หลักสู ตรและเกณฑ์ มาตรฐานการฝึ กอบรม
เพือ่ วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่ อยอดทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
สาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ งและเสริมสร้ างใบหน้ า
(Facial Plastic and Reconstructive Surgery)

หลักสู ตรและเกณฑ์ มาตรฐานการฝึ กอบรม
เพือ่ วุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่ อยอดทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ งและเสริมสร้ างใบหน้ า
(Facial Plastic and Reconstructive Surgery)
-----------------------------------------1. ชื่อหลักสู ตร
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า
(Fellowship Training in Facial Plastic and Reconstructive Surgery)
2. ชื่อวุฒิบตั ร
วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า
(Diploma, Thai Subspecialty Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery)
3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
-ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ดาเนินงานโดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย
-ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
4. หลักการและเหตุผลของหลักสู ตร
ปั จจุบนั ประชาชนต้องเผชิญกับภัยอันตรายต่าง ๆ ทั้งต่อสุขภาพกายและจิตใจ มนุษย์ทุกคนต้องการมี
สุขภาพดี แข็งแรง มีความว่องไวกระฉับกระเฉง ใบหน้าสดชื่น แจ่มใสอยูเ่ สมอ และเป็ นที่ชื่นชอบของคนรอบข้าง แต่มี
ผูป้ ่ วยหลายคนต้องทุกข์ทรมานจากโรคร้ายต่าง ๆ ที่คุกคามในบริ เวณใบหน้า และระบบหู คอ จมูก อาทิ การติดเชื้อ
เนื้องอก อุบตั ิเหตุ และความพิการของใบหน้าแต่กาเนิด รวมทั้งมีบางคนที่ตอ้ งการแก้ไขบริ เวณใบหน้าให้ดีข้ นึ เพื่อลดปมด้อย
ในจิตใจของตนเอง หรื อลดปั ญหาทางสังคม แพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา ที่รับผิดชอบการรักษาพยาบาลในระบบหู คอ
จมูก และศัลยกรรมศีรษะและลาคออยูแ่ ล้ว จึงมีภาระที่จะต้องให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยดังกล่าวด้วย จึงจาเป็ นต้องเพิ่มขีดความรู ้
ความสามารถให้มากขึ้นเป็ นพิเศษในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า
เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาวิชาการอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ ในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้าง
ใบหน้า ซึ่งจะส่งผลให้แพทย์ที่จะดูแลผูป้ ่ วยศัลยกรรมใบหน้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้การกากับของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย
จึงเห็นสมควรให้มีหลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั ร แสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่งและเสริ มใบหน้านี้ข้ ึนโดยให้โอกาส โสต ศอ นาสิ กแพทย์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 7 เข้ารับการฝึ กอบรมและสอบ
วุฒิบตั รด้วย
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5. กาหนดการเปิ ดฝึ กอบรม
ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า เปิ ดการฝึ กอบรม ปี การศึกษา 2556
6. อาจารย์
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย กาหนด
ว่าอาจารย์ในสถาบันที่เปิ ดการฝึ กอบรมสาขาศัลยศาสตร์และเสริ มสร้างใบหน้า จะต้องมีลกั ษณะดังนี้
6.1 คุณสมบัตขิ องอาจารย์
-เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
-ได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า หรื อศัลยศาสตร์ตกแต่งจาก
แพทยสภา
-เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ มีการนาเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
-มีคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับในวิชาชีพ
6.2 จานวนอาจารย์
ในการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริ มสร้างใบหน้า 1 คน ต่อ 1 ชั้นปี (2 ชั้นปี )
จะต้องมีอาจารย์ให้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน
รายชื่อคณาจารย์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้การกากับ ดูแลของ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กวิทยาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั
อยูส่ วัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิ กฯ
2. อาจารย์ นายแพทย์ภูริช
ประณี ตวตกุล รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิ กฯ และ กรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
ประธานหลักสูตรฯ
4. ศาสตราจารย์คลินิก ครรชิตเทพ
ตัน่ เผ่าพงษ์
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมยศ
คุณจักร
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิ ต
กรรมการ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิ ิต ชีวเรื องโรจน์
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา เกษมสุวรรณ
กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย ชินตระการ
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จนั ทร์ชยั เจรี ยงประเสริ ฐ
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จารู ญ ตั้งกีรติชยั
กรรมการ
12. อาจารย์ นายแพทย์บุญสาม
รุ่ งภูวภัทร
กรรมการ
13. อาจารย์ แพทย์หญิงกังสดาล
ตันจรารักษ์
กรรมการ
14 อาจารย์ แพทย์หญิงนวรัตน์
อภิรักษ์กิตติกลุ
กรรมการ
15. อาจารย์ แพทย์หญิงเนาวรัตน์
ตั้งบารุ งธรรม
กรรมการ
16. อาจารย์ นายแพทย์พนัส
บิณศิรวานิช
กรรมการ
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17. อาจารย์ แพทย์หญิงศิวะพร
18. อาจารย์ แพทย์หญิงทศพร
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต

เกียรติธนะบารุ ง
วิศุภกาญจน์
เอมะสิ ทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่ออาจารย์ พเิ ศษ
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุชิต

ปุญญทลังค์ จักษุวทิ ยา ภาควิชาจักษุวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี ม.มหิ ดล
2. อาจารย์แพทย์หญิงวีรวรรณ
ทวีโชคศักดิ์ จักษุวทิ ยา ภาควิชาจักษุวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี
3. อาจารย์นายแพทย์พรชัย
มไหสวริ ยะ จักษุวทิ ยา ภาควิชาจักษุวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี ม.มหิ ดล
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทพ.ม.ล.ธีรธวัช
ศรี ธวัช
ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิ ดล
5. อาจารย์สมศักดิ์
ตันรัตนากร ตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี ม.มหิ ดล
6.3 อาจารย์ ทปี่ รึกษา ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาสาหรับหลักสูตรต่อยอด ฯ เพื่อให้
สามารถให้คาปรึ กษาทั้งในด้านการเรี ยนการสอน, การปฏิบตั ิและความเป็ นอยู่ ทั้งนี้ได้แต่งตั้งให้
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมยศ คุณจักร เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของหลักสูตร โดยมีวาระตาม
หัวหน้าภาควิชาฯ
6.4 สถาบันร่ วมฝึ กอบรม
6.4.1 กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิ ก โรงพยาบาลราชวิถี
6.4.2 หน่วยศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
6.4.3 หน่วยศัลยกรรมช่องปาก โรงพยาบาลศูนย์จงั หวัดชลบุรี

7. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ต้องเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และ
7.1 เป็ นผูท้ ี่ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ สาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา ของแพทยสภา หรื อ
7.2 เป็ นผูท้ ี่ได้ผา่ นการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา ในสถาบันที่แพทยสภารับรอง
ครบถ้วนตามหลักสูตรของแพทยสภา
ผูส้ มัครต้องสมัครผ่านแพทยสภา ผ่านการสัมภาษณ์คดั เลือกโดยอาศัยมติจากคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็ นอาจารย์ใน
ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผูท้ ี่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับ คัดเลือกเข้ารับการ
ฝึ กอบรม ทั้งนี้คดั เลือกจะใช้เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ต้นสังกัด
10 คะแนน
2. ใบรับรองการทางาน (Recommendation)
10 คะแนน
3. ผลการศึกษา
- GPA หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
10 คะแนน
- ผลประเมินหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา 20 คะแนน

