
 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน 
เพ ื่อวุฒบิตัรแสดงความรู้ ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาโสต ศอ  นาสิกวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

----------------------------------------- 
1. หลักสูตรการฝึกอบรม 

1.1 ชื่อหลักสูตร  
  (ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความ  
    ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา 
  (ภาษาองักฤษ) Residency Training in Otolaryngology 
 

1.2 ชื่อวุฒบิัตร   
ช่ือเตม็ 
(ภาษาไทย)        วฒุิบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

สาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา 
(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Otolaryngology 
ช่ือยอ่ 
(ภาษาไทย)  ว.ว. สาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา 
(ภาษาองักฤษ) Diploma, Thai Board of Otolaryngology 

 
1.3 หน่วยงานที่ร ับผิดชอบ 

ภาควิชาจกัษุ โสต ศอ นาสกิ ลาริงซ์วิทยา, ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แห่งประเทศไทย 
และคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา 
 

1.4 กาํหนดการเปิดฝึกอบรม 
เปิดหลกัสตูรตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2554 

   การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านรุ่นใหมเ่ร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน ของทกุปี  
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1.5 อาจารย์ 
เป็นคณาจารย์ประจาํและพเิศษ ซึ่งเป็นผู้ เช ี่ยวชาญในสาขาวิชาท ี่เกี่ยวข้อง 
รายชื่ออาจารย์ประจาํ 
ลาํดบั
ท ี่ 

ชื่อ  – สกุล อายุ คุณวุฒ ิ

1. ศ.นพ. ชยัรัตน์  นิรันตรัตน์ 45 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ วิทยา 
2. ผศ.นพ. วิศาล  มหาสทิธิวฒัน์ 49 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ วิทยา 
3. ผศ.นพ. นิรันดร์  หุน่ฉายศรี 52 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ วิทยา 
4. นพ.สปุระพล  จนัทพนัธ์ 34 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ วิทยา 
5. พญ. จรินรัตน์ ศริิรัตนพนธ 40 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ วิทยา 
6. นพ. ธนาวฑุฒ์  โสภกัดี 31 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ วิทยา 
7. อาจารย์นงเยาว์  ศรีนางแย้ม   39 ปริญญาโท สาขาความผิดปกตขิองการ     

ส่ือความหมาย (การได้ยนิ) 
 
รายชื่ออาจารย์พเิศษ 
ลาํดบั
ท ี่ 

ชื่อ  – สกุล อายุ คุณวุฒ ิ

1. นพ.ยงยทุธ  วศนิวงศ์ 39 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ 
2. พญ.ทวีพร  ลกัขณานกุลู 50 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ 
3. นพ.ชยัสทิธ์ิ  สขุะวชัรินทร์ 37 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ 
4. นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย   

                   วงศ์ช่ืนสนุทร 
36 Germany Board of oral and 

maxillofacial surgery  
5. พญ.อรจิต  กําเนิดทอง 32 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ 
6. นพ.ธนิต เฉลมิวฒันชยั 32 วฒุิบตัรโสต ศอ นาสกิ 

 
1.6 จาํนวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม       

รับผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรม   แพทย์ประจําบ้านชัน้ละ/ปีละ 2 คน 
 

1.7 คุณสมบัตขิองผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
  เป็นแพทย์ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญตัวิิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.2525 ซึง่ได้ผา่นการปฏิบตังิานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะของแพทยสภาเรียบร้อยแล้วและ 
            1.7.1  สําหรับแพทย์ท่ีไมมี่ต้นสงักดัให้เข้ารับการฝึกอบรมได้หลงัจากท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมมาแล้วอยา่งน้อย 3 ปี 
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1.8 จาํนวนปีการฝึกอบรม 
  หลกัสตูรการฝึกอบรมมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี 
 

1.9 วัตถุประสงค์ 
เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมเพ่ือเป็นผู้ มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

โสต ศอ นาสิกวิทยาแล้ว ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถให้บริการตรวจและรักษาโรคทางหู คอ จมกู 
ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมี
ความสามารถท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทัว่ไปได้เป็นอย่างดี
และเหมาะสม รวมทัง้เป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และมีขีดความสามารถท่ีจะพฒันาตนเอง 
และวิชาโสต ศอ นาสกิวิทยาให้ก้าวหน้าได้อยา่งไมห่ยดุยัง้ 
  ดงันัน้ ผู้ ท่ีผา่นการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วควรจะมีความรู้ความสามารถขัน้ต่ําดงันี ้
            1.9.1 มีความรู้พืน้ฐานทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของห ูคอ จมกู ศีรษะ ใบหน้า 
ทางเดนิหาย ใจ และทางเดนิอาหารสว่นต้นเป็นอยา่งดี 
  1.9.2 มีความรู้พืน้ฐานทางพยาธิวทิยา พยาธิกําเนิด และพยาธิสรีรวทิยาของโรคในบริเวณห ูคอ 
จมกู ศีรษะ ใบหน้า ทางเดนิหายใจ และทางเดนิอาหารสว่นต้นเป็นอยา่งดี และรู้วิธีการธํารงรักษาไว้ซึง่
ความมีสขุภาพดีของอวยัวะดงักลา่ว 
  1.9.3 สามารถให้การวนิิจฉยัโรคในระบบห ูคอ จมกู ศีรษะ ใบหน้า ทางเดนิหายใจ และทางเดนิ
อาหารสว่นต้น โดยวิธีการซกัประวตั ิตรวจร่างกายทัว่ไป การตรวจพิเศษตา่งๆ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตักิาร และการตรวจด้วยภาพรังสีได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
  1.9.4 สามารถให้การรักษาโรคในระบบห ูคอ จมกู ศีรษะ ใบหน้า ทางเดนิหายใจ และทางเดนิ
อาหารสว่นต้น ด้วยวธีิการให้ยา ผา่ตดั การปอ้งกนัโรค และการฟืน้ฟสูมรรถภาพโดยการใช้เคร่ืองมือ 
และวิธีทางกายภาพบําบดัท่ีถกูต้องเหมาะสม 

1.9.5 สามารถให้การวนิิจฉยั ปอ้งกนั และรักษาโรคแทรกซ้อนท่ีเกิดขึน้จากโรคและการรักษาโรค
ทางระบบห ูคอ จมกู ศีรษะ ใบหน้า ทางเดนิหายใจ และทางเดนิอาหารสว่นต้น และให้การฟืน้
สมรรถภาพได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

1.9.6 มีความรู้พืน้ฐานในการทําวิจยั และสามารถทํางานวิจยัทางระบบห ูคอ จมกู ศีรษะ 
ใบหน้าทางเดนิหายใจ และทางเดนิอาหารสว่นต้นท่ีมีคณุคา่ได้อยา่งถกูต้องตามระเบียบวิธีการวจิยั 

1.9.7 สามารถให้ความเห็นทางโสต ศอ นาสกิวทิยาแก่แพทย์สาขาอ่ืนๆ ท่ีต้องการปรึกษาได้
อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
           1.9.8 สามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางโสต ศอ นาสกิวทิยาให้แก่แพทย์รุ่นหลงั และ
บคุคลทัว่ไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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         1.9.9 สามารถเพิ่มพนูศกัยภาพของตนและหน่วยงานโดยการพฒันาองค์ความรู้ทางวิชาการ
และการผา่ตดัรักษาแบบใหม ่ๆ  
          1.9.10 เป็นผู้ มีคณุธรรม และจรรยามารยาทในวิชาชีพ   
 
