ าอบรมหลักสูตร Basic Sciences in Otolaryngology-Head and Neck Surgery ที่ราชวิท ยาลั ย ฯ มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จัดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี หลังจากอบรมแล้ ว แพทย์ดังกล่าวจะต้ องสอบ Basic Sciences
เพื่อใช้ เป็ นคะแนนเก็ บ 10% ของการสอบข้ อเขียนทั ้งหมด
แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 และ 3 สามารถขอสอบ Basic Sciences ร่ วมกั บแพทย์ประจาบ้านปี ที่
1 ได้ และคณ ะอนุ ก รรมการ ฝึ กอบรมและ สอบฯ จะใช้ ค ะแนนที่ ดี ที่ สุ ด ใน 3 ครั ้ง เป็ นคะแนนเก็ บ (ทั ้ง นี ้ขึ ้น กั บ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด)
ข. การสอบข้ อเขียนสรุ ปเพื่อความเข้ าใจ
ข้ อสอบข้ อเขียนทั ้งหมดจานวน 180-200 ข้ อ ซึ่ง อฝส. เป็ นผู้คัดเลือกมาจากสถาบัน ฝึ กอบรม
ทั ้ง 12 แห่ง ข้ อสอบทั ้งหมดเป็ น multiple choice ให้ เลือกข้ อเดียวที่ดีที่สุดจาก 5 ตัวเลือก แบ่งสอบออกเป็ น 2 ภาค ภาคเช้ า
และภาคบ่าย ซึ่งจะจัดจานวนข้ อตามความเหมาะสม กั บเวลา โดยเฉลี่ยควรจัดเวลาให้ ข้อละ 1.5-2 นาที
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การคัดเลือกข้ อสอบ จะต้ องพยายามให้ บรรลุวตั ถุ ประสงค์ของหลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ ควรจัดทา Table of Specification ขึ ้นมาเผยแพร่ และดาเนินการออกข้ อสอบไปตามนั น้ (ทั ้ง นี ้ขึ ้น กั บ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด)
2) การสอบปากเปล่ า
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ปั จจุบนั จานวน 12 คน และอาจจะมีอนุกรรมการ เฉพาะกิ จจาก
สถาบันฝึ กอบรมเพื่อช่วยในการสอบอีกสถาบันละไม่เกิ น 1 คน ซึ่งได้ รับแต่งตั ้งโดย ราชวิทยาลัยฯ จากการเสนอ ของ อฝส.
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ร่ วมกั บอนุกรรมการเฉพาะกิ จฯ ร่ วมกั น เป็ นกรรมการ
สอบปากเปล่าซึ่งแบ่งเป็ นชุด ชุดละ 2-3 ท่าน ขึ ้นอยู่กับมติของที่ประชุม อฝส. กรรมการสอบปากเปล่ า แต่ ล ะชุ ด จะต้ อง มี
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เป็ นกรรมการฯ อย่างน้ อย 1 ท่าน
ข้ อสอบปากเปล่ า ควรประกอบด้ วย Ear , Nose , General ENT+Sleep disorders , Head and Neck surgery , และ
Maxillofacial surgery
ผู้เข้ าสอบทุกคนจะต้ องเข้ าสอบปากเปล่ากั บกรรมการสอบทุกชุด โดยแต่ละชุดจะสอบข้ อสอบ 1 ข้ อ ซึ่ ง
ไม่ซ ้ากั น ทัง้ นีต้ ามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด
3) การสอบปฏิบัติการ
อนุ ก รรมการ ฝึ กอบรมแล ะสอบฯ คว รจั ด ให้ มี ก า รสอบปฏิ บัติ การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ที่
คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร และมีความพร้ อมที่จะทาได้ เช่น
ก. การสอบ OSCE หรื อ MEQ
ข. การสอบปฏิบัติกับผู้ป่วย : ให้ ผ้ สู อบทาการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผู้ป่วย ขบวนการให้ การ
วินิจฉั ย รวมทั ้งการส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ และขบวนการให้ การรั กษา เป็ นต้ น (สอบรายสั ้น, สอบรายยาว)
ค. การสอบปฏิบัติการผ่ าตัด : ให้ ผ้ สู อบเตรี ยมผู้ป่วยในการผ่าตัด การแก้ ไขปั ญหาในขณะ
ผ่าตัด การป้องกั นโรคแทรกซ้ อนขณะผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เป็ นต้ น
การสอบปฏิบตั ิการผ่าตัด อฝส. อาจจัดให้ สอบก่ อนการสอบข้ อเขียนก็ ได้
ง. การสอบปฏิบัติการกรอกระดูกหู : ให้ ผ้ สู อบเตรี ยมพร้ อมกรอกระดู ก หู ตามข้ อสอบที่
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯกาหนด
IV. เกณฑ์ การตัดสินผลการสอบ
1) การสอบข้ อเขียน
คะแนนการสอบข้ อเขียน ได้ แก่ คะแนนเก็ บจากการ สอบ Basic Sciences (10%) และคะแนน
จากการสอบเพื่อความเข้ าใจ เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรม (90%) ทั ้ง 2 ส่วนเมื่อรวมกั นแล้ ว หากได้ คะแนน มากกว่า 60% ถื อว่ า
สอบผ่าน และไปสอบปากเปล่า และสอบปฏิบตั ิการ ต่อไป
หากได้ คะแนนระหว่าง 55%-59.9% ถื อว่าสอบ ไม่ผ่านแต่มีสิทธิ ใ นการสอบปากเปล่ า และสอบ
ปฏิบตั ิการ เมื่อรวมคะแนนงานวิจัยแล้ วเกิ น 60%
หากได้ คะแนนน้ อยกว่า 55% ถื อว่าสอบไม่ผ่าน และไม่มีสิทธิสอบปากเปล่า และปฏิบตั ิการ (ทัง้ นี ้
ขึน้ กับคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด)
2) การสอบปากเปล่ า
หากได้ คะแนนเท่ากั บหรื อมากกว่ า 60% ถื อว่ า สอบผ่ า น (ทั ้ง นี ้ขึ ้น กั บ คณะอนุ ก รรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด)
3) การสอบปฏิบัติการ (ผ่ าตัด และการกรอกระดูกหู)
หากได้ คะแนนเท่ากั บหรื อมากกว่า 60% ถื อว่ า สอบผ่ า น (ทั ้ง นี ้ขึ ้น กั บ คณะอนุ ก รรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด)
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4) การตัดสินรวม
คิด คะแนนสอบข้ อเขีย น คะแนนสอบปากเปล่า และ คะแนนสอบปฏิบตั ิการ ทั ้ง 3 กลุ่ ม ต้ องมี
คะแนนแต่ละกลุ่มเท่ากั บหรื อมากกว่า 60% ถื อว่าสอบผ่าน
หากได้ คะแนนกลุ่มใดน้ อยกว่า 60% ให้ ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ แต่ ละชุด จะกาหนด
V. การสอบใหม่