4. กิจกรรมต่อสังคม/ประสบการณ์
3
- กิจกรรมต่อสังคม
10 คะแนน
- ความสามารถพิเศษ
10 คะแนน
- เจตคติ
20 คะแนน
(ค่าน้ าหนักในการให้คะแนน ในหัวข้อ ใบรับรองการทางาน (Reccommendation และ หัวข้อเจตคติ ควรมีการปรับ
ใหม่ เนื่องจาก))
รวมเป็ น 100 คะแนน ดังตารางในหน้าผนวก
คณะกรรมการคัดเลือกจะมีการประชุมภายหลังคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ แล้วทุก
ครั้ง เพื่อประเมินผลกระบวนการคัดเลือก และปรับปรุ งกระบวนการให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น ทั้งนี้เมื่อจบการฝึ กอบรม
แล้ว จะมีการประเมินคุณภาพของผูจ้ บการฝึ กอบรมโดยผูบ้ งั คับบัญชาและนาผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ดังกล่าวมาร่ วมพิจารณาด้วย
ภาควิชาฯ จะจัดให้มีทะเบียนประวัติของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ตั้งแต่แรกเข้าการประเมินผล และ
การทางานระหว่างเรี ยน รวมทั้งภายหลังจากสาเร็ จการฝึ กอบรมและปฏิบตั ิงานแล้ว เมื่อช่วยเหลือและแก้ไขใน
กรณี ที่มีปัญหา
8. จานวนปี การฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมใช้เวลา 2 ปี (100 สัปดาห์)
9. วัตถุประสงค์
เพื่อให้แพทย์ที่ผา่ นการฝึ กอบรมแล้วมีความรู ้ความชานาญ ในการผ่าตัดตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้าจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถป้ องกันหรื อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และได้รับการปลูกฝังเมตตาธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณแพทย์ที่ดีงาม ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจะต้องมีความรู ้ความสามารถดังต่อไปนี้
9.1 เข้าใจและสามารถบรรยายการเจริ ญเติบโต ลักษณะทางกายวิภาคของใบหน้า ศีรษะ และคอ กายวิภาคและ สรี รวิทยา
ของผิวหนัง รวมทั้งความรู ้ศิลปกรรมพื้นฐาน ลักษณะสัดส่วนของใบหน้าได้อย่างละเอียด
9.2 เข้าใจและสามารถบรรยายหลักการหายของแผล หลักการหายของกระดูกใบหน้าหัก หลักการของ Craniofacial
fixation & osteosynthesis, Facial implants และ Tissue engineering & biomaterial ได้อย่างละเอียด
9.3 เข้าใจและ สามารถบรรยายและให้การรักษาโดยการผ่าตัดต่าง ๆ ดังนี้ ตกแต่งแผลสด ตกแต่งแผลเป็ น การใช้ Skin graft
การใช้ Local flaps, Regional flap การผ่าตัดของใบหน้าชนิดต่าง ๆ การผ่าตัดแก้ไขการทางานของจมูก และการผ่าตัด
เสริ มบริ เวณใบหน้าและคอ ซึ่งเกิดความผิดปกติจากการติดเชื้อ การบาดเจ็บ เนื้องอก มะเร็ ง และที่เป็ นแต่กาเนิด รวมทั้ง
การตกแต่งเสริ มสร้างใบหน้าที่เป็ นอัมพาตได้เป็ นอย่างดี
9.4 เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จรรยาบรรณ เมตตาธรรมต่อผูป้ ่ วยและผูอ้ ื่น มีมารยาทในการติดต่อให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยที่จะทาผ่าตัด
ศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้างอย่างละเอียด มีการบันทึกภาพใบหน้าของผูป้ ่ วยก่อนและหลังการผ่าตัด และพร้อมที่จะ
แก้ไขโรคแทรกซ้อนและผลอันไม่พึงปรารถนาให้แก่ผปู ้ ่ วยอย่างเต็มความสามารถ
9.5 เป็ นผูท้ ี่รู้จกั ความสามารถของตน ขอบเขตของวิชาชีพตน ไม่ล่วงล้ าก้าวก่ายไปนอกขอบเขตแห่งวิชาชีพตน และไม่
กล่าวร้ายให้โทษแก่ผรู ้ ่ วมวิชาชีพตนและแพทย์สาขาอื่น
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10. เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรม
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีความรู ้ความสามารถตามเนื้อหาดังต่อไปนี้
10.1 ความรู ้พ้นื ฐาน เป็ นความรู ้เบื้องต้นที่จาเป็ นในการดูแลรักษา และผ่าตัดผูป้ ่ วยทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้าง
ใบหน้าโดยจัดให้อยูใ่ น 2 รู ปแบบ
10.1.1 การบรรยายหรื อ topic assignment หรื อการศึกษาจากตาราที่กาหนดอย่างน้อย 20 ชัว่ โมงในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
 Embryology of the face, head and neck
 Surgical anatomy of the face, head and neck, eye, skin
 Physiology of face, head and neck, eye, skin
 Molecular cell biology, Molecular genetic, Matrix biology
 Wound healing
 Soft tissue techniques
 Skin graft and local flaps
 Physiology of the flaps
 Craniofacial bone healing and repair
 Facial plating system
 Principles of tissue engineering (Regenerative medicine) & biomaterial
 Cell - polymer interaction
 Synthetic implants
 Biologic tissue implants
 Light, lasers and other energy in facial cosmetic plastic surgery
 Anesthesia in facial plastic and reconstructive surgery
 Aesthetic facial proportion and analysis
 Basic portrait drawing and sculpture
 Artistic view in the aesthetic face
 Computer imaging and rapid prototyping technology for facial plastic surgery
 Photography
 Advanced cardiac support
 Medical ethics
 Anesthetic technique and complication in facial plastic reconstructive surgery
(technique, prevention and treatment)
 Post inflammatory hyperpigmentation (prevention, treatment)
 Antiaging medicine
10.1.2 การเรี ยนกายวิภาคจากอาจารย์ใหญ่ (Cadaver dissection) จัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนกายวิภาค หนังศีรษะ
ใบหน้า คอ และกระดูกใบหน้าจากอาจารย์ใหญ่ อย่างน้อย 12 ชัว่ โมง
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10.2 ความสามารถในเชิงปฏิบตั ิการ
10.2.1 สามารถให้การแนะนาดูแลรักษาและทาหัตถการพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตกแต่งและ
เสริ มสร้างบริ เวณใบหน้า ศีรษะ และคอได้ดงั ต่อไปนี้
 Management of wound (10)
 Skin graft and local flaps (5)
 Scar revision (10)
10.2.2 สามารถให้การแนะนา ดูแลรักษา และทาหัตถการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเสริ มสร้าง
(Reconstructive surgery) บริ เวณใบหน้า และคอ ดังต่อไปนี้
 Skin malignancy : diagnosis and treatment (3)
 Local and regional cutaneous flaps (5)
 Tissue expansion technique*
 Musculocutaneous flaps (5)
 Microvascular free flaps *
 Mandibular reconstruction *
 Major nasal reconstruction *