1.10 เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 

  หลกัสตูรการฝึกอบรมครอบคลมุเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้
         1.10.1 ความรู้พ ืน้ฐาน  

      ก) การบรรยาย หรือ Topic review หรือการศกึษาจากตําราและวารสารทางการแพทย์
ตา่ง ๆ กําหนดไว้ 10-15 ชัว่โมงตอ่ปี  Basic Sciences in Otolaryngology-Head & Neck Surgery (20 
ชัว่โมง) ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยได้จดัการอบรมวิชาการ ให้แก่แพทย์ประจํา
บ้านปีท่ี 1 ทัง้ประเทศเป็นประจําทกุปี  
            ข) การศกึษากายวิภาคจากอาจารย์ใหญ่  แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 มีการศกึษา        
กายวิภาคสว่นศีรษะ และคอจากอาจารย์ใหญ่ กบัอาจารย์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และอาจารย์
ของภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา 
  1.10.2 ความรู้ ความสามารถทางโสต ศอ  นาสิกวิทยา 
             ความรู้ความสามารถทางโสต ศอ นาสกิวทิยา แบง่ออกเป็น 2 ภาค ดงันี ้
                        ก) ความรู้ภาคทฤษฎี 
   1)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกบัการตรวจ การวินิจฉยั การบําบดัรักษา การปอ้งกนัโรค 
การธํารงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพท่ีดี และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคทางหู เ ส้นประสาท     
เฟ เซ ียล  และฐานกะโหลกศีรษะด้านข้ าง และด้านหลัง ซึ่งทําให้เกิดอาการและอาการแสดง 
ดงัต่อไปนี ้ : หตูงึ หหูนวก เวียนศีรษะ เสียงดงัในห ูปวดห ูคนัห ูนํา้หนวกไหล เลือดไหลออกจากห ูนํา้    
ไขสนัหลงัไหลออกจากห ูอมัพาตของใบหน้า และลกัษณะวิรูปของหท่ีูพบเห็นได้ 
  2)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบําบดัรักษา การป้องกันโรค  
การธํารงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพท่ีดี และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคทางจมูก  ใบห น้า 
ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง และฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้า ซึง่ทําให้เกิดอาการ และอาการ
แสดงดงัตอ่ไปนี ้: คดัจมกู นํา้มกูไหล คนั จาม ปวดจมกู ปวดศีรษะ ปวดใบหน้า ชาท่ีใบหน้า เลือดกําเดา
ไหล นํา้ไขสนัหลงัไหลทางจมกู นํา้ตาไหลไม่หยดุ ตาโปน ลกัษณะวิรูปของจมกูและใบหน้าท่ีตรวจพบได้ 
เป็นต้น 
  3)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบําบดัรักษา การป้องกันโรค 
การธํารงรักษาไว้ซึง่สขุภาพท่ีดี และการฟืน้ฟูสมรรถภาพของผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคในคอหอย ต่อมนํา้ลาย 
ช่องปาก และคอด้านนอก ซึง่ทําให้เกิดอาการและอาการแสดงดงัต่อไปนี ้: เจ็บคอ เจ็บในช่องปาก 
เคีย้วอาหารลําบาก เสียงพดูคล้ายกบัอมของอยู่ในคอ กลืนลําบาก กลืนเจ็บ หายใจลําบากหยดุหายใจ
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ในขณะหลบั ไอ มีก้อนเนือ้ในช่องปาก และคอหอย ก้อนท่ีคอด้านนอก มีเลือดออกในคอหอยและช่อง
ปาก อ้าปากไมข่ึน้ เคีย้วอาหารและสบฟันไมไ่ด้ และลกัษณะวิรูปของปาก, ช่องปาก และคอ เป็นต้น  
                      4)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบําบดัรักษา การป้องกันโรค 
การธํารงรักษาไว้ซึง่สขุภาพท่ีดี และการฟืน้ฟสูมรรถภาพของผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคในคอหอยส่วนล่าง กล่อง
เสียง หลอดลม หลอดอาหารส่วนต้น  ซึง่ทําให้มีอาการ และอาการแสดงดงัต่อไปนี ้: กลืนเหมือนมี
ก้อนในคอหอย กลืนลําบาก กลืนเหมือนมีก้างติดคอ หายใจลําบาก หายใจมีเสียงดงั  เสียงแหบ ไม่มี
เ สียง  กลืนสําลัก  ไอ  ไอเป็นเลือด  เ ป็นต้นได้แก่ความรู้ความสามารถด้านคอหอยส่วนล่าง 
(Hypopharynx), กลอ่งเสียง (Larynx), หลอดลม (Trachea) และหลอดอาหารสว่นต้น (Esophagus)  
  5)  ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบําบดัรักษา การป้องกันโรค 
การธํารงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพท่ีดี และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ ป่วยเด็กท ี่ เ ป็นโรคทางหู คอ  จมูก 
ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจ  และทางเดินอาหาร ส่วนบน  โดยเฉพาะท่ีเกิดจากความพิการแต่
กําเนิด การติดเชือ้ การบาดเจ็บ เนือ้งอก และมะเร็ง เป็นต้นได้แก่ความรู้ความสามารถด้านโสต ศอ 
นาสกิวิทยาในเดก็ (Pediatric otolaryngology)  
          6) ความรู้ด้านทฤษฎีเก่ียวกบัแสงเลเซอร์ชนิดต่างๆ  ผลกระทบของแสงเลเซอร์ต่อ
เนือ้ เยื่อ  และการนําแสงเลเซอ ร์มาใช้ประโยชน์ทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยาพร้อมทัง้การป้องกัน
อนัตรายจากแสงเลเซอร์ ดงันีไ้ด้แก่ความรู้ความสามารถด้านศลัยกรรมเลเซอร์ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 
(Laser surgery in Otolaryngology)  
  7) ความรู้ทางทฤษฎีเก่ียวกับการตรวจ  เพ ื่อประเมิน โครงสร้ างสัดส่วน  ความ
สวยงาม ของอวัยวะบนใบหน้าและศีรษะ ได้แก่ ห ูคอ จมกู ผิวหน้า ตา เปลือกตา คิว้ ริมฝีปาก คาง 
โหนกแก้มผมและหนงัศีรษะ พร้อมกบัสามารถให้การแนะนํา แก้ไข หรือสง่ตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญได้  
        ข) ความสามารถภาคปฏบิัต  ิ
                   เรียนภาคปฏิบตัโิดยการดแูล บําบดัรักษาผู้ ป่วย การชว่ยผา่ตดั และการทําผา่ตดั
ด้วยตนเอง การปอ้งกนัและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนจากโรคหรือการรักษาในด้านตา่ง ๆ รวมทัง้การฟืน้ฟู
สมรรถภาพของอวยัวะตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

    การเรียนภาคปฏิบัตขิองแพทย์ประจาํบ้านแต่ละคน/แต่ละชัน้ปี สรุปได้ดงันี ้
         I. การปฏิบัตงิานในตกึผู้ ป่วยนอก 
             1) คลินิกโสต ศอ  นาสิกวทิยาทั่วไป (General Otolaryngology) 
      แพทย์ประจําบ้านทกุชัน้ปีออกตรวจผู้ ป่วยสปัดาห์ละ 2 ครัง้ 
             2) คลินิกโสตสัมผัสวิทยา (Audiology)  
                   อาจารย์นกัแก้ไขการได้ยิน หรือโสต ศอ นาสกิแพทย์ท่ีได้รับ
ประกาศนียบตัรทางโสตสมัผสัวิทยาเป็นผู้ควบคมุ 
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                 3) คลินิกความผิดปกตขิองภาษาและการพูด 
                                              อาจารย์นกัแก้ไขการพดู (speech and language pathologist) หรือ
โสต ศอนาสกิแพทย์ท่ีได้รับประกาศนียบตัรวิชาความผิดปกตขิองภาษาและการพดูเป็นผู้ควบคมุ 
                             4) คลินิกโสตประสาทวิทยา (Neurotology Clinic)  
          5) คลินิกนาสิกวิทยาและภมูิแพ้ (Rhinology and Allergology)   
     6) คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (Facial Plastic and 
Reconstructive Surgery)  
                           7)  คลินิกโรคของกล่องเสียง (Laryngeal Clinic) 