ผู้สอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สามารถ ขอสอบใหม่ได้ ในปี ถัดไป หรื อเมื่อราชวิ ท ยาลั ย ฯจั ด ให้ มี
การสอบ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี ้
ผู้ที่สอบข้ อเขียนผ่านเกณฑ์ 60% แต่ไม่ผ่านการสอบปากเปล่า และ/หรื อสอบปฏิบตั ิการ ให้ สอบใหม่
เฉพาะการสอบปากเปล่า และ/หรื อการสอบปฏิบตั ิการ โดย ไม่ต้องสอบข้ อเขียนใหม่ ซึ่งคะแนนสอบข้ อเขี ย นดั ง กล่ าวให้
ใช้ ได้ ในปี ถัดไปเท่ านัน้ เว้ นจากนัน้ ต้ องสอบใหม่ทั ้ง 3 ส่วน
ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ แต่ ละชุดจะกาหนด
การสอบใหม่จะต้ องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ พร้ อมกั บค่าธรรมเนียมการสอบเช่ น เดี ย วกั บ
การสมัครสอบทั่วไป
1.13.3 การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ
การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
I. คุณสมบัติของผู้ย่ นื คาขอหนังสืออนุมัติฯ
1) ผู้ยื่นคาขอหนังสืออนุมัติฯ สาขาโสต ศอ นาสิ ก วิ ท ยา จะต้ องเป็ นผู้ ได้ รั บใบอนุ ญ าตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และได้ รับใบประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูน
ทักษะของแพทยสภา และต้ องมี คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(i) เป็ นผู้ได้ รับหนังสืออนุมัติ หรื อวุ ฒิ บัต ร สาขาโสต ศอ นาสิ ก วิ ท ยา จากสถาบัน ใน
ต่างประเทศที่แพทยสภารั บรอง
(ii) เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ต่อเนื่องเป็ นเวลา 5 ปี ในสถานบริ การ
ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่มี คุณสมบัติอนุโลมตามประกาศแพทยสภา เรื่ องเกณฑ์ทั่วไปสาหรั บสถาบันฝึ กอบรม และมี
ภาระงานทางด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยา ตามเกณฑ์ มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรม ที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศ
ไทยกาหนดไว้
2) ต้ องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ของ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
(i) มีหนังสือรั บรองจากหัวหน้ าสถานบริ การ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขนั ้นๆ ว่ า เป็ น
ผู้มีคุณธรรม และมี ความรั บผิดชอบสูงในขณะปฏิบตั ิงาน
(ii) มีประสบการณ์ ในการผ่าตัดเพียงพออนุโลม ตามรายการที่กาหนดไว้ ในสมุ ด บัน ทึ ก
รายการผ่าตัด (surgical log book) สาหรั บแพทย์ประจาบ้าน และจะต้ องได้ รับการลงนามรั บรอง จาก หัวหน้ าสถานบริ การทาง
การแพทย์ และสาธารณสุขนั ้นๆ ด้ วย
(iii) มีผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์แล้ ว หรื อ ได้ เคยนาเสนอในที่ประชุมวิชาการประจ าปี
ของราชวิทยาลัยโสตฯ อย่างน้ อย 1 เรื่ อง
(iv) มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอย่างน้ อย 100 คะแนนใน 5 ปี
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II. การยื่นขอหนังสืออนุมัติฯ
ผู้ที่ต้องการยื่นคาขอหนังสืออนุมัติฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะต้ องยื่ น ค าขอหนั ง สื ออนุ มั ติ ฯ
พร้ อมทั ้งเอกสารต่างๆ และ ค่าธรรมเนียมได้ ที่เลขาธิการราชวิทยาลัยโสตฯ หรื อผู้แทนที่ได้ รับมอบ หมาย ภายในวั น ที่ 31
มีนาคม ของทุกปี ดังนี ้
1) คาขอหนังสืออนุมัติ ซึ่งติดรู ปถ่ ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ ้ว รวม 3 ชุด
2) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 3 ชุด
3) ใบรั บรองการปฏิบตั ิงานเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยาในสถานบริ การทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข เป็ นเวลา อย่างน้ อย 5 ปี พร้ อมสาเนา 2 ชุด (รวม 3 ชุด)
4) หนังสือรั บรองจากหัวหน้ าสถานบริ การทางการแพทย์ และสาธารณสุข ว่าเป็ นผู้มีคุณธรรม
และมีความรั บผิดชอบสูง พร้ อมสาเนา รวม 3 ชุด
5) รายการผ่าตัดต่างๆ พร้ อมบันทึกรายงานการผ่าตัด (operative note) พร้ อมสาเนา 1 ชุด
6) สาเนางานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ ว 12 ชุด ในกรณี ที่ยังไม่ได้ ตีพิมพ์ ต้ องเคยได้ นาเสนอในที่ประชุ ม
วิชาการ ของ ราชวิทยาลัย โสตฯ มาก่ อน
7) เอกสารแสดงคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ พร้ อมสาเนา รวม 3 ชุด
8) ซองจดหมายที่จ่าหน้ าถึ งตัวผู้ยื่นคาขอ พร้ อมสแตมป์ 2 ซอง
9) ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
III. การสอบ
การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แบ่งการสอบออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ การสอบ
ข้ อเขียน การสอบปากเปล่า และการสอบปฏิบตั ิการ
1. การสอบข้ อเขียน แบ่งออกได้ ดังนี ้
ก. การสอบ Basic Sciences ให้ แพทย์ ที่ จ ะสอบเพื่ อหนั ง สื ออนุ มั ติ จะต้ องเข้ าอบรม
หลักสูตร Basic Sciences in Otolaryngology-Head and Neck Surgery ที่ราชวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ คณะอนุก รรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ จัดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี เช่นเดียวกั บแพทย์ประจ าบ้ า นปี ที่ 1 เมื่ อ ได้ ปฏิ บัติ ง านมาแล้ วอย่ า งน้ อย 2 ปี