 Auricular reconstruction *
 Lip reconstruction *
 Periocular reconstruction *
 Facial reconstruction *
 Facial nerve repair surgery (2)
 Reanimation of the paralysed face (1)
10.2.3 สามารถให้การแนะนาดูแลรักษา และทาหัตถการต่าง ๆ ในการผ่าตัดเสริ มสร้างใบหน้าและคอที่
ผิดปกติไปเนื่องมาจากการบาดเจ็บ และความพิการแต่กาเนิด ดังต่อไปนี้
 Soft tissue injury of the face (5)
 Facial plating application to facial fracture *
 Orbitozygomatic fractures *
 Frontal sinus and nasoethmoidal fractures *
 Le fort fractures *
 Mandibular fractures *
 Congenital stenosis of the external auditory canal *
 Congenital malformations of the auricle *
 Cleft lip and cleft palate *
 Cleft lip rhinoplasty *
 Velopharyngeal inadequacy
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10.2.4 สามารถให้การแนะนาดูแลรักษา และทาหัตถการต่างๆ รวมทั้งป้ องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเสริ มสร้างความงามใบหน้าได้ดงั ต่อไปนี้
 Rejuvenation surgery (5)
– Rhytidectomy
– Forehead lift
– Brow lift
– Temporal lift
– Injection and implant for facial wrinkle
– Botulinum toxin for facial wrinkle
– Other new and innovation techniques
 Surgery of the eyelids (5)
– Upper eyelid blepharoplasty
– Lower eyelid blepharoplasty
– Upper, lower eyelid and periorbital reconstruction
 Facial resurfacing
– Dermabrasion *
– Chemical peels *
– Laser facial resurfacing *
– Other new technology *
 Liposuction and liposhaving (Lipocontouring) of the face and neck (2)
 Aesthetic facial implants (3)
 Hair replacement (hair transplantation) techniques *
 Otoplasty (2)
 Aesthetic surgery of the lip (2)
 Functional and aesthetic surgery of the nose
– Augmentation rhinoplasty (5)
– Reduction rhinoplasty *
– Open rhinoplasty *
– Surgery of the nasal vault *
– Surgery of the nasal tip (5)
– Surgery of nasal ala
– Secondary rhinoplasty (3)
– Reconstructive surgery of the nasal septum *
 Advances in aesthetic dentistry *
 Managements of complications and unwanted results
หมายเหตุ
* หมายถึง มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ไม่จาเป็ นต้องทาได้เองในขณะฝึ กอบรม
( ) จานวนตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จานวนขั้นต่าที่ตอ้ งทาหัตถการ
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11. วิธีการฝึ กอบรมและ การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ภาควิชาฯ จัดหลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นแพทย์ผชู ้ านาญในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้าของราช
วิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ต้องได้รับการฝึ กอบรมเป็ นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ระยะเวลาที่
ฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 100 สัปดาห์ เป็ นการศึกษาในห้องเรี ยน ปฏิบตั ิ ฝึ กการสอน วิจยั และศึกษาด้วยตนเอง โดยจัดประสบการณ์
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เพื่อให้มีความรู ้ดา้ นทฤษฎี ทักษะในการปฏิบตั ิ การทาวิจยั การสอน รวมทั้งส่งเสริ มให้ศึกษาด้วยตนเอง
นอกจากนี้จะได้เรี ยนรู ้ดา้ นเจตคติ การสอดแทรกความรู ้ดา้ นจริ ยธรรม และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมไทย
การเรียนการสอนในภาควิชา
1. การสอนบรรยาย
สถานที่
ห้องประชุมจีระ ศิริโพธิ์
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู ้พ้นื ฐานด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง และเสริ มสร้างใบหน้า และ
สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรม
การบรรยายโดยอาจารย์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา และอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิจากสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
-ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 เวลา 8.00-9.00 น. สลับกับ Topic assignment หรื อช่วงเวลาที่
กาหนดขึ้น โดยเชิญอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิจากภายนอกภาควิชาฯ หรื อ ภายนอกคณะ
-หัวข้อบรรยายไม่ควรซ้ าในช่วง 2 ปี ของการฝึ กอบรม ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
-แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ปี ที่ 2 รับผิดชอบการจัด โดยกาหนดหัวข้อบรรยายและเวลา
ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ภาควิชาพิจารณา แพทย์ประจาบ้านต่อยอดฯ ต้องติดต่อโดยตรงกับ
อาจารย์ผเู ้ สนอเพื่อยืนยันทางภาควิชาฯ จะได้ทาหนังสื อเชิญก่อนการสอน 2 สัปดาห์
และแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ต้องติดต่อให้อาจารย์ผบู ้ รรยายทราบอีกครั้งอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
สอน
-ส่งตารางสอนฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาฯ ในอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม
-การบรรยายครั้งแรกจะเริ่ มต้นเดือนมิถุนายน
-ถ้าไม่สามารถจัดการเรี ยนได้ในช่วงเวลาที่กาหนด ต้องมีกิจกรรมอื่นทดแทนไม่ปล่อยเวลาให้
ว่าง
การประเมินผล สอบ Clinical skill, สอบข้อเขียน, Continuous internal assessment
2. Topic assignment
สถานที่
ห้องประชุมจีระ ศิริโพธิ์
จุดมุ่งหมาย
เพือ่ ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ มีความสามารถในการนาเสนอ การสอนภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ และนาความรู ้ไปใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
กิจกรรม
นาเสนอโดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอด โดยสลับกับแพทย์ประจาบ้าน ตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย
-จัดวันอังคาร 8.00-9.00 น. สลับกับการสอนบรรยาย หรื อช่วงเวลาที่กาหนดขึ้นและ 4 สัปดาห์ครั้ง
บ่ายวันพุธ เวลา 14.30 น. -15.30 น.
-แพทย์ประจาบ้านต่อยอด และอาจารย์ร่วมกันกาหนดหัวข้อเรื่ อง
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การประเมินผล