       8) คลินิกการเปล่งเสียง (Voice Clinic)  
          9) คลินิกโรคมะเร็งบริเวณศีรษะ และคอ  (Head and Neck Tumor Clinic) 

    10) คลินิกโรคหชู ัน้นอก และหชู ัน้กลาง (Otologic Clinic) 
    11) คลินิกศัลยกรรมกระดกูใบหน้าและขากรรไกร  (Maxillofacial Clinic) 
    12) คลินิกการหายใจผิดปกตขิณะนอนหลับ (Sleep-Disordered 
Breathing Clinic) 
   13) คลินิกโสต ศอ  นาสิกวิทยาในเดก็ (Pediatric Otolaryngology)  
 
           II. การปฏิบัตงิานในตกึผู้ ป่วยใน 
              แพทย์ประจําบ้านทัง้ 3 ชัน้ปี จะต้องให้การดแูล รักษา และฟืน้ฟสูมรรถภาพแก่
ผู้ ป่วยในโดยการควบคมุของอาจารย์ 
              แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 3 นําแพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 2 และ 1 สอบถาม
อาการตรวจร่างกาย และให้การดแูลบําบดัรักษาผู้ ป่วยข้างเตียงในช่วงเช้า และเยน็ (service round) 
แพทย์ประจําบ้านจะสัง่เตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั และให้การดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั และจะให้การดแูลอยา่ง
ใกล้ชิดร่วมกบัอาจารย์ในผู้ ป่วยรายท่ีมีปัญหาแทรกซ้อน และมีอาการเปล่ียนแปลงเร็ว 
             เม่ือผู้ ป่วยกลบับ้านแพทย์ประจําบ้านจะทําการสรุปประวตัผิู้ ป่วยใน และสรุป
เวชระเบียนให้เรียบร้อย 
 
        III. การปฏิบัตงิานในห้องผ่าตดั 
               แพทย์ประจําบ้านจะต้องช่วยผา่ตดั และผา่ตดัด้วยตนเอง ให้ครบตามชนิดและ
จํานวนท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ว่ามีความจําเป็นต้องทํา  แพทย์
ประจําบ้านอาจจะช่วยผา่ตดัหรือผา่ตดัด้วยตนเองในผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคท่ี ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์
แห่งประเทศไทยมิได้กําหนดว่ามีความจําเป็นต้องทําก็ได้ ทัง้นีต้ามแต่อาจารย์ผู้ควบคมุจะเห็นสมควร  
การผา่ตดัผู้ ป่วยทกุรายจะต้องมีอาจารย์เป็นผู้ควบคมุ 
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  ค) งานวิจยั 
             มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั สามารถทําและบริหารงานวิจยั 
วิเคราะห์ข้อมลู สรุปผลงานวิจยั และนําเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุวชิาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารทาง
การแพทย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
1.11 วิธ ีการฝึกอบรม 

   1.11.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
 ก. ในส่วนของสถาบันฝึกอบรม 
    สถาบนัฝึกอบรม จดัการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในรูปแบบตอ่ไปนี ้
                         1)  การสอนแบบบรรยาย (Lecture) ในสว่นความรู้พืน้ฐานตา่ง ๆ ความรู้ทาง
โสต ศอนาสกิวิทยา และโสตสมัผสัวิทยา และความผิดปกตขิองภาษาและการพดู 15-20 ชัว่โมงตอ่ปี 
                                     2)  การทบทวนวรรณกรรมเฉพาะเร่ือง (Topic Review) โดยความควบคมุของ
อาจารย์ 15-20 เร่ืองตอ่ปี 
                          3) วารสารสโมสร (Journal Club) โดยความควบคมุของอาจารย์สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
                                    4)  การประชมุศกึษาผู้ ป่วยท่ีนา่สนใจ (Interesting Case Conference) โดย
ความควบคมุของอาจารย์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ อาจจะสลบักบั Grand round และการประชมุ Morbidity 
และ Mortality  
                       5)  การสอนข้างเตียงกลุม่ใหญ่ (Grand Round) โดยคณาจารย์ทัง้หมด ทํา
สปัดาห์ละ 1 ครัง้ อาจจะสลบักบั Interesting case conference และการประชมุ morbidity และ 
mortality  
                        6)  การประชมุ ทบทวนกรณีเหตแุทรกซ้อน และเสียชีวิต (Morbidity and 
Mortality Conference) โดยการควบคมุของอาจารย์ ทําเดือนละ 1 ครัง้ อาจจะสลบักบั Interesting 
case conference และ Grand round  
                       7)  การสอนข้างเตียง (Ward Round) ซึง่อาจจะแบง่ยอ่ยเป็น 2 อยา่ง ได้แก่ 
การสอนข้างเตียงเชิงให้บริการ (Service round) ทําทกุวนัโดยหวัหน้าแพทย์ประจําบ้าน และการสอน
ข้างเตียงเชิงให้ความรู้ (Teaching round) โดยอาจารย์ท่ีสถาบนัฝึกอบรมกําหนดอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่
สปัดาห์     
                       8)  การประชมุปรึกษาผู้ ป่วยโรคมะเร็ง (Tumor Conference) สว่นหนึง่เป็นการ
สอน สว่นหนึง่เป็นการให้บริการ โดยมีอาจารย์และแพทย์ประจําบ้านสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา และ
สาขาวิชาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการประชมุ ได้แก่ พยาธิวิทยา รังสีวิทยา เคมีบําบดั เป็นต้น โดยมีการ
ประชมุสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
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                       9)  การประชมุปรึกษาผู้ ป่วยกบัแพทย์ตา่งสาขาวิชา (Interdepartmental 
conference) เช่นการประชมุกบัรังสีแพทย์ (X-ray Conference) เป็นต้น 
                     10)  การฝึกอบรมทางห้องปฏิบตักิาร ได้แก่ การฝึกผา่ตดักระดกูเทมพอราล 
(Temporal bone lab) การศกึษากายวิภาคศาสตร์ และการฝึกผา่ตดัในอาจารย์ใหญ่ (cadaver 
dissection) 
    การเรียนการสอนภาคทฤษฎีในสถาบนัฝึกอบรม  แพทย์ประจําบ้านทกุชัน้ปี มี
สว่นร่วมกนัเรียนรู้ โดยหวัหน้าแพทย์ประจําบ้านเป็นผู้ควบคมุ และกระจายงานให้แพทย์ประจําบ้านแต่
ละชัน้ปีรับผิดชอบ เช่น ในการจดัประชมุวารสารสโมสร แพทย์ประจําบ้านทกุคน ทกุชัน้ปี หมนุเวียนกนั
ทํา สว่นในการทํา grand round หรือการประชมุศกึษาผู้ ป่วยท่ีน่าสนใจ แพทย์ประจําบ้าน เป็นผู้ เตรียม 
และดําเนินการประชมุ  เป็นต้น 
 ข . ในส่วนของราชวิทยาลัยโสต ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
        ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทยโดยคณะอนกุรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา ได้จดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีให้แก่แพทย์ประจําบ้านของทกุ
สถาบนัฝึกอบรมดงันี ้ 
                   1)  การอบรม Basic Sciences in Otolaryngology –Head & Neck Surgery 
Course จดัประมาณต้นเดือนกนัยายนของทกุปีเพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 ของทกุสถาบนัเข้ารับการ
อบรม 
                          2)  การอบรม Comprehensive Otolaryngology-Head & Neck Surgery 
Course จดัประมาณปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปีเพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 
3 ของทกุสถาบนั  เข้ารับการอบรมกบัคณาจารย์ท่ีราชวทิยาลยัฯ จดัหามาให้ เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านมี
ความเข้าใจศาสตร์ตา่ง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีราชวิทยาลยัฯ กําหนด 
                         3)  การประชมุระหวา่งสถาบนั (Inter-university Conference) เร่ิมจดัตัง้แต่
กลางเดือนกนัยายนเป็นต้นไป โดยสถาบนัฝึกอบรมในกรุงเทพฯ ผลดักนัเป็นเจ้าภาพ (7 ครัง้ตอ่ปี) แพทย์
ประจําบ้านปีท่ี 3 ของทกุสถาบนัในกรุงเทพฯ จะทําหน้าท่ีอภิปรายกรณีศกึษาท่ีเจ้าภาพคดัเลือกมาร่วม
กนัศกึษา 