หลังจากอบรมแล้ ว แพทย์ดังกล่าวจะต้ องสอบ Basic Sciences เพื่อใช้ เป็ นคะแนนเก็ บ 10% ของการสอบข้ อเขี ย นทั ง้ หมด
แพทย์ผ้ สู อบเพื่อหนังสืออนุมัติมีสิทธิขอสอบ Basic Sciences ได้ 3 ครั ง้ (3 ปี ) และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะใช้
คะแนนที่ดีที่สุดใน 3 ครั ง้ เป็ นคะแนนเก็ บ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ แต่ ละชุดจะกาหนด
ข. การสอบข้ อเขียนสรุ ปเพื่อความเข้ าใจ
ข้ อสอบข้ อเขียนทัง้ หมดจ านวน 180-200 ข้ อ ซึ่ ง อฝส.เป็ นผู้ คั ด เลื อกมาจากสถาบัน
ฝึ กอบรมทั ้ง 10 แห่ง ข้ อสอบ ทั ้งหมดเป็ น multiple choice ให้ เลือกข้ อเดียวที่ดีที่สุดจาก 5 ตัวเลือก แบ่งสอบออกเป็ น 2 ภาค
ภาคเช้ า และภาคบ่าย ซึ่งจะจัดจานวนข้ อตาม ความเหมาะสมกั บเวลา โดยเฉลี่ยควรจัดเวลาให้ ข้อละ 1.5-2 นาที
การคัดเลือกข้ อสอบ จะต้ องพยายามให้ บรรลุ วั ต ถุ ประสงค์ ของหลั ก สู ต รโดย อฝส.
ควรจัดทา Table of Specification ขึ ้นมาเผยแพร่ และดาเนินการไปตามนั ้น
ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ แต่ ละชุดจะกาหนด
* ผู้ท่ มี ีสิทธิยกเว้ นการสอบข้ อเขียน ได้ แก่
1) ผู้ที่ผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสูตรโสต ศอ นาสิกวิท ยา และได้ รั บวุ ฒิ บัต ร/หนั ง สื ออนุ มั ติ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากต่างประเทศที่ ก.พ. แพทยสภา และราชวิทยาลัยฯ รั บรองหลักสูตร
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2) ผู้ที่ปฏิบตั ิงานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา มาอย่างน้ อย 10 ปี ในโรงพยาบาลของรั ฐที่แยกแผนก
ไว้ ชัดเจน โดยจะ ต้ องขอจากราชวิทยาลัยฯ เป็ นกรณี ๆ ไป
2. การสอบปากเปล่ า
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อาจจะเสนอแต่ ง ตั ง้ อนุ ก รรมการเฉพาะกิ จจากสถาบัน
ฝึ กอบรม เพื่อช่วยในการสอบ สถาบันละไม่เกิน 1 คน ซึ่งได้ รับแต่งตั ้งโดยราชวิทยาลัยฯ จากการเสนอของ อฝส. อนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ ร่ วมกั บ อนุกรรมการเฉพาะกิ จฯ รวมกั นเป็ นกรรมการสอบปากเปล่าซึ่งแบ่งเป็ นชุด ชุดละ 2-3 ท่าน ขึ ้นอยู่
กั บมติของที่ประชุม อฝส. กรรมการสอบปากเปล่า แต่ละชุด จะต้ องมีอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เป็ นกรรมการฯ อย่ า ง
น้ อย 1 ท่าน
ข้ อสอบปากเปล่า ควรประกอบด้ วย Ear , Nose , General ENT +Sleep disorders , Head and Neck surgery , และ
Maxillofacial surgery
ผู้เข้ าสอบทุกคนจะต้ องเข้ าสอบปากเปล่ากั บกรรมการสอบทุกชุด โดยแต่ละชุดจะสอบข้ อสอบ 1 ข้ อ ซึ่ ง
ไม่ซ ้ากั น ทัง้ นีต้ ามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด
3. การสอบปฏิบัติการ
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ควรจัดให้ มี ก ารสอบปฏิ บัติ การ อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ
เห็นสมควร และมีความพร้ อม ที่จะทาได้ เช่น
ก. การสอบ OSCE
ข. การสอบปฏิบตั ิกับผู้ป่วย ให้ ผ้ สู อบทาการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผู้ป่วย ขบวนการ การให้
การวินิจฉั ย รวมทั ้งการส่งตรวจทาง ห้ องปฏิบตั ิการ และขบวนการให้ การรั กษา เป็ นต้ น (สอบรายสั ้น, สอบรายยาว)
ค. การสอบปฏิบตั ิการผ่าตัด : ให้ ผ้ สู อบเตรี ยมผู้ป่วยใน การผ่าตั ด การแก้ ไขปั ญหาในขณะ
ผ่าตัด การป้องกั นโรคแทรกซ้ อนขณะ ผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เป็ นต้ น
ง. การสอบปฏิบตั ิการกรอกระดูกหู : ให้ ผ้ สู อบเตรี ยมพร้ อมกรอกระดู ก หู ตามข้ อสอบที่
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯกาหนด
4. การประเมินงานวิจัย
ต้ องเป็ นงานวิจัยตามเงื่อนไข 1.12.3 และผู้ยื่นขอหนังสืออนุมัติฯ ต้ องมีสัดส่วนของการท างาน
วิจัยนั ้นอย่างน้ อย 60% และผู้ยื่นขอหนังสืออนุมัติ จะต้ องตอบข้ อซักถามของ คณะอนุกรรมการ ฝึ กอบรมและสอบฯ เกี่ ย วกั บ
งานวิจัยดังกล่าวจน เป็ นที่พอใจ
5. การประเมินรายงานการผ่ าตัด
ต้ องเป็ นบันทึกรายงานการผ่าตัดที่ผ้ ยู ื่นขอหนังสืออนุมัติฯ กระทาด้ วยตนเองในช่วงเวลา 5 ปี ที่
ปฏิบตั ิงานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา โดยผู้ยื่นขอหนังสืออนุมัติจะต้ องตอบข้ อซักถามของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
จนเป็ นที่พอใจ
IV. เกณฑ์ การตัดสินการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินการประเมินเหมือนข้ อ 1.13.2 ขัอ IV แต่ในกรณี ที่ผ้ สู อบฯ ขอยกเว้ นการสอบ
ข้ อเขียน และขอสอบเฉพาะการสอบปากเปล่า และการสอบปฏิบตั ิการเท่านั ้น ให้ เพิ่มการประเมิน ดังนี ้
1) การประเมินงานวิจัย ต้ องอยู่ในขั ้นเป็ นที่น่าพอใจ
2) การประเมินรายงานการผ่าตัด ต้ องอยู่ในขั ้นเป็ น ที่น่าพอใจผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้ วน
เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับ หนังสือ อนุมัติฯ
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กรณี ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ ยึดถื อตามข้ อ 1.13.2 ข้ อ V ส่วนผู้ที่มิได้ สอบข้ อเขีย น