-แพทย์ประจาบ้านต่อยอด แต่ละคนรับผิดชอบเรื่ องที่ให้ไปศึกษาและมาพูดโดยมีอาจารย์
คอยให้คาแนะนา
-เนื้อเรื่ องครอบคลุมความรู ้ทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และเสริ มสร้างใบหน้า
สอบ Clinical skill, สอบข้อเขียน

3. เรียนกายวิภาคศาสตร์ ทางศีรษะและลาคอ
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ มีความรู ้พ้นื ฐาน ด้านกายวิภาค และนาไปประยุกต์ใช้ใน
การรักษาผูป้ ่ วย
กิจกรรม
เรี ยนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ สอนโดยอาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
-จัดทุกวันศุกร์ 8.00-9.00 น. ภาคทฤษฎี
13.30-16.30 น. ภาคปฏิบตั ิ
-การจัดการเรี ยนการสอนกายวิภาคศาสตร์จะมีข้ ึนในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ของ
แต่ละปี การศึกษา
การประเมินผล สอบข้อเขียน
4. Journal club
สถานที่
จุดมุ่งหมาย
กิจกรรม

การประเมินผล
5. Interesting case
สถานที่
จุดมุ่งหมาย
กิจกรรม

ห้องประชุมจีระ ศิริโพธิ์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด และอาจารย์ ได้รับรู ้เรื่ องน่าสนใจใหม่ ๆ ในวารสารทางการ
แพทย์แล้วนามาประยุกต์ใช้รักษาผูป้ ่ วยอย่างมีประสิทธิภาพ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ปี ที่ 2 จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบไปจัดสรรเรื่ องราวที่น่าสนใจในวารสาร
การแพทย์ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยที่มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
-จัดวันจันทร์เวลา 8.00-9.00 น. เดือนละครั้งตามที่ได้รับมอบหมายและ 4 สัปดาห์ครั้ง
บ่ายวันพุธ เวลา 14.30 น. -15.30 น.
-สรุ ปเรื่ องที่อ่านภายในเวลา 10 นาที และอภิปราย 10 นาที หลีกเลี่ยงการอ่านรายละเอียดหรื อ
นาเสนอข้อมูลที่มากเกินไป เมื่อไม่เข้าใจต้องอ่านเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมหรื อปรึ กษาอาจารย์
ก่อนการเข้าประชุม
-ควรศึกษาวิธีการนาเสนอข้อมูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
สอบ Clinical skill, สอบข้อเขียน

ห้องประชุมจีระ ศิริโพธิ์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด เรี ยนรู ้และฝึ กฝนการอภิปราย การวางแผนการรักษาผูป้ ่ วย
ที่น่าสนใจ
หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านต่อยอด จะเป็ นผูห้ า case ที่น่าสนใจมาเสนอตามคาแนะนาของ
อาจารย์
-จัดวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. โดยจัดสลับกับแพทย์ประจาบ้าน
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การประเมินผล

-ต้องเตรี ยมเครื่ องมือตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและตัวผูป้ ่ วยให้
พร้อมก่อนเข้าประชุม
-กรณี ที่ตอ้ งเชิญผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ผูน้ าเสนอจะต้องติดต่อประสาน
งานให้เรี ยบร้อย
สอบ Clinical skill, สอบ ข้อเขียน, Continuous internal assessment

6. Morbidity and Mortality conference
สถานที่
ห้องประชุมจีระ ศิริโพธิ์ เวลา 14.30-16.00 น.
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด เรี ยนรู ้และปรับปรุ งการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดียงิ่ ขึ้น
กิจกรรม
แพทย์ผชู ้ ่วยอาจารย์เป็ นผูร้ วบรวมและนาเสนอรายงานผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อนหรื อเสี ยชีวติ
ขณะทาการรักษา
-จัดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน ในกรณี ที่ไม่มี Case ให้จดั เป็ น Review paper หรื อ Resident - staff
meeting แทน
-ศึกษาจากวารสารการแพทย์ หรื อตาราก่อนการประชุม
การประเมินผล สอบ Clinical skill, สอบข้อเขียน, Continuous internal assessment
7. Grand round
สถานที่
จุดมุ่งหมาย
กิจกรรม

การประเมินผล

หอผูป้ ่ วยในทุกหอที่มีผปู ้ ่ วยภายใต้การดูแลของภาควิชาฯ
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ เรี ยนรู ้การให้บริ การผูป้ ่ วยใน รวมถึงการตรวจอาการแสดง
และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมร่ วมกับอาจารย์
การเรี ยนการสอนข้างเตียงผูป้ ่ วยทุกรายที่มีปัญหาเพื่อหาข้อสรุ ปทั้งด้านการรักษาและปั ญหา
แทรกซ้อน
-จัดทุกวันพฤหัสเวลา 8.00-9.00 น. โดยคณาจารย์ของภาควิชา
สอบ Clinical skill, Continuous internal assessment

8. Maxillofacial conference หรือ ห้ องประชุมศัลยกรรมชั้น 5
สถานที่
ห้องประชุมจีระ ศิริโพธิ์
จุดมุ่งหมาย
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ร่ วมกับอาจารย์ภาควิชา ศัลยกรรมตกแต่งและทันตแพทย์ ร่ วมกันจัดประชุม
เพื่ออภิปรายผูป้ ่ วยรวมถึงหัวข้อน่าสนใจ
กิจกรรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ปี ที่ 1 หรื อ 2 ทาหน้าที่สรุ ปเนื้อหาจากการไปศึกษารวบรวมความรู ้จากตารา
และวารสารวิชาการแพทย์ที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวให้ได้มากสุดแล้วนามาเสนอหรื ออภิปรายตาม
หัวข้อดังกล่าว
-นาเสนอทุก 1 เดือน ในวันอังคารที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00-09.00 น.
การประเมินผล สอบข้อเขียน

10

9. การประชุมประจาปี
9.1 แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ทุกชั้นปี ร่ วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยโสตฯ ปี ละ 2 ครั้ง
9.2 แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ทุกชั้นปี ร่ วมประชุมวิชาการของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ปี ละ 1 ครั้ง
9.3 การประชุมและการฝึ กอบรมอื่น ที่ได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ
10. การปฏิบัตงิ าน ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทั้ง 2 ชั้นปี จะต้อง
10.1 ดูแลผูป้ ่ วยในทางศัลยกรรมตกแต่ง และเสริ มสร้างใบหน้าที่อยูใ่ นหอผูป้ ่ วยในร่ วมกับอาจารย์ และรับปรึ กษา
จากแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา ในการดูแลรักษาและผ่าตัดผูป้ ่ วยที่จาเป็ น และอาจจะต้องใช้
วิธีการทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ที่ 2 จะเป็ นผูใ้ ห้การช่วย
เหลือแนะนาผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ที่ 1
10.2 ดูแลผูป้ ่ วยนอกทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า โดยการออกตรวจผูป้ ่ วยในคลินิกศัลยกรรม
ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้าของภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา พร้อมกับอาจารย์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
และออกตรวจผูป้ ่ วยนอกในคลินิกโสต ศอ นาสิ กวิทยาทัว่ ไปอีกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งในช่วงดัง
กล่าวให้รับปรึ กษาผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้องใช้วธิ ีการทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้าจาก
แพทย์ประจาบ้านโสต ศอ นาสิ กวิทยาด้วย
10.3 ทาการผ่าตัดผูป้ ่ วยทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า ซึ่งอาจจะเป็ นผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการผ่าตัดหรื อเป็ น
ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการผ่าตัดเสริ มสร้างใบหน้าที่มีความผิดปกติจากโรคต่าง ๆ ผูเ้ ข้ารับฝึ กการอบรมจะต้องปฏิบตั ิ
งานในห้องผ่าตัดอย่างน้อยสัปดาห์ 2 ครั้ง และจะต้องการการปรึ กษาทั้งนี้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ที่ 2 จะ
ต้องให้การช่วยเหลือดูแล และแนะนาผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ที่ 1 ด้วย
หัตถการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละชั้นปี ควรเป็ นดังนี้
ปี ที่ 1 Management of wound
Skin graft
Local flaps
Regional cutaneous flap
Musculocutaneous flap
Facial soft tissue repair
Scar revision
Augmented rhinoplasty
Blepharoplasty
Mini facelift
Otoplasty
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ปี ที่ 2