                          4)  การประชมุประจําปีของราชวทิยาลยั (Annual Scientific Meeting) จดัปีละ 
2 ครัง้ในเดือนพฤษภาคม และเดือนตลุาคม โดยสมาชิกของราชวทิยาลยัและแพทย์ประจําบ้านสาขา
โสต ศอ นาสกิวิทยาเข้าร่วมประชมุประจําปีได้โดยไมต้่องเสียคา่ลงทะเบียน  แพทย์ประจําบ้านทกุคน
มีสทิธินําเสนอผลงานวิจยัของตนเองได้            
                   ค. การประชุมและการฝึกอบรมระยะสัน้อ ื่นๆ     ท่ีจดัโดยสถาบนัฝึกอบรม, สมาคม
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา  
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         1.11.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัต  ิ

              สถาบนัฝึกอบรมจดัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้
                     1.  การดแูลรักษาผู้ ป่วยใน แพทย์ประจําบ้านทกุคนจะให้การดแูลรักษา
ผู้ ป่วยในท่ีเป็นโรคทางระบบห ูคอ จมกู ศีรษะ และใบหน้า โดยจดัให้มี ward round ในช่วงเช้าและบา่ย
ทกุวนัในวนัราชการ และช่วงเช้าในวนัหยดุราชการ โดยมีแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 เป็นหวัหน้าทีม แพทย์
ประจําบ้านปีท่ี 2 และปีท่ี 1 ช่วยกนัดแูลผู้ ป่วย, รับผู้ ป่วยใน, ตดิตามการรักษา, สรุปการรักษา และสรุป
เวชระเบียนให้ถกูต้องและรวดเร็ว 
                      2.  การดแูลรักษาผู้ ป่วยนอก แพทย์ประจําบ้านทกุคนมีหน้าท่ีออกตรวจและ
ให้การรักษาผู้ ป่วยนอกทางระบบห ูคอ จมกู ศีรษะ และใบหน้าทัว่ไป โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา อยา่ง
น้อยสปัดาห์ละ 2  ครัง้ พร้อมกบัให้คําแนะนําแก่แพทย์สาขาอ่ืน ๆ ท่ีสง่ผู้ ป่วยมาขอคําปรึกษา ทัง้นีแ้พทย์
ประจําบ้านปีท่ี 3 จะทําหน้าท่ีควบคมุการทํางานของ แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 และปีท่ี 1 แพทย์ประจํา
บ้านปีท่ี 2 มีสว่นช่วยดแูลแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 ด้วย 
                      3.  การผ่าตดั แพทย์ประจําบ้านทกุคนมีหน้าท่ีชว่ยอาจารย์ผา่ตดัและทํา
ผา่ตดัด้วยตนเอง  ภายใต้การควบคมุของอาจารย์ อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 2 ครัง้  
                  4.  การดูแ ลผู้ ป่ วยนอกเวลาร าชการ  แพทย์ประจําบ้านทุกคนจะต้อง
ผลดัเปล่ียนกนัอยู่เวรนอกเวลาราชการ โดยจดัให้เป็นแพทย์เวรคนท่ี 1 (แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 1) 
แพทย์เวรคนท่ี 2 (ชัน้ปีท่ี 2) และแพทย์เวรคนท่ี 3 (ชัน้ปีท่ี 3) ทัง้ 3 คนจะทําหน้าท่ีดแูลผู้ ป่วยใน และรับ
ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์สาขาอ่ืน ๆ นอกเวลาราชการ หากมีผู้ ป่วยท่ีต้องรับไว้เป็นผู้ ป่วยใน 
หรือกรณีท่ีต้องทําการผ่าตดัฉกุเฉิน จะต้องแจ้งให้อาจารย์ท่ีอยู่เวรในวนันัน้ๆ ทราบด้วย และในกรณีท่ีมี
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าด้วย ให้แพทย์ประจําบ้านสาขาโสต 
ศอ นาสกิ เป็นผู้ช่วยในการตกแตง่บาดแผลใบหน้าผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นความดแูลของแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด
อนสุาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่และเสริมสร้างใบหน้าด้วย 
                    5.  การปฏบิตังิานในสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ในกรณีแพทย์ประจํา
บ้านขอไปรับการฝึกอบรมในสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ให้อยูใ่นความดแูลและการพจิารณาของ
หวัหน้าหรือผู้แทนสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกนัน้ๆ และราชวทิยาลยัฯ กําหนดให้การปฏิบตังิานใน
สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกทัง้หมดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของหลกัสตูร ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี  
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า  โรงพยาบาลศริิราช  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  โรงพยาบาลจงัหวดัระยอง 
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           1.11.3 การวจิัย 
                สถาบนัฝึกอบรมจดัให้แพทย์ประจําบ้านฝึกการทําวิจยั โดยกําหนดให้  

1)  แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 นําเสนอโครงร่างการวิจยัแก่อาจารย์ และทําการเสนอขอคํา
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของสถาบนัให้เสร็จสิน้ภายในเดือนสงิหาคม  

2)  ให้สง่หวัข้อการวิจยั ให้ประธานคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือทราบ
ภายในวนัท่ี 1 ตลุาคม และให้ดําเนินการวจิยัตามมาตรฐาน  การคดัเลือกผู้ ป่วย การเก็บข้อมลู  