ให้ ยื่นขอสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ ใหม่ในปี ถัดไป
1.14 การประกันคุณภาพการศึกษา
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมที่จะได้ รับอนุมัติให้ จัด การ
ฝึ กอบรมได้ จะต้ องผ่านการ ประเมินความพร้ อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และสถาบันฝึ กอบรม จะ ต้ องจัดให้ มีการประกั น
คุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
1.14.1 การประกั นคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีระบบ และกลไกการประกั น คุณภาพการฝึ กอบรมภายใน
ก) คณะกรรมการฝึ กอบรมฯ
สถาบันฝึ กอบรมควรมีคณะกรรมการฝึ กอบรมที่มีหัวหน้ า หลักสูตร หรื อผู้แ ทนเป็ นประธาน และมี
กรรมการที่ประกอบด้ วยตัวแทน แพทย์ประจาบ้าน 1 คน คณะกรรมการฯ มีหน้ าที่ติดตามดูแลให้ ข้อเสนอ แนะการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้าน
ข) มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา สถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มีอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ กับแพทย์ประจาบ้ า น เฉพาะ
บุคคล เพื่อกระตุ้นการฝึ กอบรม การทางานวิจัย และรายงาน ต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมฯ
ค) การประเมินตนเอง สถาบันฝึ กอบรมควรมีการประเมินตนเองประจาปี ในดัชนีต่างๆ ที่ สถาบัน ก าหนดไว้
และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ ดาเนินการ และปรั บปรุ งจุดอ่อนเสริ มจุดแข็ง
1. 14.2 การประกั นคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องได้ รับการประเมินคุณภาพจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรม และสอบ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาทุก 5 ปี
1.15 การทบทวน /พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยฯ กาหนดให้ คณะอนุกรรมการ ฝึ กอบรม และสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ทบทวน ปรั บปรุ ง
แก้ ไขเกณฑ์ หลักสูตรฯ นี ้ให้ ทันสมัย และเกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้ อยทุก 5 ปี
เมื่อราชวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติเกณฑ์หลักสูตรที่ปรั บปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ราชวิทยาลัยฯ จะเสนอขออนุมัตจาก
แพทยสภา และแจ้ งไปยัง สถาบันฝึ กอบรมต่างๆ ให้ ปรั บปรุ งหลักสูตรของตนให้ ตรงกั บ เกณฑ์ หลักสูตรฯของราชวิ ท ยาลั ย ฯ
ต่อไป
2. เกณฑ์ มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สถาบันฝึ กอบรม หมายถึ ง คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้าน
อนึ่งราชวิทยาลัย / วิทยาลัย / สมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายให้ ดูแลการฝึกอบรมสาขาใด เมื่อจะพิจารณา
อนุมัติให้ คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลใดเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมได้ คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลนั ้นจะต้ องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะ และจะต้ องระบุสถานภาพของสถาบัน
ฝึ กอบรมนั ้น ดังนี ้
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2.1 เกณฑ์ ท่ วั ไปสาหรั บสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมหลั ก สู ต รแพทย์ ประจ าบ้ า นเพื่ อ
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะต้ อง มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ทั่วไปที่ระบุไว้ ประกาศแพทยสภาที่ 18/2550 เรื่ องเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นผู้มี ความรู้ ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ เกณฑ์สถาบันฝึ กอบรมการขอเป็ น สถาบัน ฝึ กอบรม และการติดตามกากั บดูแลสถาบันฝึ กอบรม
วันที่ 8 มีนาคม 2550 ดังนี ้
(1) คุณสมบัติท่ วั ไป
(ก) ได้ รับการรั บรองคุณภาพ หรื อกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริ มสร้ างคุณสมบัติในการใฝ่ รู้ให้ แก่ ผ้ เู ข้ ารั บการ ฝึ กอบรม
(ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ และจานวนผู้ป่วยทั ้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่
การฝึ กอบรม และผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมได้ มีส่วนดาเนินการดูแลรั กษาและให้ บริ การกับผู้ป่วยโดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรื อแผนกในโรงพยาบาล เป็ นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ โดยผู้บริ หารของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรง พยาบาล ที่รับผิดชอบดาเนินการต้ องไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริ หารงานและการพัฒนางานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
(จ) มีปณิ ธานและพันธกิ จระบุไว้ ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจาบ้านที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกั บ
หลักสูตร และมีความสามารถในการเป็ นนักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่ องได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้ องกับ
พันธกิ จ