ปฏิบตั ิเหมือนปี ที่ 1 และเพิ่ม
Skin malignancy
Tissue expansion
Major rejuvenation surgery
Non-invasive rejuvenation
Facial resurfacing
Liposuction of face & neck
Facial and mandibular implant
Lip surgery
Surgery of nasal tip
Secondary rhinoplasty
Free flap reconstruction
Maxillofacial surgery
10.4 ดูแลผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า โดยการรับปรึ กษาผูป้ ่ วยที่มีแผล
บริ เวณใบหน้าและกระดูกใบหน้าหักจากห้องฉุกเฉิ น และรับปรึ กษาผูป้ ่ วยกรณี ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า
จากตึกผูป้ ่ วยในผ่านทางแพทย์ประจาบ้านโสต ศอ นาสิ กวิทยา ทัว่ ไป การดูแลผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการจะต้อง
ปฏิบตั ิอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
10.5 ปฏิบตั ิงานที่หน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอก ตจวิทยา ปี ละ 2 สัปดาห์ เพื่อศึกษาผูป้ ่ วยรวมทั้งหัตถการทางตจศัลย
ศาสตร์ (Dermatologic surgery)
10.6 สังเกตการณ์การผ่าตัดเปลือกตากับ อาจารย์หน่วย Oculoplastic ภาควิชาจักษุวทิ ยาปี ละ 2 สัปดาห์
10.7 สังเกตการณ์ที่หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เฉพาะแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด ปี ที่ 2 เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
10.8 ปฏิบตั ิงานที่หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น(สาขา Maxillofacial) โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล เป็ นเวลา 2 เดือน เฉพาะแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด ปี ที่ 1 โดยจะต้องผ่านการประเมินผล เพื่อรับประกาศนียบัตร
10.9 ปฏิบตั ิงานที่ สถาบันโสต ศอ นาสิ ก โรงพยาบาลราชวิถี ด้าน Free flap reconstruction เฉพาะแพทย์ประจา
บ้านต่อยอด ปี ที่ 2 เป็ นเวลา 1 เดือน
10.10 ปฏิบตั ิงานที่หน่วยศัลยกรรมช่องปาก โรงพยาบาลศูนย์จงั หวัดชลบุรี เป็ นเวลา 1 เดือน เฉพาะแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดฯ ปี ที่ 1
11. ผลงานด้ านการวิจยั หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ให้นาเสนอผลงานวิจยั หรื อรายงานผูป้ ่ วยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรื อกาลังรอการตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่ อง เพื่อ
พิจารณาประกอบในการสอบวุฒิบตั รฯ ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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12. การบันทึกเก็บรวบรวมข้ อมูลการทาหัตถการ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกคนจะต้องเก็บข้อมูล รายการผ่าตัดในสมุดบันทึกรายการ (Surgical log book) รวมทั้งเก็บ
รวบรวมบันทึกรายละเอียดการผ่าตัดของผูป้ ่ วย (Operative note) ทุกรายที่ได้รับการผ่าตัดด้วยตนเองในระหว่างการ
ฝึ กอบรม
13. ทรัพยากรการเรียนรู้
โสตทัศนูปกรณ์
ภาควิชาฯ ได้จดั โสตทัศนูปกรณ์ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ได้ใช้อย่างครบถ้วน ที่หอ้ งประชุมจีระ ศิริโพธิ์
ประกอบด้วย
1. เครื่ องฉายแผ่นใส
2. เครื่ องฉายแผ่นทึบ
3. เครื่ องฉายภาพวีดิทศั น์ (LCD projector)
4. เครื่ องคอมพิวเตอร์
5. ระบบ Wi-Fi ของคณะฯ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาฯ ได้จดั เครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อม LAN ให้ไว้ในห้องพักแพทย์ประจาบ้านจานวน 3 ชุด และจัด
เครื่ องพิมพ์ Laser จานวน 2 ชุดในห้องพักแพทย์ประจาบ้านและธุรการภาควิชาฯ
ตารา/เอกสารอ่ านประกอบ
ภาควิชาฯ ได้จดั ให้มีหอ้ งสมุดในภาควิชา จานวน 2 ห้อง คือ ที่ภาควิชาและห้องพักแพทย์ประจาบ้าน มีตารา
อยูเ่ พียงพอ และมีการจัดซื้อใหม่ทุกปี ในส่วนวารสารทางการแพทย์ได้ใช้บริ การของห้องสมุดของคณะฯ ซึ่งเป็ น Online
journal นอกจากนี้ยงั มี CD ROM ทางวิชาการอีกหลายชุด
 หุ่นจาลอง
ภาควิชาฯ ได้จดั ให้มี
หุ่นจาลองกะโหลกศีรษะ 6 ชุด
หุ่นจาลองหู
5 ชุด
หุ่นจาลองหลอดลม
1 ชุด
หุ่นจาลองกล่องเสี ยง
1 ชุด
หุ่นจานวนปอด
1 ชุด
หุ่นจาลองศีรษะ
1 ชุด
14. การประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
14.1 การประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ จะทาการประเมินผลแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ตามชั้นปี เป็ นการประเมินความรู ้ความสามารถ
การทางานต่อเนื่องและเจตคติ ตามคุณสมบัติที่แพทยสภากาหนด ดังนี้
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จุดประสงค์

1. ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ มีความสามารถในการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การแปลผล
การตรวจ, การรักษา ตลอดจนมีความสามารถในการสื่ อสารกับผูป้ ่ วย และญาติ
2. มีความรู ้ความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ ก
แพทย์แห่งประเทศไทย
3. มีเจตคติที่ดีในการเป็ นแพทย์
4. มีความสามารถในการทางาน
5. มีความสามารถในความเป็ นครู
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

การประเมินจะแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน
1. สอบ clinical skill
เน้นสอบแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ โดยจัดสอบปี ละ 2 ครั้ง (เดือนที่ 6, และ 11)
การสอบจะเน้นใน 3 หัวข้อหลัก คือ
-การ Approach ผูป้ ่ วย
-Problem solving skill
-Discussion
ทั้งนี้การจัดสอบ จะเป็ นการสังเกตการณ์การตรวจผูป้ ่ วยจริ งของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ตลอดขั้นตอนการตรวจโดยไม่มี
การขัดจังหวะโดยเน้นให้ตรวจผูป้ ่ วยใหม่ และให้คะแนนตามแบบประเมิน
2. สอบข้ อเขียน
การสอบ Paper จะเน้นที่ Knowledge เป็ นสาคัญ โดยจัดสอบปี ละ 2 ครั้งเช่นกัน ในช่วงเดือนที่ 6 และ เดือนที่ 11
ทั้งนี้การเลือกออกข้อสอบ จะเลือกออกตามชั้นปี ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ โดยยึด Table of specification
ที่ได้จดั ทาตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย
3. Continuous Internal assessment (CIA)
เป็ นการวัดผลการทางานต่อเนื่องของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ โดยดูการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยประเมินทั้งในแง่เจตคติ,
ความรู ้, ความมีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการทางาน แบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ
1. การปฏิบตั งิ านทีห่ น่ วยตรวจผู้ป่วยนอก
ใช้แบบประเมินเป็ นตัววัดผล โดยให้อาจารย์ผดู ้ ูแลแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ปฏิบตั ิงานในขณะนั้นเป็ นผูป้ ระเมิน
ทั้งนี้การประเมินจะจัดทาปี ละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนที่ 6 และเดือนที่ 12
2. การปฏิบัตงิ านทีห่ อผู้ป่วย
ใช้แบบประเมินเป็ นตัววัดผล โดยให้อาจารย์ผดู ้ ูแลแพทย์ประจาบ้านปฏิบตั ิงานในขณะนั้นเป็ นผูป้ ระเมิน ทั้งนี้การ
ประเมินจะจัดปี ละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนที่ 6 และเดือนที่ 12
3. การปฏิบตั งิ านในห้ องผ่าตัด
ใช้การประเมินโดยให้อาจารย์แพทย์ที่ได้รับมอบหมายเข้าช่วยผ่าตัดในรายที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ผูน้ ้ นั เป็ นผูผ้ า่ ตัดทั้งนี้จะเลือกคนไข้ที่เหมาะสมกับชั้นปี ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด โดยพิจารณาตามหลักสูตรของราช
วิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย
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แบบประเมินการปฏิบัตงิ านของแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด ฯ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ข้ อมูลของผู้ประเมินเป็ นข้ อมูลปกปิ ด)
นพ. พญ. (ชื่อ).......................................................... (สกุล) ...................................................ชั้นปี ที่...............................
ตั้งแต่ ............../.............../...............(วัน/ เดือน/ ปี ) ถึง........../............./............(วัน/ เดือน/ ปี ) รหัส.........................................
ช่วงระยะเวลาหมุนเวียน  สาย 1 (ชมพู)  สาย 2 (ฟ้ า )  หน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกตจวิทยา
 หน่วย Oculoplastic ภาควิชาจักษุวทิ ยา
หน่วย Aesthetic dentistry คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น ศิริราชพยาบาล กลุ่มงานโสต ศอ นาสิ ก โรงพยาบาลราชวิถี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานจริ ง…… เดือน ตั้งแต่ ...../......../........(วัน/ เดือน/ ปี ) ถึง...../......../........(วัน/ เดือน/ ปี ) ลาป่ วย…วัน ลากิจ…
วัน ขาดงานโดยไม่มีการลา…วัน ไม่อยูเ่ วรโดยไม่แจ้ง…...ครั้ง ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานจริ งร้อยละ……
การประเมินผล (ดูเกณฑ์การประเมินตามเอกสารแนบ)
หัวข้ อประเมิน
ผลการประเมิน
ดีเด่น
(4 คะแนน)