3)  การวิจยัให้กระทําให้แล้วเสร็จในช่วงคร่ึงปีแรกของการเป็นแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 
หลงัจากนัน้จงึมีการวิเคราะห์ผล และการนําเสนอผลงานวิจยั 
      4)  ผลงานวิจยัของแพทย์ประจําบ้านทกุคนจะต้องนําเสนอให้คณะอนกุรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา เป็นผู้ประเมินคณุภาพภายในวนัท่ี 1 เมษายน และ
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะเก็บไว้ใช้พิจารณาประกอบกบัการสอบวฒุบิตัรและหนงัสือ
อนมุตัด้ิวย   
        1.11.4 ความรู้ ทางด้านบูรณาการ  
                          ได้แก่ ความรู้ในด้านความเป็นมนษุย์ ความเป็นมืออาชีพ จริยธรรมทางการแพทย์ การ
พฒันาตนเอง  การค้นคว้าวิจยั ระบาดวิทยา การป้องกันโรค แพทยศาสตร์ศึกษา สารสนเทศ ความรู้
ด้านกฎหมาย และการประกนัคณุภาพ  ทัง้นีเ้พ่ือให้แพทย์ประจําบ้านมีจิตใจท่ีดีงาม มีมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพ ท่ีประกอบด้วยหลกัเมตตากรุณา และอเุบกขา เอาใจเขามาใสใ่จเรา ขณะเดียวกนัต้อง
พิจารณาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเป็นปัญญาให้สงัคม แก้ไขวิกฤต และเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วย
ปัญญา ปฏิบตัติามกฎหมายของบ้านเมือง และยดึถือการประกนัคณุภาพเป็นเสมือนกญุแจการพฒันา 

 
1.12 การประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

     สถาบนัฝึกอบรมจดัให้มีการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมดงันี ้
    1.12.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 
               สถาบนัฝึกอบรมจดัให้การประเมินความรู้ความสามารถของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
อยา่งน้อยท่ีสดุ เม่ือมีการสิน้สดุการฝึกอบรมแตล่ะปี เพ่ือเล่ือนชัน้ปี 

           วิธีการประเมิน แบง่ออกเป็น 4 ลกัษณะ 
              1) การประเมินความรู้  ให้ใช้การสอบข้อเขียนและ/หรือ การสอบปากเปลา่ 
            2) การประเมินทกัษะ ให้ใช้การสงัเกตการปฏิบตังิานตลอดเวลาในช่วงการฝึกอบรม 
และ/ หรือการสอบปฏิบตักิารจริง 
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             3) การประเมินเจตคต  ิใช้การสงัเกตการปฏิบตังิาน ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์
ความเอาใจใสใ่นงาน และการปฏิบตัติอ่บคุลากรตา่งๆ อยา่งมีจรรยามารยาท และมีคณุธรรมในช่วงการ
ฝึกอบรม 

เกณฑ์การวดัผล ใช้ระบบลําดบัขัน้และคา่ลําดบัขัน้ในการวดัและประเมินผล นอกจาก
กระบวนวิชาท่ีกําหนดให้วดัและประเมินผลด้วยอกัษร S และ U  ระบบลําดบัขัน้ กําหนดเป็นอกัษร A, B, 
C, D และ F  ให้  A เม่ือคะแนน 85 - 100  ให้ B เม่ือคะแนน 70 - 84  ให้ C เม่ือคะแนน 60 - 69  ให้ D 
เม่ือคะแนนต่ํากว่า 60  ให้ F เม่ือสอบซอ่มไม่ผ่าน 2 ครัง้  ซํา้ชัน้เม่ือได้ F  ให้ S และ U ในการประเมิน
ทกัษะ  เจตคต ิและจริยธรรม 
             4) การประเมินงานวิจัย แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 จะต้องได้รับการประเมนิโครงร่าง
งานวิจยั  แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 จะต้องได้รับการตดิตามงานวิจยั และประเมินผลเม่ือสิน้สดุงานวิจยั 
โดยคณาจารย์ของสถาบนัฝึกอบรมก่อนท่ีจะสง่ให้คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณา 
                   1.12.2 การประเมินเพ ื่อวุฒบิตัรฯ  
             การประเมินความรู้ความสามารถของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา มีหลกัเกณฑ์ดงันี ้
                 I.  คุณสมบัตขิองผู้สมัครสอบเพ ื่อวุฒบิัตรฯ 
                     ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญตั ิ 
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และผา่นการปฏิบตังิานตามโครงการเพิม่พนูทกัษะของแพทยสภาเรียบร้อย
แล้ว  และได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยาตามหลกัสตูรของแพทยสภาใน
สถาบนัครบ 3 ปี 
         ต้องมีคณุสมบตัอ่ืินๆ ตามเกณฑ์ของราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ดงันี ้

             (i)  มีหนงัสือรับรองจากหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมวา่เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรมและมี
ความรับผิดชอบสงูในขณะรับการฝึกอบรม 
                    (ii)  มีประสบการณ์ในการผา่ตดัเพียงพอ ตามรายการท่ีกําหนดไว้ในสมดุ
บนัทกึรายการ (surgical log book) ท่ีราชวิทยาลยัแจกให้แพทย์ประจําบ้านทกุคน และได้รับการลงนาม
รับรองจากหวัหน้าสถาบนั หรือผู้แทน 

         (iii)  มีผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพอยา่งน้อย 1 เร่ือง  
   II.  การสมัครสอบ 
            แพทย์ท่ี  ได้ใบรับรองการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ครบถ้วนเป็นเวลา 3 ปี 
สามารถสมคัรสอบเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ 
นาสกิวทิยาได้  
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รายละเอ ียดหลักสูตร  
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รายละเอ ียดหลักสูตร  

วธิ ีการคัดเลือกผู้ เข้าศึกษา   
พิจารณาจากใบสมคัร และ/หรือผลการสอบสมัภาษณ์  

ระบบการศึกษาตลอดปี (Year course)  

การลงทะเบยีนเรียน   
ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศกึษาท่ีสาขาวิชากําหนดไว้  

 

การวัดผลและการสาํเร็จการศกึษา  
เกณฑ์การวดัผล ใช้ระบบลําดบัขัน้และคา่ลําดบัขัน้ในการวดัและประเมินผล นอกจากกระบวน

วิชาท่ีกําหนดให้วดัและประเมินผลด้วยอกัษร S และ U  ระบบลําดบัขัน้ กําหนดเป็นอกัษร A, B, C, D 
และ F  ให้  A เม่ือคะแนน 85 - 100  ให้ B เม่ือคะแนน 70 - 84  ให้ C เม่ือคะแนน 60 - 69  ให้ D เม่ือ
คะแนนต่ํากวา่ 60  ให้ F เม่ือสอบซอ่มไมผ่า่น 2 ครัง้  ซํา้ชัน้เม่ือได้ F  
 
แผนการศกึษา 

แพทย์ประจาํบ้านชัน้ปีท ี่ 1  
Courses 

General Otolaryngology I  
Otology and Posterolateral Skull base Surgery  
Otoneurology and Audiology  
Laryngology I  
Pediatric Otolaryngology I  
Emergency in Otolaryngology 
Ethics in Otolaryngology I  
Independent Study 
 

แพทย์ประจาํบ้านชัน้ปีท ี่ 2 
Courses 

General Otolaryngology II 
Rhinology and Anterior Skull base Surgery I 
Laryngology II  
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Pediatric Otolaryngology II 
Head and Neck Surgery I 
Clinical Research I 
Independent Study 
 

แพทย์ประจาํบ้านชัน้ปีท ี่ 3 
Courses 

Rhinology and Anterior Skull base Surgery II 
Head and Neck Surgery II  
Bronchoesophagologic Surgery 
Maxillofacial Surgery 
Plastic and Reconstructive Surgery of the Head and Neck 
Clinical Research II  
Independent Study 
Ethics in Otolaryngology II  
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  

โสต ศอ  นาสิกวิทยาทั่วไป 1    
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา  : 

