ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก ประจาปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2561
ให้แพทย์ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารหลักสูตรของแต่ละอนุสาขาที่ต้องการสมัคร กรอก
ใบสมัคร “แบบแสดงความจานงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง” และส่งใบสมัครมา
พร้อมกับหลักฐานตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจานงเข้ารับการคัดเลือก มายัง

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2419-8045

แบบแสดงความจํานงเพือ่ เข้ ารับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ ฝึกอบรมเฉพาะทาง
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประเภทการฝึ กอบรม

 แพทย์ประจําบ้าน
 แพทย์ประจําบ้านต่อยอด  ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
หลักสู ตร ................................................................................ ปี การศึกษา .....................

รู ปถ่าย

ให้ กรอกข้ อความโดยการพิมพ์ หรื อเขียนด้ วยตัวบรรจง และทําเครื่ องหมาย 
หรื อระบุตัวเลขในช่ อง  ให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง
ก. ชื่อ-สกุลผู้สมัคร .................................................................................................................................................
วันเดือนปี เกิด........................................................เชื้อชาติ...................................สัญชาติ...................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข. ทีอ่ ยู่ของผู้สมัครทีส่ ามารถติดต่ อได้ รวดเร็ว
เลขที่...............หมู่ที่.............ซอย..............................ถนน...................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................
โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์มือถือ................................E-mail………………………….........
ค. ชื่อสาขาวิชา/ภาควิชา ทีต่ ้ องการสมัครเข้ าคัดเลือกเพือ่ ฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ เฉพาะทาง (เลือก 1 แห่ง/เท่านั้น)
............................................................................................................................................................................
ง. คุณวุฒิทางการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต..............................................
............................................................................ปี พ.ศ.ที่สาํ เร็ จการศึกษา......................เกรดเฉลี่ย.....................
จ. ประสบการณ์ การสมัคร/ การฝึ กอบรมแพทย์ เฉพาะทาง
 ท่านเคยถูกตัดสิ ทธิ์ในการสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางหรื อไม่ ไม่เคย เคย
(โปรดระบุเหตุผลและปี พ.ศ. ที่สมัคร)..........................................................................................................
ไม่เคย เคย
 ท่านเคยเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางหรื อไม่
(โปรดระบุสาขาและปี พ.ศ. ที่จบ หรื อจะจบ) ...............................................................................................
ฉ. ประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานหลังได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ภาระการชดใช้ ทุน
ขอให้ระบุขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานหลังได้รับใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใช้ทุน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปี ที่สมัคร
 โครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาล......................................................................................
ตั้งแต่เดือน..............................พ.ศ....................... ถึงเดือน..................................พ.ศ.........................
2 ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล..........................................................................
ตั้งแต่เดือน..............................พ.ศ....................... ถึงเดือน..................................พ.ศ.........................

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

ตําแหน่ง

ที่อยู่ - โทรศัพท์

ช. สิ ทธิ์ในการสมัคร  มีตน้ สังกัด (ระบุชื่อต้นสังกัดและตําแหน่งของผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด)
...............................................................................................................................................................................
 ไม่มีตน้ สังกัด
ซ. เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องส่ งมาพร้ อมแบบแสดงความจํานง (สําเนา – ต้องมีการลงนามกํากับรับรองด้วย)
1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. สําเนาประกาศนียบัตรหรื อหนังสื อรับรองเป็ นผูผ้ า่ นโครงการเพิ่มพูนทักษะ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5. สําเนาหนังสื อจากต้นสังกัดอนุมตั ิให้เข้าฝึ กอบรม และรับรองว่าจะทําสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
6. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงาน จากผูบ้ งั คับบัญชาและ/หรื อ ผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิงานใกล้ชิด จํานวน 2 ฉบับ
ลายเซ็นผูส้ มัคร ..................................................................................
วันที่ .......... / ............................ / ................
หมายเหตุ: ใบสมัครนี้ใช้เป็ นการภายใน สําหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น ผูส้ มัครที่ตอ้ งการเข้ารับ
การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอดของแพทยสภา ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของแพทยสภา
ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละปี การศึกษาด้วย
สําหรับผูส้ มัครเข้าฝึ กอบรมในหลักสูตรผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทย์เฟลโลว์) ของคณะฯ เมื่อได้ รับ
การคัดเลือก ให้ภาควิชา/หลักสูตร ส่ งใบสมัครนี้มาที่งานการศึกษาระดับหลังปริ ญญา ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6 เพื่อ
บันทึกข้อมูลผูฝ้ ึ กอบรมและดําเนินการต่อไปตามระเบียบของคณะฯ