(ฉ) มีระบบบริ หารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้ บรรลุตามปณิ ธาน ได้ แก่ การบริ หารงานทั่วไป การบริ หาร
การศึกษา เป็ นต้ น ระบบบริ หารงานดังกล่าวให้ ทาเป็ นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล
และประกาศให้ ผ้ เู กี่ ยวข้ องทราบทั่วกัน
(ช) มีแพทย์ผ้ ทู รงคุณวุฒจิ านวนเพียงพอรั บผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เกี่ ยวข้ อง และมีความมุ่งมั่น ความเต็มใจ
ในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรฝึกอบรม
(ซ) ในระยะเริ่ มแรก (ประมาณ ๕ ปี ) คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่ขอเปิ ดดาเนินการฝึ กอบรม
อาจพิจารณาทาความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ ดาเนินการเปิ ด
หลักสูตรฝึ กอบรมมาแล้ วไม่ต่ากว่า ๑๐ ปี ให้ ช่วยทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษา / ช่วยเหลือ หรื อเป็ นสถาบันสมทบ / สถาบันร่ วมในการ
ดาเนินการฝึ กอบรม
(ฌ) ก่ อนเปิ ดดาเนินการฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล จะต้ องดาเนินการให้ แพทยสภา
รั บรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมเพื่อให้ ผ้ สู าเร็จการฝึ กอบรมมีสิทธิ์เข้ าสอบเพื่อวุฒบิ ตั รฯ และจะต้ องมีความพร้ อมในการ
จัดการฝึ กอบรมและทรั พยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์ การฝึ กอบรม ครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั ้งนี ้จะต้ องมีแผนดาเนินงานระยะ ๕ ปี ที่มีความชัดเจนและเป็ นไปได้ โดยแผนปฏิบตั ิการจะต้ องแสดงให้ เห็นว่ามีความพร้ อม
ดังกล่าวก่ อนเริ่ มการฝึกอบรมแต่ละชั ้นปี อย่างน้ อย ๑ ปี การศึกษา
(ญ) ในกรณี ที่เป็ นสถาบันฝึ กอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้ องมีคุณสมบัติตามข้ อ (ก) ถึ ง (ฌ) แล้ ว จะต้ องไม่แสวงหากาไร
จากการฝึ กอบรม โดยให้ จัดตั ้งมูลนิธหิ รื อกองทุนที่มีทุนสารองเพียงพอในการดาเนินการระยะยาว และให้ มีผ้ แู ทนราชวิทยาลัย /
วิทยาลัย / สมาคมวิชาชีพ ที่รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม เป็ นกรรมการของมูลนิธิหรื อกองทุนโดยตาแหน่ง
(2) หน่ วยงานกลางพืน้ ฐาน สถาบันฝึ กอบรมนั ้นจะต้ องมีหน่วยงานกลางให้ บริ การดังต่อไปนี ้
(ก) ห้ องปฏิบัติการสาหรั บการชันสูตร สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีการให้ บริ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิ การ หรื อติดต่อขอรั บ
บริ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการให้ ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื ้นฐานและประเภทจาเพาะที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม ซึ่ง
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ห้ องปฏิบตั ิการต้ องมีพยาธิแพทย์หรื อแพทย์หรื อบุคลากรอื่นที่มีความรู้ความชานาญเป็ นผู้ควบคุม
-ห้ องปฏิบัติการด้ านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทาการตรวจศพ ตรวจชิ ้นเนื ้อและสิง่ ส่งตรวจทางเซลล์วทิ ยาที่ได้
จากการผ่าตัดหรื อการทาหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชิ ้นเนื ้อเยือ่ และสิ่งส่งตรวจเพือ่ ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ เอง พยาธิ
แพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้ คาปรึ กษาหารื อหรื อสอนแพทย์ประจาบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่ง
เปรี ยบ เสมือนดัชนีชี ้บ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้ นหาสาเหตุ การดาเนินโรค และการประเมิน
ผลการรั กษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั ้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๑๐ ของจานวนผู้ป่วยที่ถึงแก่ กรรม (ไม่รวมการตรวจศพ
ทางด้ านนิติเวชศาสตร์ ) การตรวจศพ การตรวจชิ ้นเนื ้อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้ องกระทาโดยครบถ้ วนจนสามารถให้ การ
วินิจฉั ยขั ้นสุดท้ าย และต้ องมีรายงานการตรวจเก็ บไว้เป็ นหลัก ฐานทุกราย
ในกรณี ที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึ กอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด สถาบันจะต้ องแสดงหลักฐานที่บง่ ชี ้ถึ งความสนใจทาง
วิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดาเนินโรค และการประเมินผลการรั กษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้ วยการ
ตรวจทางพยาธิวทิ ยาหรื อการตรวจอื่นๆ
-ห้ องปฏิบัติการด้ านพยาธิวิทยาคลินิกหรื อเวชศาสตร์ ชันสูตร สามารถให้ บริ การตรวจด้ านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุล
ทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิค้ มุ กั นได้ เป็ นประจา รวมทั ้งจะต้ องมีการให้ บริ การทางด้ านธนาคารเลือดที่จาเป็ นสาหรับ
การฝึ กอบรม
(ข) หน่ วยรั งสีวิทยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีรังสีแพทย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรมได้
(ค) ห้ องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีห้องสมุดซึ่งมีตารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสารการแพทย์ที่ใช้ บอ่ ย