พืน้ฐานความรู้เก่ียวกับ โรคทางโสต ศอ นาสิกวิทยาท่ีพบบ่อย โดยเน้นถึงสาเหต ุอุบตัิการณ์ 
อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการท่ีเหมาะสม การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การ
รักษาด้วยยาและการผ่าตดัเบือ้งต้น  รวมทัง้การส่งเสริมสขุภาพและการป้องกันโรค โดยการบรรยาย 
และฝึกปฏิบตัใินผู้ ป่วยทางโสต ศอ นาสกิ 
 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 
  1.  อธิบายความรู้พืน้ฐานของโรคทางโสต ศอ นาสกิวิทยาท่ีพบบอ่ย  
 2.  ให้การวินิจฉยั พิจารณาสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารเบือ้งต้นได้เหมาะสม 
 3.  ให้การรักษาด้วยยาได้อยา่งถกูต้อง และมีความรู้ในการสง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกนัโรคทาง    

     โสต ศอ นาสกิวทิยาท่ีพบบอ่ยและไมซ่บัซ้อน แก่บคุคล ครอบครัว และชมุชน 
 
เนือ้หากระบวนวชิา : 

 
 
 
 

 จํานวนชัว่โมง 
 บรรยาย ปฏิบตั ิ
1. กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา   1 - 
2. พยาธิวทิยาและพยาธิกําเนิดของโรค      1 - 
3. โรคทางโสต ศอ นาสกิวทิยาท่ีพบบอ่ย    3 9 
4. การตรวจร่างกายทางโสต ศอ นาสกิวทิยาและการตรวจทาง

ห้องปฏิบตักิารเบือ้งต้น 
3 9 

5. การรักษาด้วยยาในโรคทางโสต ศอ นาสกิวิทยาท่ีพบบอ่ย          3 9 
6.  การผา่ตดัเบือ้งต้นในโรคทางโสต ศอ นาสกิวิทยาท่ีพบบอ่ย        3 15 
7. การสง่เสริมสขุภาพ และการปอ้งกนัโรคทางโสต ศอ นาสกิวิทยา 
     ท่ีพบบอ่ย   

1 3 

รวม 15 45 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
 General Otolaryngology I   
 
Course description :  

Basic knowledge of the otolaryngologic diseases which are commonly found. Emphasizing 
in etiology, incidence, sign, symptom, proper investigation, diagnosis, differential diagnosis, 
medical and surgical treatment, also including prevention and health promotion. Lecture and 
practice in patients with otolaryngologic diseases are required. 

 
Course objectives :  Upon completion this course, students should be able to 

1. Explain basic knowledge of the common otolaryngologic diseases. 
2. Make diagnosis and properly request for basic investigations. 
3. Give correct medical treatment, promote health and prevent the common and 

uncomplicated otolaryngologic diseases in individual, family, and community. 
 
Course contents :  
                                                                                                                   No. of hours 
                 Lecture         Practice 

1. Anatomy and physiology    1 - 
2. Pathology and pathogenesis of  diseases  1 - 
3. Common  otolaryngologic diseases 3 9 
4. Otolaryngologic examination and basic laboratory 

investigation                  
3 9 

5. Medical treatment in common otolaryngologic diseases 3 9 
6. Basic surgical treatment in common otolaryngologic 

diseases                                                           
3 15 

7. Health promotion and prevention in common 
otolaryngologic diseases 

1 3 

Total 15 45 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
โสตวิทยา และศัลยศาสตร์ฐานกะโหลกศีรษะด้านหลังและด้านข้าง   

 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา  :  
 พื น้ฐานความ รู้ เ ก่ียวกับหูชั น้นอก  หูชัน้กลาง  เ ส้นประสาทสมองคู่ ท่ี  7  และกระดูก                      
เทมพอราลท่ีพบบ่อย โดยเน้นถึงกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิกําเนิด สาเหตุ อุบตัิการณ์ 
อาการ อาการแสดง การวินิจฉยั การวินิจฉยัแยกโรค การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร ของโรคหชูัน้นอก หู
ชัน้กลาง เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 7 และกระดูกเทมพอราล การรักษาด้วยยา การฝึกปฏิบตัิการผ่าตดั
กระดกูเทมพอราลในผู้ ป่วยจําลองเพ่ือนํามาประยกุต์ในการผ่าตดักระดกูเทมพอราล  การผ่าตดัรักษา
โรคของหูชัน้นอก หูชัน้กลางและกระดกูมาสตอยด์ในผู้ ป่วยจริง รวมทัง้มีความรู้ในการส่งเสริมสขุภาพ
และการปอ้งกนัโรคดงักลา่ว โดยการบรรยายและฝึกปฏิบตัใินผู้ ป่วยจําลองและผู้ ป่วยจริงในโรคดงักลา่ว 
  
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 

1. อธิบายความรู้พืน้ฐานด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ของหชูัน้นอก หชูัน้กลาง 
เส้นประสาทสมองคูท่ี่ 7 และกระดกูเทมพอราล  

2. อธิบายความรู้พืน้ฐานด้านพยาธิวิทยา พยาธิกําเนิด สาเหต ุอุบตัิการณ์ อาการ อาการ
แสดงในโรคของหชูัน้นอก หชูัน้กลาง เส้นประสาทสมองคูท่ี่ 7 และกระดกูเทมพอราล  

3. ให้การวินิจฉยั พิจารณาสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและการสืบค้นความผิดปกตขิองหู
ชัน้นอก หชูัน้กลาง เส้นประสาทสมองคูท่ี่ 7 และกระดกูเทมพอราล ได้อยา่งเหมาะสม 

4. ให้การรักษาด้วยยาและการผ่าตัดเบือ้งต้นได้อย่างถูกต้องและมีความรู้ในการส่งเสริม
สขุภาพและการป้องกันโรคของหูชัน้นอก หูชัน้กลาง เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 7 และกระดกู   
เทมพอราลแก่บคุคล ครอบครัวและชมุชน 

5. มีทกัษะในการฝึกผา่ตดักระดกูเทมพอราลในผู้ ป่วยจําลอง   การผา่ตดัรักษาโรคของหู
ชัน้นอก หชูัน้กลางและกระดกูมาสตอยด์ในผู้ ป่วยจริง  
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เนือ้หากระบวนวชิา : 
 จํานวนชัว่โมง 

บรรยาย ปฏิบตั ิ
1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของหชูัน้นอก หชูัน้กลาง 
เส้นประสาทสมองคูท่ี่ 7 และกระดกูเทมพอราล 

2 1 

2. พยาธิวทิยา พยาธิกําเนิดของโรคหชูัน้นอก หชูัน้กลาง 
เส้นประสาทสมองคูท่ี่ 7 และกระดกูเทมพอราล 

2 - 

3. โรคหชูัน้นอก หชูัน้กลาง เส้นประสาทสมองคูท่ี่ 7   และกระดกู 
 เทมพอราลท่ีพบบอ่ย 

4 15 

4. การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารในโรคของหชูัน้นอก หชูัน้กลาง 
เส้นประสาทสมองคูท่ี่ 7 และกระดกูเทมพอราล 

2 6 

5. การรักษาด้วยยาและการผา่ตดัเบือ้งต้นรักษาโรคของหชูัน้นอก หู
ชัน้กลาง เส้นประสาทสมองคูท่ี่ 7   และกระดกูเทมพอราล 

3 13 

6. การสง่เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรคของหชูัน้นอก หชูัน้กลาง 
เส้นประสาทสมองคูท่ี่ 7 และกระดกูเทมพอราล 