หลักสู ตรการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านคลินิก อนุสาขา โรคหู โสตประสาท การได้ ยนิ และการทรงตัว
ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริงซ์ วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557
1. ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่ อคุณวุฒิ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

หลักสู ตรการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านคลินิก อนุสาขาโรคหู โสตประสาท
การได้ ยนิ และการทรงตัว
Clinical Fellowship Training Program in Otology and Neuro-otology
ประกาศนียบัตรการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านคลินิก อนุสาขาโรคหู
โสตประสาท การได้ ยนิ และการทรงตัว
Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Otology and Neurootology

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยนิ และการทรงตัว ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
4. หลักการและเหตุผลในการขอเปิ ดหลักสู ตร
สาขาโรคหู โสตประสาท การได้ยนิ และการทรงตัว เป็ นสาขาที่ครอบคลุมโรคของหูท้ งั หมด ตั้งแต่หูช้ นั นอก
หูช้ นั กลางและหูช้ นั ใน รวมทั้งระบบประสาทกลางที่เกี่ยวข้องกับการได้ยนิ และการทรงตัว ซึ่งมีลกั ษณะทางกายวิภาค
ที่สลับซับซ้อนนับตั้งแต่กระดูกเทมพอรอล (Temporal bone) รวมไปจนถึงฐานกะโหลกศีรษะ (skull base) สาเหตุของโรค
อาจเกิดจากความผิดปกติแต่กาเนิด อุบตั ิเหตุ เนื้องอก การติดเชื้อ การประกอบอาชีพ และอื่นๆ อีกหลายประการ การดูแล
ผูป้ ่ วยประกอบด้วยการตระหนักรู ้เพื่อป้องกันหรื อตรวจพบโดยเร็ วเพื่อลดความพิการ การวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยา
การรักษาทั้งโดยการใช้ยาและผ่าตัด ตลอดจนการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ดังนั้นการผ่าตัดทางหูและฐานกะโหลกจึงต้องอาศัย
ความรู ้ความชานาญเป็ นพิเศษ
ในปัจจุบนั การตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับการได้ยนิ และการทรงตัวมีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว มีการตรวจ
คัดกรองการได้ยนิ ตั้งแต่แรกเกิด ตรวจระดับการได้ยนิ ตั้งแต่เซลล์ประสาทรับเสี ยงในหูช้ นั ใน (evoked otoacoustic
emissions) ไปจนถึงระดับก้านสมอง (auditory brainstem response) มีการฟื้ นฟูสมรรถภาพการได้ยนิ ด้วยเครื่ องช่วยฟัง
การผ่าตัดฝังเครื่ องช่วยฟังหรื อประสาทหูเทียม (cochlear implant) มีการประเมินการทรงตัวและตรวจหาพยาธิสภาพของ
อาการเวียนศีรษะด้วยเครื่ องมือพิเศษต่างๆ เช่น computerized dynamic posturography, caloric test, vestibular evoked
myogenic potentials, subjective visual vertical เป็ นต้น ดังนั้น แพทย์ที่ปฏิบตั ิงานด้านนี้จาเป็ นต้องมีทกั ษะในการวินิจฉัย
การรักษา ตลอดจนความสามารถในการผ่าตัดเป็ นอย่างดี ซึ่งแพทย์ประจาบ้านที่ผา่ นการฝึกอบรมเฉพาะทางโสต ศอ นาสิ ก
แม้จะมีความรู ้ความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหู โสตประสาท การได้ยนิ และการทรงตัวในระดับหนึ่งแล้ว ก็ยงั ต้อง
อาศัยการเพิ่มพูนทักษะเฉพาะสาขาให้เชี่ยวชาญลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้น ผูผ้ า่ นการอบรมเหมาะจะทางานในฐานะอาจารย์
มหาวิทยาลัย หรื อ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีผปู ้ ่ วยด้านหู คอ จมูก มาก และแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิ ก จานวนมาก