ดี
พอใช้
(3 คะแนน) (2 คะแนน)

ต้ องปรับปรุ ง
(1 คะแนน)

ประเมินไม่ ได้

1. ความรู ้





2. ทักษะทางคลินิก





3. การทาหัตถการ (หากมี)





4. การบันทึกรายงาน





5. การสื่ อสารด้วยวาจา





6. ความรับผิดชอบ





7. มนุษยสัมพันธ์





8. ความใฝ่ รู ้





9. ความประพฤติ





คะแนนเฉลีย่ (เต็ม 4 คะแนน) …………………………………
การประเมินนีใ้ ช้ ข้อมูลจาก
 ความเห็นเฉพาะตัว
 ความเห็นของกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง  อื่น ๆ (ระบุ)..........................................
ความคิดเห็นเพิม่ เติม...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................................................................
(...........................................................................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................................................……....
ประเมินเมื่อวันที่......................... เดือน................................พ.ศ.................................
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
สาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ งและเสริมสร้ างใบหน้ า
วัตถุประสงค์
ปฏิบตั ิงาน

เพื่อรายงานผลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ตามช่วงระยะเวลาหมุนเวียนที่แพทย์ผา่ นการ

คาอธิบาย
1. แบบประเมินผลนี้เป็ นแบบวัดผลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ที่ผา่ นการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
ช่วงระยะเวลาหมุนเวียน
2. ผูต้ อบแบบประเมิน ได้แก่ อาจารย์แพทย์ ที่คอยดูแลแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ หรื อหัวหน้ากลุ่มงาน หรื อ
หัวหน้าภาควิชาฯ ของสถานฝึ กอบรม
3. แบบประเมินฉบับนี้ให้รวบรวมส่งประธานหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ
เพื่อนาข้อมูลกรอกสรุ ปลงในแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้านซึ่งจะใช้เป็ นหลักฐานบันทึกในทะเบียนประวัติ ใน
การปฏิบตั ิงานและใช้อา้ งอิงในการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ และสมัครสอบวุฒิบตั ร
4. เกณฑ์การประเมิน แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ทุกคนจะต้องปฏิบตั ิให้ครบทุกช่วงระยะ
เวลาหมุนเวียนรวมทั้งช่วงวิชาเลือก และผลการประเมินได้ต้ งั แต่ระดับ “พอใช้”ในทุกหัวข้อที่มีการประเมิน
5. ในกรณี ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ได้รับการประเมินว่า ต้องปรับปรุ ง ในข้อใดข้อหนึ่งในแต่ละช่วง
ระยะเวลา หมุนเวียน รวมทั้งช่วงวิชาเลือก กรุ ณาแนบรายละเอียดมาด้วยทุกครั้ง สาหรับเป็ นแนวทางให้ผถู ้ ูกประเมินปรับปรุ งแก้ไข

หัวข้ อประเมินและเกณฑ์ การให้ คะแนน
แต่ละหัวข้อที่ประเมิน มีคาอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1. ความรู้
ต้องปรับปรุ ง (1 คะแนน) ไม่สามารถแสดงความรู ้ให้ผอู ้ ื่นรับทราบได้และไม่มีการปรับ
ปรุ ง/พัฒนา
พอใช้
(2 คะแนน) รู ้ในสิ่ งที่จาเป็ นต้องรู ้
ดี
(3 คะแนน) มีความรู ้เป็ นที่น่าพอใจ
ดีเด่น
(4 คะแนน) มีความรอบรู ้เป็ นที่น่าพอใจอย่างสม่าเสมอ
2. ทักษะทางคลินิก
ต้องปรับปรุ ง (1 คะแนน) ไม่สามารถประยุกต์ความรู ้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้และไม่มี
การพัฒนา
พอใช้
(2 คะแนน) สามารถประยุกต์ความรู ้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริ ม
สร้างใบหน้าได้
ดี
(3 คะแนน) สามารถประยุกต์ความรู ้ได้ แก้ปัญหาได้ถกู ต้องในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น ปั ญหาฉุกเฉิน ซับซ้อน การส่งต่อผูป้ ่ วย
ดีเด่น
(4 คะแนน) สามารถประยุกต์ความรู ้ได้ แก้ปัญหาได้ถูกต้องในสถานการณ์
ต่างๆ เช่นปั ญหาฉุกเฉิ น ซับซ้อน การส่งต่อผูป้ ่ วยเป็ นที่น่าพอใจอย่างสม่าเสมอ
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3. การทาหัตถการ (หากมี)
ต้องปรับปรุ ง (1 คะแนน) ไม่สามารถทาหัตถการได้แม้จะอยูภ่ ายใต้คาแนะนาของอาจารย์
และไม่มีการพัฒนา
พอใช้
(2 คะแนน) สามารถทาหัตถการที่ภาควิชาฯ กาหนดตามแต่ละชั้นปี ภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์
ดี
(3 คะแนน) สามารถทาหัตถการได้ทุกหัตถการตามเกณฑ์ที่ภาควิชาฯ กาหนด
ตามแต่ละชั้นปี ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนจากการทาหัตถการนั้น
ดีเด่น
(4 คะแนน) สามารถทาหัตถการได้ทุกหัตถการตามเกณฑ์ที่ภาควิชาฯ กาหนด
ตามแต่ละชั้นปี ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนจากการ
ทาหัตถการนั้น เป็ นที่น่าพอใจอย่างสม่าเสมอ
4. การบันทึกรายงาน
ต้องปรับปรุ ง (1 คะแนน) ไม่ทาการบันทึกรายงาน และไม่มีการพัฒนา
พอใช้
(2 คะแนน) มีการบันทึกอาการสาคัญ และข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวกับการเจ็บป่ วยในครั้งนั้น
ดี
(3 คะแนน) บันทึกข้อมูลการเจ็บป่ วยอย่างสมบูรณ์ในทุกหัวข้อตามมาตรฐานที่
ราชวิทยาลัยฯ กาหนด ของผูป้ ่ วยทุกราย
ดีเด่น
(4 คะแนน) บันทึกข้อมูลการเจ็บป่ วยอย่างสมบูรณ์ในทุกหัวข้อตามมาตรฐานที่
ราชวิทยาลัยฯ กาหนด ของผูป้ ่ วยทุกราย เป็ นที่น่าพอใจอย่างสม่าเสมอ
5. การสื่อสารด้ วยวาจา
ต้องปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีเด่น