2 10 

รวม 15 45 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
โสตประสาทวิทยาและโสตสัมผัสวทิยา     

 
 

คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา  : 
 พืน้ฐานความรู้ของภาวะและโรคท่ีเก่ียวกบัการทรงตวัและการได้ยินท่ีพบบ่อย โดยเฉพาะพยาธิ
วิทยา พยาธิกําเนิด สาเหต ุ อบุตัิการณ์  อาการ  อาการแสดง  การวินิจฉยั  การวินิจฉยัแยกโรค  การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ ในโรคของหูซึ่งเน้นในด้านการตรวจระบบทรงตวัและการตรวจการได้ยิน การ
รักษาด้วยยา การฟืน้ฟูสมรรถภาพการได้ยินโดยการใช้เคร่ืองช่วยฟัง   การผ่าตดัรักษาโรคของหูชัน้ใน   
รวมทัง้มีความรู้ในการสง่เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรคดงักลา่ว โดยการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ
 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 
1. อธิบายความรู้พืน้ฐานในหวัข้อกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของอวยัวะรับการทรงตวัและ

การได้ยิน  
2. อธิบายความรู้พืน้ฐานในหวัข้อพยาธิวิทยา พยาธิกําเนิด สาเหต ุอบุตักิารณ์ อาการ อาการ

แสดง ของโรคท่ีมีความผิดปกตขิองอวยัวะรับการทรงตวัและการได้ยิน 
3. ให้การวินิจฉยั พจิารณาสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารเพ่ือหาความผิดปกตขิองการทรงตวัและ

การได้ยิน ซึง่เน้นในด้านการตรวจระบบทรงตวัและการตรวจการได้ยินได้อยา่งเหมาะสม 
4. ให้การรักษาด้วยยา การฟืน้ฟสูมรรถภาพการทรงตวั การได้ยิน และการผา่ตดัหชูัน้ใน

เบือ้งต้นได้อยา่งถกูต้อง และมีความรู้ในการสง่เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรคของการทรง
ตวัและการได้ยิน แก่บคุคล ครอบครัวและชมุชน 

5. ฝึกหดัตรวจการได้ยินในผู้ ป่วยท่ีหปูกตแิละท่ีสญูเสียการได้ยิน 
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เนือ้หากระบวนวชิา  : 
 

 จํานวนชัว่โมง 
บรรยาย ปฏิบตั ิ

1.  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของอวยัวะรับการทรงตวัและ 
     การได้ยิน 

2 - 

2.  พยาธิวทิยา พยาธิกําเนิดของโรคเสียการทรงตวัและเส่ือมการ 
     ได้ยนิ  

2 - 

3.  โรคเสียการทรงตวัและเสื่อมการได้ยินท่ีพบบอ่ย 4 10 
4.  การตรวจระบบทรงตวั การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและการ  
     สืบค้นความผิดปกตขิองโรคเสียการทรงตวัและเส่ือมการได้ยิน 

3 9 

5. ฝึกการตรวจการได้ยิน - 4 
6. การรักษาด้วยยา การผา่ตดัพืน้ฐานและการฟืน้ฟสูมรรถภาพการ
ทรงตวัและการได้ยิน 

2 12 

7. การสง่เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรคเสียการทรงตวัและเส่ือม
การได้ยิน 

2 10 

รวม 15 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา       คณะแพทยศาสตร์  
โสต ศอ  นาสิก ลาริงซ์วทิยา 1      

 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา  : 

พืน้ฐานความรู้เก่ียวกับกล่องเสียง ภาวะและโรคของกล่องสียงท่ีพบบ่อย โดยเน้นถึงสาเหต ุ
อบุตักิารณ์ อาการ อาการแสดง การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารท่ีเหมาะสม การวินิจฉยั การวินิจฉยัแยก
โรค การรักษาด้วยยา และการผ่าตดัเบือ้งต้น รวมทัง้การส่งเสริมสขุภาพและการป้องกันโรค โดยการ
บรรยาย และฝึกปฏิบตัใินผู้ ป่วยจริง  
 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 

1. อธิบายความรู้พืน้ฐานของกลอ่งเสียง  และโรคของกลอ่งเสียง  
2. ให้การวินิจฉยั และพิจารณาสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารได้เหมาะสม 
3. ให้การรักษาด้วยยา และการผา่ตดัเบือ้งต้นได้อยา่งถกูต้อง และมีความรู้ในการสง่เสริม

สขุภาพ และปอ้งกนัโรคของกลอ่งเสียง แก่บคุคล ครอบครัว และชมุชน 
  
เนือ้หากระบวนวชิา  : 

 จํานวนชัว่โมง 
บรรยาย ปฏิบตั ิ

1.  กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของกลอ่งเสียง    1 - 
2.  พยาธิวทิยาและพยาธิกําเนิดของโรคของกลอ่งเสียง   1 - 
3.  โรคของกลอ่งเสียงท่ีพบบอ่ย  3 9 
4.  การตรวจกลอ่งเสียง และการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร 3 9 
5.  การรักษาด้วยยาในโรคของกลอ่งเสียง    3 9 
6.  การผา่ตดัเบือ้งต้นในโรคของกลอ่งเสียง 3 15 
7.  การสง่เสริมสขุภาพ และการปอ้งกนัโรคของกลอ่งเสียง 1 3 

รวม 15 45 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
 Laryngology I              
 
Course description  :  
 Basic knowledge of the larynx, laryngologic conditions and diseases which are 
commonly found. Emphasizing in etiology, incidence, sign, symptom, laboratory, 
investigation, diagnosis, differential diagnosis, medical and  basic surgical treatment, also 
including health promotion and prevention. Lecture and practice in patients with diseases of 
the larynx are required. 
 
Course objectives  :  Upon completion this course, students should be able to 

1. Explain basic knowledge of the larynx and laryngeal diseases. 
2. Make diagnosis and properly request for laboratory investigation. 
3. Give correct medical and basic surgical treatment, health promotion and 

prevention in laryngologic diseases in individual, family, and community. 
 

Course contents  :  
 No. of hours 

Lecture Practice 
1. Anatomy and physiology of  the larynx  1 - 
2. Pathology and pathogenesis of  laryngeal diseases  1 - 
3. Common laryngeal diseases 3 9 
4. Laryngeal examination and laboratory investigation  3 9 
5. Medical treatment in laryngeal diseases 3 9 
6. Basic surgical treatment in laryngeal diseases  3 15 
7. Health promotion and prevention  in laryngeal diseases 1 3 

Total 15 45 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
โสต ศอ  นาสิกวิทยาในเดก็ I  

 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา : 

ความรู้พืน้ฐานของโรคความผิดปกติแต่กําเนิดของกล่องเสียงและหลอดลมในเด็ก รวมทัง้การ
วินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค  การส่งตรวจพิเศษ  การรักษาด้วยยา การผ่าตดั และการส่งเสริมสขุภาพ 
และการปอ้งกนัโรค 

  
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 
             1.  อธิบายความรู้พืน้ฐานของโรคความผิดปกตแิตกํ่าเนิดของกลอ่งเสียงและหลอดลม 

2.  ให้การวินิจฉยั และพจิารณาสง่ตรวจพิเศษในโรคของกลอ่งเสียงและหลอดลมในเดก็ได้ 
     อยา่งเหมาะสม 
3.  ให้การรักษาด้วยยาและผา่ตดัในโรคของกลอ่งเสียง และหลอดลม ในเดก็ ให้การสง่เสริม 
     สขุภาพ และการปอ้งกนัโรคแก่บคุคล ครอบครัว และชมุชน 

  
เนือ้หากระบวนวชิา  : 
                      จํานวนชัว่โมง 
               บรรยาย           ปฏิบตั ิ
1. กายวิภาคศาสตร์การพฒันา และสรีรวิทยาของกลอ่งเสียง 
หลอดลม และหลอดอาหาร 

3 3 

2. ความผิดปกตแิตกํ่าเนิดของกลอ่งเสียง และหลอดลม 3 9 
3. การตรวจกลอ่งเสียงและหลอดลมในเดก็และการตรวจพิเศษ 3 21 
4. การรักษาด้วยยาและการผา่ตดัในโรคของกลอ่งเสียง และ
หลอดลมในเดก็ 

3 9 

5. การสง่เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรคของกลอ่งเสียง และ
หลอดลมในเดก็ 

3 3 

รวม 15 45 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
Pediatric Otolaryngology I              

 

Course description  :  
Basic knowledge of congenital laryngotracheal diseases in children including 

diagnosis, differential diagnosis, special investigation, medical  and surgical management 
and also health promotion and prevention. 
 