1

พอที่จะเป็ นหน่วยงานย่อย ซึ่งมีแพทย์ประจาบ้านที่จบจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ไปปฏิบตั ิงานเป็ นอาจารย์
แพทย์และแพทย์ตามโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆเป็ นจานวนมาก
5. กาหนดเปิ ดฝึ กอบรม
เปิ ดการฝึ กอบรมวันที่ 1 มิถุนายน หรื อ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
6. อาจารย์
6.1 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรม
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุ วจั นา อธิภาส
คุณวุฒิ พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก
6.2 คุณสมบัตอิ าจารย์ ผู้ฝึกอบรม
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ
แสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิ ก
- ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาโรคหู รวมทั้งโรคทางโสตประสาท การได้ยนิ และการ
ทรงตัวมาแล้วไม่ต่ากว่า 3 ปี
6.3 อาจารย์ ผู้ฝึกอบรม และคุณวุฒิ (เรี ยงตามตาแหน่งวิชาการ และตามตัวอักษร)
ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริงซ์ วทิ ยา
สาขาโรคหู โสตประสาท การได้ ยนิ และการทรงตัว
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุ วจั นา อธิภาส
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, Visiting clinician - hearing rehabilitation, Audiology Clinic,
Macquarie University, Australia
2. อาจารย์แพทย์หญิงหม่อมหลวงกัญญ์ทอง ทองใหญ่
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว, Master of Arts in Audiology (USA)
3. อาจารย์นายแพทย์ศรัญ ประกายรุ ้งทอง
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, Observation Fellow in Neurotology (Canada)
4. อาจารย์แพทย์หญิงศิริพร ลิมป์ วิริยะกุล
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, MSc in audio-vestibular medicine (university college London, UK)
5. อาจารย์นายแพทย์สมุทร จงวิศาล
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, Clinical fellow in cochlear implant and skull base surgery (Bern, Switzerland)
สาขาวิชาโรคกล่ องเสี ยง หลอดลม ศีรษะและคอ (การร่ วมมือระหว่ างสาขาในการผ่ าตัดฐานกะโหลก)
1. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, F.I.C.S, Cert. of fellowship in Otolaryngology (Toronto), M.Sc .
(Clinical Epidemiology)
2. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจีระสุ ข จงกลวัฒนา
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พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, Cert. of research fellowship in laryngology, Visiting instructor (Vanderbilt
University, Tennessee, USA)
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, Cert. clinical fellowship in Head and Neck Laryngology (Paris, France), Cert.
research fellowship in swallowing & voice disorders (Edinburgh, UK)
4. อาจารย์แพทย์หญิงฉันทิชา โชติกวณิ ชย์
พบ., อว. โสต ศอ นาสิ ก, Research fellow in Otolaryngology Laryngology (USA)
5. อาจารย์นายแพทย์ธนา อังสุ วรังษี
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, MSc. (Epidemiology), Cert. of fellowship in Laryngology (Vancouver,
Canada)
6. อาจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ สุ รียพ์ งษ์
พบ., อว. โสต ศอ นาสิ ก, Clinical Fellow in the Fields of Skull Base and Head and Neck Surgery
(Tokyo Medical dental University)
7. อาจารย์นายแพทย์วรุ ตม์ พงศาพิชญ์
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, Dr. Med. (Mainz, Germany)
8. อาจารย์แพทย์หญิงสุ นนั ท์ องอาจ
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก
สาขาวิชาโรคหู คอ จมูกทัว่ ไป (ร่ วมดูแลผู้ป่วยเด็กทีม่ ีปัญหาการได้ ยนิ )
1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิติรัตน์ อังกานนท์
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก, Visiting fellow in Pediatric Otolaryngology (Pittsburgh), Postdoctora
fellow in Head and Neck Surgery (MD Anderson cancer Center), วท.ม. (ระบาดวิทยา)
2. อาจารย์แพทย์หญิงวรรณนิภา วัฒโนภาส
พบ., วว. โสต ศอ นาสิ ก
3. อาจารย์นายแพทย์อาชวินทร์ ตันไพจิตร
พบ., อว. โสต ศอ นาสิ ก, Research Fellowship in Sleep Medicine, Clinical Observer in Pediatric
Otolaryngology
7. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
2. ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ
นาสิ ก
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3. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม และจริ ยธรรมอันดี
8. จานวนปี การฝึ กอบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 1 ปี
9. จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ปี การศึกษา
จานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
จานวนผูป้ ่ วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม / ปี
จานวนผูป้ ่ วยใน ที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม / ปี
หัตถการ (ถ้ามี) ......... ครั้ง/ปี (ทาเอง)
หัตถการ (ถ้ามี) ......... ครั้ง/ปี (ช่วย)
 ศักยภาพการฝึ กอบรม ปี ละ / ชั้นละ
 เป้าประสงค์การฝึ กอบรม ปี ละ / ชั้นละ
 ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมต่อคน ปี ละ / ชั้นละ