(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
(4 คะแนน)

ถูกร้องเรี ยนมากกว่า 3 ครั้ง ในเรื่ องเดียวกัน
ไม่เคยถูกร้องเรี ยน
ไม่เคยถูกร้องเรี ยน และได้รับคาชมเชยจากผูป้ ่ วย
ไม่เคยถูกร้องเรี ยน และได้รับคาชมเชยจากผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ

6. ความรับผิดชอบ
ต้องปรับปรุ ง (1 คะแนน) ไม่ปฏิบตั ิตามที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากที่ได้รับคาเตือน
พอใช้
(2 คะแนน) ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน
ดี
(3 คะแนน) สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย และงานพิเศษอื่นนอกเหนือจากภาระ
ที่ได้รับมอบหมาย
ดีเด่น
(4 คะแนน) สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย และงานพิเศษอื่นนอกเหนือจาก
ภาระที่ได้รับมอบหมาย และได้ผลเป็ นที่น่าพอใจอย่างสม่าเสมอ
7. มนุษยสัมพันธ์
ต้องปรับปรุ ง (1 คะแนน) มีปัญหากับผูร้ ่ วมงานไม่สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และ
ไม่มีการพัฒนาเมื่อได้รับคาเตือน
พอใช้
(2 คะแนน) สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้โดยไม่มีปัญหา
ดี
(3 คะแนน) สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ นอย่างดี
ดีเด่น
(4 คะแนน) สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ นอย่างดี และได้รับคาชมเชย
จากผูร้ ่ วมงาน
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8. ความใฝ่ รู้
ต้องปรับปรุ ง (1 คะแนน) ไม่มีการพัฒนาความรู ้เพิ่มเติมจากระดับความรู ้เดิม
พอใช้
(2 คะแนน) สามารถทากิจกรรมวิชาการเท่าที่ได้รับมอบหมาย
ดี
(3 คะแนน) สามารถหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อต่างๆ และแสดงให้เห็นว่ามี
ความรู ้เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดีเด่น
(4 คะแนน) สามารถหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อต่างๆ และแสดงให้เห็นว่ามี
ความรู ้เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เป็ นที่น่าพอใจ
9. ความประพฤติ
ต้องปรับปรุ ง (1 คะแนน) มีความประพฤติที่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงามและ
จริ ยธรรมทางการแพทย์อย่างชัดเจน ไม่มีการพัฒนาเมื่อได้รับ
คาเตือน
ผ่าน
(2 คะแนน) ไม่มีความประพฤติที่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงาม
และจริ ยธรรมทางการแพทย์
ดี
(3 คะแนน) มีความประพฤติที่เป็ นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงาม
และจริ ยธรรมทางการแพทย์
ดีเด่น
(4 คะแนน) มีความประพฤติที่เป็ นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดีงาม
และจริ ยธรรมทางการแพทย์ ตลอดจนได้รับคาชมเชยจาก
ผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดี
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สรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด ทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
สาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ งและเสริมสร้ างใบหน้ าทั้งปี
ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ – สกุล ………………………………………..ชั้นปี ที่…………รหัส…………………
ตั้งแต่วนั ที่…… เดือน………….. พศ………..สิ้นสุดวันที่…… เดือน………….. พศ…………….
ระยะเวลาที่ฝึก…. % ลาป่ วย……วัน ลากิจ…..วัน ขาดงานโดยไม่มีใบลา……วัน ไม่อยูเ่ วรโดยไม่แจ้ง……ครั้ง ช่วง
ระยะเวลาที่ฝึกอบรม
สรุ ปการประเมินผล
ช่ วงระยะเวลาหมุนเวียน
คะแนนทีไ่ ด้ (เต็ม 4 คะแนน)
สาย 1 (ชมพู)
………..
สาย 2 (ฟ้ า)
………..
หน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกตจวิทยา
………..
หน่วย Oculoplastic ภาควิชาจักษุวทิ ยา
………..
หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์
………..
หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
………..
สถาบันโสต ศอ นาสิ ก โรงพยาบาลราชวิถี
………..
หน่วยศัลยกรรมช่องปาก โรงพยาบาลชลบุรี
………..
คะแนนรวม
………..
คะแนนเฉลีย่ (เต็ม 4 คะแนน)
………..
จากข้อมูลทั้งหมด แพทย์ท่านนี้มีผลการพิจารณาพัฒนาการในชั้นปี 1 และ ปี 2 หรื อ พิจารณาส่ง
สอบวุฒิบตั รโดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยของทุกช่วงระยะหมุนเวียน
ดีเด่น
(ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.00)
 ดี
(ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.00 – 3.49)
 ปานกลาง
(ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.00 – 2.99)
 ต้องปรับปรุ ง (ได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 2.00)
ความเห็น
เพิ่มเติม……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ประธานหลักสู ตรอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่อยอด ฯ
(…………………………………)
วันที่…… เดือน…..……….พศ………
หัวหน้ าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(….………………………………)
วันที่…… ..เดือน…..……….พศ………
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
สาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ งและเสริมสร้ างใบหน้ า
โดยแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด ฯ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.

พญ. (ชื่อ).........................…....(สกุล) ……..............……… ชั้นปี ที่.รหัส………………
หัวข้ อประเมิน

1. ความรู ้
2. ทักษะทางคลินิก
3. การบันทึกรายงาน
4. การสื่ อสารด้วยวาจา
5. ความรับผิดชอบ
6. มนุษยสัมพันธ์
7. ความสามารถในการสอน
8. ความใฝ่ รู ้
9. ความประพฤติ

ผลการประเมิน
ดีเด่ น
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง ประเมินไม่ได้
(4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน)
(1 คะแนน)