และหนังสือดรรชนีสาหรั บช่วยค้ นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสาหรับให้ แพทย์ประจาบ้านใช้ ได้ สะดวก
(ง) หน่ วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ ผ้ ปู ่ วยทุกคนมีแฟ้มประจาตัว ซึ่งบันทึกประวัติ ผลการตรวจ
ร่ างกาย การสั่งการรั กษาที่เป็ นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้ นหา และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ
(3) หน่ วยงานทางด้ านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรั กษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีหน่วยงานทาง
คลินิกที่สาคัญ ได้ แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรี เวชวิทยา เพื่อให้ การดูแลรั กษาผู้ป่วยในสาขาที่
ฝึ กอบรมหากจาเป็ น
(4) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ทั ้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสาขาที่
ฝึ กอบรม เช่น กิ จกรรม journal club หรื อกิ จกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรือระดับโรงพยาบาล เช่น tissue conference,
tumour conference, morbidity mortality conference, clinicopathological conference
นอกจากนี ้สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดหรื ออนุญาตให้ ผ้ เู ข้ ารั บการฝึกอบรมไปเรี ยนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์
หรื อวิทยาศาสตร์ คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ ผ้เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึ กอบรมตาม
โอกาสสมควร
คัดมาจากประกาศแพทยสภา ที่ ๑๘ / ๒๕๕๐ เรื่ อง เกณฑ์ หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นผู้มีความรู้ ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่ างๆ เกณฑ์ สถาบันฝึ กอบรม การขอเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และการติดตามกากับ
ดูแลสถาบันการฝึ กอบรม พ.ศ. ๒๕๕๐
2.2 เกณฑ์ เฉพาะ
สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะต้ องได้ รับการรั บรองจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ ก
แพทย์แห่ง ประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ จานวนผู้ป่วย การบริ การ และผู้ ดาเนินการฝึ กอบรมเป็ นไปตามเกณฑ์
ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยากาหนด โดยความเห็นชอบของ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก
แพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภาดังนี ้
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1 ) มีสถานที่และเครื่ องมือ อุปกรณ์ ท่ เี พียงพอสาหรั บการ บริ การและฝึ กอบรมทางโสต ศอ นาสิ ก
วิทยา
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีสถานที่เพียงพอ สาหรั บการให้ บริ การและการเรี ยนการสอนทางโสต ศอ นาสิ ก
วิทยา รวมทั ้งมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ เพียงพอสาหรั บการฝึ กอบรม ค้ นคว้ าและการทางานวิจัย นอกจากจะมีห้องตรวจผู้ป่วยนอก
จานวนเตียงผู้ป่วยในที่เหมาะสม จานวนห้ องผ่าตัดที่เพียงพอแล้ ว ยังต้ องมีสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ อีก อาทิ
-ห้ องสมุดที่มีตาราและวารสารทางการแพทย์ที่เพียงพอ
-มีโสตทัศนูปกรณ์ และเอกสารทางวิชาการในรูปอื่น ๆ นอกจากตารา เช่น แถบวีดีทัศน์, VCD, DVD เป็ น
ต้ น
-เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อเชื่อมกั บระบบ Internet เพื่อค้ นคว้ าหาข้ อมูลทางวิชาการต่าง ๆ
-ห้ องฝึ กผ่าตัดกระดูกเทมพอราล (temporal bone lab) สาหรั บสอนกายวิภาคของกระดูก เทมพอราล
และฝึ กผ่าตัดหูชั ้นกลาง โพรงมาสตอยด์ เส้ นประสาทเฟเชียล และหูชั ้นใน
-ห้ องพักแพทย์ประจาบ้าน เพื่อเป็ นที่พักผ่อน และศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกั น
-ห้ องพักแพทย์เวรนอกเวลาราชการ
2) มีจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมที่เหมาะสม
ก) คุณวุฒิ สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมที่มีคุณวุฒิดังนี ้
เป็ นแพทย์ ที่ได้ รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบตั รฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากแพทยสภา อย่างน้ อย 4 คน
อาจารย์ที่จะเป็ นประธานการฝึ กอบรมต้ องเป็ น แพทย์ ท่ ไี ด้ รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิ ก
วิทยาจากแพทยสภา ซึ่งปฏิบตั ิงานด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข) จานวนอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีสัดส่วนอาจารย์ผ้ ฝู ึ กอบรมเต็มเวลาอย่างน้ อย 4 คน ในการขอเปิ ดเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านได้

3 ) คลินิกเฉพาะทาง และหน่ วยงานสนับสนุน
สถาบันฝึ กอบรมสาขาโสต ศอ นาสิ ก วิ ท ยา ควรจะมี ค ลิ นิ ก เฉพาะทางเพื่ อดู แ ลรั กษา ผู้ ป่ วยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผลิตองค์ความรู้ ทางด้ านลึก และใช้ ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในระดับอนุสาขาวิชาต่าง 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