2557

2558

2559

5
23,168
374
20
30
2
1-2
309,278.98

5
23,168
374
20
30
2
1-2
309,278.98

5
23,168
374
20
30
2
1-2
309,278.98

10. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
แพทย์ที่ผา่ นการฝึกอบรมฯ แล้วควรมีความรู ้ และความสามารถ ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ ด้านปัญญาพิสัย (Cognitive domain)
1.1 สามารถวินิจฉัยและเลือกวิธีการตรวจเพิ่มเติมทางโรคหู โสตประสาท การได้ยนิ และการ
ทรงตัว ได้ถูกต้องเหมาะสม
1.2 สามารถรักษาโรคหู โรคทางโสตประสาท การได้ยนิ และการทรงตัวได้
1.3 สามารถทาวิจยั เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับโรคหู โสตประสาท การได้ยนิ และการทรงตัว
2. ความสามารถด้ านทักษะ (Psychomotor domain)
2.1 สามารถทาหัตถการในการวินิจฉัยโรคหู โรคทางโสตประสาท การได้ยนิ และการทรงตัวได้
2.2 สามารถทาหัตถการในการรักษาโรคหู โรคทางโสตประสาท การได้ยนิ และการทรงตัวได้
3. ด้ านเจตคตินิสัย (Affective domain)
3.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
3.2 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4. ด้ านอื่นๆ
4.1 มีความใฝ่ รู ้ในการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
11. เนื้อหาสั งเขปของการฝึ กอบรม
1. ความรู ้พ้นื ฐาน
1.1 Anatomy of hearing and vestibular system, facial nerve, temporal bone and lateral skull base
1.2 Physiology of hearing system, vestibular system and facial nerve
1.3 Radiology of ear and temporal bone
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1.4 Pathology of ear and temporal bone diseases
2. ความรู ้ในสาขาวิชา
2.1 Audiology and vestibular diagnostic tools
2.2 Pathogenesis and management of congenital and acquired ear diseases
2.3 Medical and surgical management in ear and skull base diseases
2.4 Hearing and vestibular rehabilitation
3. งานวิจยั
3.1 มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับวิธีการทาวิจยั
3.2 สามารถวิเคราะห์และนาเสนองานวิจยั
3.3 มีงานวิจยั 1 เรื่ อง เป็ นงานวิจยั ด้านคลินิกหรื องานวิจยั พื้นฐานที่สาขาวิชาฯ รับรอง
4. ทักษะหัตถการ
4.1 ตรวจ วินิจฉัย และตรวจด้วยเครื่ องมือตรวจพิเศษต่างๆ ทางด้านการได้ยนิ การทรงตัว และ
เส้นประสาทเฟเชี่ยล
4.2 ผ่าตัดเพื่อรักษาโรคทางหู โรคของระบบการได้ยนิ และการทรงตัว และโรคของเส้นประสาท
เฟเชี่ยล
12. วิธีการฝึ กอบรมและการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
แผนการฝึ กอบรม
1. เป็ นผูท้ าหรื อร่ วมทาหัตถการวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยของสาขาวิชาฯ
2. ดาเนินงานวิจยั ตลอดจนเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติหรื อนานาชาติ
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ครอบคลุมดังนี้
1. ทาหรื อร่ วมทาหัตถการวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยของสาขาวิชาฯ และที่สาขาวิชาฯ รับปรึ กษา
2. เข้าร่ วมประชุมวิชาการและการบรรยายที่เกี่ยวข้อง
3. เลือกศึกษาในหน่วยงานหรื อภาควิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง แห่งละ 2 สัปดาห์ เป็ นระยะเวลารวม 4 สัปดาห์ ได้แก่
- สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- หน่วยโสตประสาท ภาควิชาโสต ศอ นาสิ ก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาขาโสตประสาทวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. อื่นๆ ตามที่รับมอบหมายจากภาควิชาฯ หรื อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ : ลาพักผ่อนได้ 10 วันทาการ
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กิจกรรม
Interesting case conference
Journal club conference
Otology round
Planning conference
Morbidity and mortality conference
X-ray conference
Pathology conference
Temporal bone dissection course
การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล, ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย, Hearing
International–Certification Course in Neuro-oto-Audiology (Organized by
Hearing International, Otological center: Bangkok Unit WHO-IFOS-ISAHI Center Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

จานวนครั้ง/เดือน
2
2
1
1
1
1
1
1 ครั้ง/ปี
อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี

13. การประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูท้ ี่ฝึกอบรม ดังนี้
13.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม
ประเมินเมื่อฝึ กอบรมแล้ว 6 เดือน ด้วยการสอบข้อเขียน
13.2 การประเมินเพื่อสาเร็ จการฝึ กอบรม
ด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
ผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด
เกณฑ์การตัดสิ นผ่าน
- ต้องผ่านทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
- งานวิจยั ผ่านการประเมินของคณะกรรมการ
การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ตัดสิ นแบบอิงเกณฑ์ กาหนดเกณฑ์ผา่ นร้อยละ 70 ในกรณี ที่สอบอย่างใด
อย่างหนึ่งไม่ผา่ น ให้ผสู ้ อบสอบแก้ตวั ในเดือนถัดไป ถ้ายังสอบไม่ผา่ นให้ผสู ้ อบสอบแก้ตวั ในอีก 6 เดือนถัดไป
แต่ถา้ ยังสอบแก้ตวั ไม่ผา่ นหรื อสอบทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่ผา่ นทั้ง 2 อย่างตั้งแต่แรก ถือว่าไม่ผา่ นการ
ฝึ กอบรม
13.3 มีการประเมินเจตคติ โดยคณาจารย์สาขาโรคหู โสตประสาท การได้ยนิ และการทรงตัว
14. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามระบบ กลไก และตามเกณฑ์ประเมินภายในที่กาหนดโดยคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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15. การทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
จัดให้มีการทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่างน้อยทุก 5 ปี
หากไม่มีผสู ้ มัครเข้ารับการฝึกอบรม เป็ นเวลาติดต่อกันเกิน 3 ปี จะให้ “พัก” การประกาศสมัครแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางไว้ก่อน จนกว่าจะได้ประเมินหลักสู ตรว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนดหรื อไม่
หากไม่มีผสู ้ มัครเข้ารับการฝึกอบรม เป็ นเวลาติดต่อกันเกิน 5 ปี จะให้ “ยกเลิก” หลักสู ตร โดยทาเรื่ องแจ้งต่อ
คณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขออนุมตั ิการยกเลิกหลักสู ตร