คะแนนเฉลีย่ (เต็ม 4 คะแนน) …………………………………
ความคิดเห็น
เพิม่ เติม……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……..........................…………………………………..
ประเมินโดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ชั้นปี ที่ …………………………
ประเมินเมื่อวันที่………… เดือน…..……..….พ.ศ……………..
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การประเมินอาจารย์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชื่ออาจารย์ผถู ้ ูกประเมิน……………………………………………………………………
ผูป้ ระเมิน : แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ชั้นปี ที่……………………….
วันที่ประเมิน……………………………………………….
ทาเครื่ องหมาย / ในช่อง ซึ่งตรงกับความรู ้สึกของท่าน
1 = below average
2 = average
3 = good
4 = excellent
ประเด็นในการประเมิน
1
2
3
4
I ด้ านการสอน
1. กระตือรื อร้นในการสอน
2. กระตุน้ ให้ท่านเกิดความสนใจใฝ่ รู ้
3. อธิบายได้ตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจง่าย
4. ความสามารถในการถ่ายทอดทักษะทางคลินิก
5. แนะนาแนวทางและให้การ Feed back ที่เป็ นประโยชน์
6. เข้าถึงได้ง่าย (Accessibility & availability)
7. ประสิ ทธิภาพโดยรวม ด้านความเป็ นครู
II คุณลักษณะทัว่ ไปและด้ านวิชาชีพ
1. ความมีมนุษยสัมพันธ์
2. ให้เกียรติท่านในฐานะผูร้ ่ วมงาน
3. ให้โอกาสท่านแสดงความเห็น
4. แสดงความรู ้ ทักษะ และการตัดสิ นใจได้ดี
5. ปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยและญาติ
6. ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. การพิจารณาด้านความคุม้ ค่าในการรักษาพยาบาล
8. ความมีจริ ยธรรม
9. เป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นวิชาชีพ
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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หลักเกณฑ์ การประเมินผล
การประเมินผลการสอบ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ จะต้องมีผลการสอบมากกว่าร้อยละ 60 ในภาคทฤษฎี ในกรณี ที่สอบได้ไม่ถึงร้อยละ 60 จะ
พิจารณาจากผลการทางาน โดยพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาว่าจะให้เรี ยนเพิม่ เติม ไม่พิจารณาเลื่อนชั้น เมื่อจบปี
การศึกษา หรื อไม่พิจารณาส่งสอบ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ในกรณี ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดฯ ของภาควิชาโสตฯ ได้ละเลยต่อข้อปฏิบตั ิต่าง ๆ อันได้กาหนดไว้ในคู่มือสาหรับแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด ฯ ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา ภาควิชาฯ ได้กาหนดบทลงโทษไว้ดงั นี้
1. ในกรณี ที่กระทาความผิดครั้งแรก และเป็ นความผิดเล็กน้อย อาจารย์แพทย์ผดู ้ ูแลจะเป็ นผูว้ า่ กล่าวตักเตือน
2. ในกรณี ที่กระทาความผิดอยูเ่ สมอหรื อกระทาความผิดซ้ าซาก ไม่สนใจต่อคาตักเตือน จะถูกพิจารณาลงโทษในที่
ประชุมของภาควิชาฯ ตามมติของทีป่ ระชุมภาควิชาฯ โดยพิจารณาความรุ นแรงเป็ นราย ๆ ไป
3. บทกาหนดโทษ ได้แก่
3.1 ว่ากล่าวตักเตือน
3.2 ภาคทัณฑ์
3.3 ลงโทษให้อยูเ่ วรเพิ่ม หรื อระงับการลงพักผ่อนประจาปี
3.4 พักงาน หรื อพิจารณาให้ปฏิบตั ิงานเพิม่ เติม
3.5 ไม่พิจารณาเลื่อนชั้น เมื่อครบปี การศึกษา
3.6 ไม่พิจารณาส่งสอบวุฒิบตั ร
3.7 ส่งกลับต้นสังกัดหรื อให้ลาออก
การสอบเพือ่ วุฒบิ ัตร/หนังสืออนุมตั ิ
1. ผูส้ มัครสอบเพื่อวุฒิบตั รแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อ 8 และได้ผา่ นการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้าครบตามหลักสูตรแพทยสภา และ
สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
2. วิธีการสอบประกอบด้วย
-สอบภาคปฏิบตั ิ
-สอบข้อเขียน
-สอบสัมภาษณ์
-การพิจารณาผลงานวิจยั บทความฟื้ นฟูวชิ าการ หรื อรายงานผูป้ ่ วย
ภายหลังการสอบ จะนาผลการสอบมาปรับปรุ งหลักสูตร และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไป
การประเมินผลการเรียนการสอน
ภาควิชาฯ จะจัดประชุมระหว่างแพทย์ประจาบ้านต่อยอด และกรรมการหลักสูตรทุก 3 เดือน เพื่อปรับปรุ งและ แก้ไข
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม รวมทั้งแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
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การประเมินผลอาจารย์
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด จะได้รับแบบประเมินอาจารย์ เพื่อประเมินอาจารย์ ทั้งในแง่การเรี ยนการสอนและเจตคติ ทั้งนี้
แบบประเมินจะเป็ นแบบ Check list เพื่อไม่ให้เกิดผลเสี ยต่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ได้
การติดตามผลการเรียนการสอน
ภาควิชาฯ จะติดต่อกับผูใ้ ช้ผจู ้ บการฝึ กอบรมโดยตรง เพื่อสอบถามว่ามีคุณสมบัติตามหลักสูตรหรื อไม่ ในกรณี ที่ทางาน
ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสายงานการฝึ กอบรม จะพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้จะมีการประชุมสหสถาบันเพื่อ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน รวมทั้งเทียบเคียงสมรรถนะกับสถาบันอื่นด้วย
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์ แห่งประเทศไทย จัดให้มีการประเมินคุณภาพของสถาบันฝึ กอบรม และคุณภาพการ
ฝึ กอบรมเป็ นประจาทุก 5 ปี โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ และราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์
แห่งประเทศไทย เป็ นผูก้ าหนด
ระเบียบการลา
กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ฯ ปี ที่ 1 ลาพักผ่อนได้ 5 วัน ปี 2 ลาพักผ่อนได้ 10 วัน โดยลาติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน ต่อ
ครั้ง ยกเว้นช่วง เดือนมีนาคม, เมษายน และ วันที่ 1-15 พฤษภาคม วันที่ 1 - 31 ตุลาคม โดยต้องขออนุญาตต่ออาจารย์ผดู ้ ูแลแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด ฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์ซ่ ึงจะได้รับอนุญาตตามลาดับการยืน่ ใบลาก่อนหลังเพื่อมิให้ลาพักผ่อนซ้อนกัน
ส่วนการลาในลักษณะอื่น ให้ขออนุญาตต่ออาจารย์ผดู ้ ูแลแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เป็ นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ไม่ อนุญาตให้ ลาพร้ อมกัน
เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว ภาควิชาฯ จะแจ้งให้รับทราบต่อไป
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ตารางปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า

เวลา 07.00-08.00 น.

08.00-09.00 น.

09.00-12.00 น.

13.00-14.30 น.

14.30-16.00 น.

จันทร์

Journal club

OR

OR

Tumor conference

อังคาร

- Guest lecture
or Topic
assignment
- Maxillofacial
conference
Interesting cases
conference

OR

OR

OR

OPD

Facial plastic
and
reconstructive
clinic
OR

วัน

พุธ

Service
Round

พฤหัส

Grand round

OR

ศุกร์

Head and neck
anatomy : Theory
July to September

OR

Faculty hour

OR

Head and Neck
anatomy : workshop
July to September

*สลับ -Review paper
-Resident - Staff meeting

ตารางปฏิบัติงานข้ างต้ นอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก

เกณฑ์ การคัดเลือก แพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ งและเสริมสร้ างใบหน้ า

รายชื่อแพทย์

สถาบันที่จบ

ต้นสังกัด
10 คะแนน

ผลการศึกษา
Recommendation CU-TEP GPA
ENT
15 คะแนน
5
15
15
คะแนน คะแนน คะแนน

ใช้ทุน/ปี
10
คะแนน

กิจกรรมต่อสังคม/ประสบการณ์
กิจกรรม ความสามารถพิเศษ
เจตคติ
ต่อสังคม
5 คะแนน
20 คะแนน
5 คะแนน

คะแนน
100 คะแนน