นอกจากนี ้สถาบันฝึ กอบรมฯ ควรจะต้ องมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีแขนงวิชาที่คาบเกี่ยวกั บวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่
พร้ อมจะให้ ความร่ วมมือในการเรี ยนการสอน และการค้ นคว้ าวิจัยร่ วมกั น อาทิ
ฝ่ าย (ภาควิชา) จักษุ วิทยา
หน่วย (ภาควิชา) ตจวิทยา, ตจศัล ยศาสตร์
หน่วยศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
ฝ่ าย (ภาควิชา) กายวิภาคศาสตร์
ฝ่ าย (ภาควิชา) พยาธิวิทยา
ฝ่ าย (ภาควิชา) รั งสีวิทยา ทั ้งรั งสีวินิจฉั ย รั งสีรักษา และเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
หน่วย มะเร็ งวิทยา (oncology) ของฝ่ าย (ภาควิชา) อายุรศาสตร์
หน่วย ประสาทวิทยา ของฝ่ าย (ภาควิชา) อายุรศาสตร์
หน่วย ประสาทศัลยศาสตร์
หน่วย ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด
หน่วย โรคทางเดินหายใจของฝ่ าย (ภาควิชา) กุมารเวชศาสตร์ และฝ่ าย (ภาควิชา) อายุรศาสตร์
หน่วยโรคติดเชื ้อของฝ่ าย (ภาควิชา) อายุรศาสตร์ และฝ่ าย (ภาควิชา) กุมารเวชศาสตร์
หน่วย สถิ ติทางชีววิทยา
ทั ้งนี ้ในการขอเปิ ดสถาบันฝึ กอบรมจาเป็ นจะต้ องมีคลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยาทั่วไป คลินิกโสตสัมผัสวิทยา คลินิก
อรรถบาบัดวิทยา และคลินิกโรคมะเร็ งบริ เวณศีรษะและคอ เป็ นองค์ประกอบสาคัญ ส่วนคลินิกอื่น ๆ ถ้ าไม่มีให้ แพทย์ประจา
บ้านศึกษาในสถาบันกิ จกรรมเลือกได้

4 ) จานวนผู้ป่วย
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีจานวนผู้ป่วยเพียงพอ ต่อการฝึ กอบรม ตามจานวนหัตถการขั ้นต่าที่ ราชวิทยาลัยฯ
กาหนด ดังนี ้
- จานวนผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก 10,000 คน / ปี
- การตรวจการได้ ยินและระบบการทรงตัว 100 ราย / ปี
- การทาหัตถการในตึกผู้ป่วยนอกคลินิกโสต ศอ นาสิก เช่น endoscope, FOL, FNA, biopsy 50 ราย / ปี
- จานวนผู้ป่วยในโสต ศอ นาสิก 100 ราย / ปี
- จานวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดโสต ศอ นาสิก ทั ้งหมด 330 ราย / ปี
- จานวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดแยกโรค General Ear Nose Throat 200 ราย / ปี
- จานวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดแยกโรค Head-Neck Surgery ,Facial plastic & Reconstructive Surgery and
Broncho-esophagology 130 ราย / ปี
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5 ) มีกิจกรรมทางวิชาการที่สม่ าเสมอ
(i) การสอนแบบบรรยาย (Lecture) ในส่วนความรู้ พื ้นฐานต่างๆ ความรู้ ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา โสตสัมผัส
วิทยา ความผิดปกติของภาษาและการพูด และศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้ างใบหน้ า 15-20 ชั่วโมงต่อปี
(ii) การทบทวนวรรณกรรมเฉพาะเรื่ อง (Topic review) โดยความควบคุมของอาจารย์ 15-20 เรื่ องต่อปี
(iii) วารสารสโมสร (Journal club) โดยความควบคุมของอาจารย์สัปดาห์ละ 1 ครั ง้
(iv) การประชุมศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ (Interesting case) โดยความควบคุมของอาจารย์ สัปดาห์ ล ะ 1 ครั ้ง
สลับกั บ Grand round และการประชุม Morbidity และ Mortality
(v) การสอนข้ างเตียงกลุ่มใหญ่ (Grand round) โดยคณาจารย์ ทั ง้ หมด ท าสั ปดาห์ ล ะ 1 ครั ้ง สลั บกั บ
Interesting case และการประชุม Morbidity และ Mortality
(vi) การประชุมทบทวนกรณี เหตุ แ ทรกซ้ อนและเสี ย ชี วิ ต (Morbidity and mortality conference) โดยการ
ควบคุมของอาจารย์ ทาสัปดาห์ละ 1 ครั ง้ สลับกั บ interesting case และ grand round
(vii) การประชุมปรึ ก ษาผู้ ป่ วยโรคมะเร็ ง (Tumor conference) ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นการสอน ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นการ
ให้ บริ การ โดยมีอาจารย์และแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วมการประชุม
ได้ แก่ พยาธิวิทยา, รั งสีวิทยา, เคมีบาบัด เป็ นต้ น โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั ง้
(viii) การประชุมศึกษาผู้ป่วยเชิงวิชาการกั บแพทย์ต่างสาขาวิ ช า (Interdepartmental conference) เช่ น การ
ประชุมกั บรั งสีแพทย์ (X-ray conference) เป็ นต้ น
(ix) การฝึ กอบรมทางห้ องปฏิบตั ิการ ได้ แก่ การฝึ กผ่าตัดกระดูกเทมพอราล (Temporal bone lab) การศึ ก ษา
กายวิภาคศาสตร์ และการฝึ กผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ (cadaver dissection)
2.3 สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีสถานะภาพตามบทบาทหน้ าที่ในการฝึ กอบรม ดังนี ้
1) สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้ แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ดาเนินการ จัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน และได้ รั บ
อนุมัติจากแพทยสภาให้ เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมหลัก โดยจัดให้ ผ้ เู ข้ ารั บการฝึ กอบรม ได้ รับประสบการณ์จากสถาบันฝึ กอบรม
ตลอดหลักสูตร หรื อเป็ นเวลาไม่ต่ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร
2) สถาบันฝึ กอบรมสมทบ ได้ แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้ รับอนุมัติจากแพทยสภาให้ เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบกั บสถาบัน
หลักเพื่อจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านในส่วนที่สถาบันหลัก ไม่สามารถจัดประสบการณ์ ได้ โดยกิ จกรรมดั ง กล่ า ว เมื่ อ
รวมกั นแล้ วต้ องมีระยะเวลารวมกั นไม่ต่ากว่า 3 เดือน และไม่เกิ น 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร
3) สถาบันร่ วมฝึ กอบรม ได้ แก่ สถาบันฝึ กอบรมตั ้งแต่ 2 สถาบันขึ ้นไป ร่ วมกั นดาเนินการจัดทาหลักสูต รการฝึ กอบรม
แพทย์ ประจาบ้าน และได้ รับอนุมัติจากแพทยสภาให้ เปิ ดเป็ น สถาบันฝึ กอบรม ร่ วมกั นโดยจั ด ให้ ผู้ เข้ ารั บการอบรมได้ รั บ
ประสบการณ์ จากทุกสถาบัน โดยมีระยะเวลาฝึ กอบรมแต่ละสถาบันอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของหลักสูตร
4) สถาบันฝึ กอบรมกิ จกรรมเลือก ได้ แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้ รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยฯ โดย การพิจารณาของ
อฝส. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แล้ วให้ เป็ น สถาบัน ฝึ กอบรมกิ จกรรมเลือก (elective) ได้ เพื่อเสริ มประสบการณ์ การเรี ยนรู้
และทักษะให้ แก่ แพทย์ประจาบ้าน โดยสถาบันกิ จกรรมเลือกแต่ละแห่งจะมี ระยะเวลาฝึ กอบรมได้ ไม่เกิ น 3 เดื อน และราช
วิทยาลัยฯ กาหนดระยะเวลา ทั ้งหมดที่แพทย์ประจาบ้านจะปฏิบตั ิงานในสถาบันฝึ กอบรมกิ จกรรมเลือกทุกสถาบันรวมกั นไม่
เกิ นระยะเวลา 1 ใน 3 ของหลักสูตร
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3. การขออนุมัติเป็ นสถาบันฝึ กอบรม
สถาบัน (คณะแพทยศาสตร์ , วิทยาลัยแพทยศาสตร์ , โรงพยาบาล) ใดมีความประสงค์ และพร้ อมที่จะเป็ นสถาบั น
ฝึ กอบรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้ สถาบันนั ้นเป็ นสถาบันหลักจัดทาหลักสูตรตามเกณฑ์ หลักสูตร สาขาโสต ศอ นาสิ ก
วิทยา ที่ราชวิทยาลัยฯ ขออนุมัติจาก แพทยสภาพร้ อมกั บจัดเตรี ยมข้ อมูลต่างๆ ที่จาเป็ น เช่น จานวนอาจารย์ จ านวนเตี ย ง
จานวนผู้ป่วยนอก จานวนผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่ าตัด ของสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา และภาพรวมของสถาบันทั ้งหมดตามแบบ
บันทึก ข้ อมูลของแพทยสภา เสนอต่อแพทยสภา เพื่อส่งต่อให้ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ประสานงาน
กั บคณะอนุกรรมการ ฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ตรวจรั บรองการเปิ ดเป็ น สถาบันฝึ กอบรมและก าหนด
ศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรมนั ้นๆ เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ อนุกรรมการตรวจรั บรองการเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม เสนอให้ ราช
วิทยาลัยฯ พิจารณานาเสนอให้ แพทยสภาอนุมัติต่อไป
4. การติดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จะติดตามกากั บ ดูแลสถาบันฝึ กอบรมหลั ก สถาบัน ฝึ กอบรม
สมทบ (ถ้ ามี) และสถาบันฝึ ก อบรมกิ จกรรมเลือก ทุกสถาบันที่ได้ รับอนุมัติให้ เปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ โดยผ่ า นทาง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา ซึ่งจะทารายงานผ่านราชวิทยาลัยฯเพื่อเสนอให้ แพทยสภา
ทราบ เป็ นระยะ หากพบว่าสถาบันใดไม่มีผ้ สู มัครเข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตร โสต ศอ นาสิกวิทยาของตนติดต่ อกันเกิน 5
ปี ให้ “พัก” การประกาศ รั บสมัคร แพทย์ประจาบ้านสาหรั บหลักสูตรโสต ศอ นาสิกวิทยา ของสถาบัน นั น้ ไว้ ก่ อน จนกว่ า
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา จะได้ ประเมินสถาบันฝึ กอบรมนั ้นว่ายังมีความพร้ อมในการ
ฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านตามเกณฑ์ที่กาหนดเสียก่ อน จึงให้ ประกาศรั บสมัคร แพทย์ประจาบ้านได้ ต่อไป
หากพบว่าสถาบันฝึ กอบรมใดไม่มีผ้ สู มัครเข้ ารั บการฝึ กอบรมติดต่ อ กันเกิน 10 ปี ให้ ยกเลิ ก การเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยาของสถาบันนั ้นๆ โดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะทา
หนังสือแจ้ งแก่ ราชวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอ แพทยสภา ต่อไป และหากสถาบันดังกล่าวมีความประสงค์ จะขอ เป็ น สถาบันฝึ กอบรม
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อีก ให้ ดาเนินการตามข้ อ 3
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาพ.ศ.2556-2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายแพทย์ธีระพร รั ตนาเอนกชัย
ประธาน
นายแพทย์จรั ล กั งสนารั กษ์
รองประธาน
นายแพทย์ชัยรั ตน์ นิรันตรั ตน์
อนุกรรมการ
นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
“
นายแพทย์พรเอก อภิพันธุ์
“
นายแพทย์วัฒนา สินกิ จเจริ ญชัย
“
นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
“
แพทย์หญิ งนิดา เรื องวิทย์
“
นาวาอากาศเอกนายแพทย์จงรั กษ์ พรหมใจรั กษ์
“
พันเอกนายแพทย์ประสิทธิ์ มหากิ จศิริ
“
นายแพทย์สมุทร จงวิศาล
“
นายแพทย์สุทธิพล อริ ยะสถิ ตย์มั่น
อนุกรรมการและเลขานุการ
--------------------------------