16. เกณฑ์ ทวั่ ไปในการฝึ กอบรม
16.1 ระบุตารางกิจกรรมทางวิชาการ และบริ การของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในปัจจุบนั
วัน
เวลา
7.00 - 8.00
8.00 - 9.00

9.00 –
16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ
Ward round

พฤหัสบดี

Interesting case
conference

Journal club
conference

Planning สลับกับ
Morbidity &
mortality conference

Otology round
(สัปดาห์แรก
ของเดือน)

6
เดือน
แรก

Ear surgery clinic

Operating room
(อ.ศิริพร)

Neurotology clinic
(อ.มล.กัญญ์ทอง)

Operating room
(อ.ศรัญ)

6
เดือน
หลัง

Operating room
(อ.มล.กัญญ์ทอง)

Neurotology clinic
(อ.สมุทร)

Operating room
(อ.สมุทร)

Neurotology clinic
(อ.สุ วจั นา)

ศุกร์
สัปดาห์ที่ 1
x-ray
conference
สัปดาห์ที่ 2
Pathology
conference
OPD
Research
ปรับเปลี่ยน
การทางานวิจยั
ตามความ
เหมาะสม

16.2 ระบุความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมกับสถาบันอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ยังไม่มีในขณะนี้
16.3 ระบุสภาพแวดล้อมและระบบการบริ หารงานที่สนับสนุนการฝึ กอบรมในปัจจุบนั
ห้องประชุม / บรรยาย
 ไม่มี
 มีที่ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา
โสตทัศนูปกรณ์
 ไม่มี
 มีที่ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา
ห้องสมุด
 ไม่มี
 มีที่ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา
ห้องปฏิบตั ิการ
 ไม่มี
 มีที่หอ้ งตรวจสาขาโรคหูฯ
ห้องทางาน
 ไม่มี
 มีที่หอ้ ง 107 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูด้ ูแลการฝึ กอบรมที่ไม่ใช่อาจารย์แพทย์  ไม่มี
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16.4 ระบุสถิติผปู ้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ที่มารับบริ การในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง
(ตามตารางร่ วมกับ 16.5)
16.5 ระบุจานวนครั้งของหัตถการ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
ผูป้ ่ วยนอก
22201
23187
24116
ผูป้ ่ วยใน
384
368
370
การผ่าตัด
411
425
460
16.6 ระบุจานวนเตียงผูป้ ่ วยประเภทที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในปัจจุบนั
จานวนเตียงเป็ นจานวนรวมของภาควิชาฯ ไม่ได้จดั สรรแยกตามสาขาวิชา ดังนี้
เตียงสามัญหญิง 12 เตียง
เตียงสามัญชาย 21 เตียง
เตียงสามัญเด็ก 3 เตียง
เตียงพิเศษ
21 เตียง
16.7 ระบุการจัดเก็บเวชระเบียนและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในปัจจุบนั
มีการจัดเก็บเวชระเบียนและสถิติผปู ้ ่ วยโดยนักเวชระเบียนของภาควิชาฯ ส่ วนเอกสารและสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
ผูร้ ับการฝึกอบรมจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจยั และเจ้าหน้าที่การศึกษาของภาควิชาฯ
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