Objectives :   Upon completion this course, students should be able to 
1. Explain basic knowledge of congenital disorder of the larynx and trachea.  
2. Make diagnosis and properly request for investigation in pediatric laryngotracheal 

disease. 
3. Give correct medical and surgical treatment in pediatric larynx and trachea.  

Promote health and prevent congenital disorder in individual, family and 
community. 

 

Course contents  :  
 No. of hours 

Lecture Practice 
1.  Developmental anatomy and physiology of the larynx,   
     trachea and esophagus 

3 3 

2.  Congenital laryngotracheal diseases 3 9 

3.  Pediatric laryngotracheal examination and special 
investigation 

3 21 

4.  Medical and surgical treatment of pediatric  
     laryngotracheal diseases 

3 9 

5.  Health promotion and prevention in pediatric    
laryngotracheal diseases 

3 3 

Total 15 45 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
เวชศาสตร์ฉ ุกเฉ ินทางโสต ศอ  นาสิก    

 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา : 

ความรู้เก่ียวกบัการบําบดัรักษาภาวะฉกุเฉินทางโสต ศอ นาสกิท่ีพบบอ่ย ได้แก่ เลือดกําเดาออก 
และการอดุกัน้ทางเดนิหายใจสว่นบน และการฝึกปฏิบตัใินหุ่นจําลอง และผู้ ป่วยจริง  
 
วัตถุประสงค์  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 
 1.  ให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีมีภาวะเลือดกําเดาออกได้อยา่งถกูต้อง 
 2.  ให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีมีภาวะอดุกัน้ทางเดนิหายใจสว่นบนได้อยา่งถกูต้อง 
 
เนือ้หากระบวนวชิา  : 
                            จํานวนชัว่โมง 

            ปฏิบตั ิ
1.  การตรวจ และเตรียมเคร่ืองมือ ในผู้ ป่วยท่ีมีภาวะเลือดกําเดาออก         3 
2.  การห้ามเลือดด้วยการจี ้  การทํา anterior และ posterior nasal  
     packing      

9 

3.  การห้ามเลือดด้วย การผา่ตดัจากภายนอก             9 
4.  การตรวจ และการตรวจพิเศษผู้ ป่วยท่ีมีภาวะอดุกัน้ทางเดนิหายใจ  
     สว่นบน  

6 

5.  การรักษาผู้ ป่วยท่ีมีภาวะอดุกัน้ทางเดนิหายใจสว่นบนด้วยการทํา  
     cricothyroid puncture, cricothyroidotomy และ tracheostomy          

18 

รวม 45 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
 Emergency in Otolaryngology                  
 
Course description  :  
 Knowledge in management of common otolaryngologic emergency conditions, 
including  epistaxis and upper airway obstruction. Practice in model and patients are 
required. 
 
Course objectives  : Upon completion this course, students should be able to 
 1. Correctly manage patients with epistaxis. 
 2. Correctly manage patients with upper airway obstruction. 

 
Course contents  :  
                               No. of  hours 
               Practicum 
1.  Examination and instrument preparation in patients with   
     epistaxis       

3 

2.  Stop bleeding with cauterization, anterior and posterior  
     nasal packing       

9 

3.  External surgery to stop bleeding  9 
4.  Examination and special investigation in patients with 
     upper airway obstruction  

6 

5.  Treatment in patients with upper airway obstruction:  
     cricothyroid puncture, cricothyroidotomy and tracheostomy 

18 

Total 
 

45 

 
 
 
 
 
 



 27 

ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
จริยธรรมในเวชปฏิบัต  ิด้านโสต ศอ  นาสิก 1  

 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา  :  

หลกัการของจริยธรรมและจริยธรรมในเวชปฏิบตั ิ ความรู้ในการแก้ปัญหาจริยธรรมใน 
เวชปฏิบตัด้ิานโสต ศอ นาสกิ 

 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 

1. อธิบายหลกัการของจริยธรรมและจริยธรรมในเวชปฏิบตั ิ
2. สามารถแก้ปัญหาจริยธรรมในเวชปฏิบตัด้ิานโสต ศอ นาสกิ 

 
เนือ้หากระบวนวชิา  : 
 จํานวนชัว่โมง 

ปฏิบตั ิ
1. หลกัการของจริยธรรม และข้อบงัคบัแพทยสภาวา่ด้วยการรักษา

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
3 

2. จริยธรรมในเวชปฏิบตั ิ6 หวัข้อ  ได้แก่ Consent, Disclosure, 
Capacity, Voluntaries, Substitute decision making และ 
Advance care planning 

21 

3. จริยธรรมในเวชปฏิบตั ิ5 หวัข้อได้แก่ Truth telling, 
Confidentiality, Research ethics, Quality end-of-life care, 
Mistake – mismanagement 

21 

รวม 45 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
Ethics in Otolaryngology  I  

 
Course description  : 

Principles of  ethics  and medical ethics. Knowledge of how to solve problems of  
medical ethics in otolaryngology. 
 
Course  objective  :  Upon completion this course, student should be able to 

1.   Explain principles of ethics and medical ethics.  
2. Solve problems of medical ethics in otolaryngology. 

 
Course contents  : 

 No. of hours 
Practicum 

1.  Principles of  ethics   and Thai medical council   
     regulations in bioethics 

3 

2.  Principles of  medical ethics : Consent,  Disclosure,   
     Capacity, Voluntaries, Substitute decision making,   
     and Advance care planning 

21 

3.  Principles of  medical ethics : Truth telling,  
     Confidentiality, Research ethics, Quality end-of-life  
     care, Mistake – mismanagement 

21 

Total 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
โสต ศอ  นาสิกวิทยาทั่วไป 2   

เงื่อนไขท ี่ต้องผ่านก่อน    :  โสต ศอ นาสกิวทิยาทัว่ไป 1   
 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา : 

การส่งตรวจพิเศษ และการผ่าตดัขัน้สงู ในโรคท่ีพบบ่อยทางโสต ศอ นาสิกวิทยา  การวินิจฉัย 
และการวินิจฉยัแยกโรค ในโรคทางโสต ศอ นาสกิวิทยา ท่ีพบได้ไมบ่อ่ยแตอ่าจพบได้ในประเทศไทย   

 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 
 1.  สง่ตรวจพเิศษในโรคทางโสต ศอ นาสกิวิทยาท่ีพบบอ่ย  

2.  ให้การรักษาด้วย การผา่ตดัขัน้สงูในโรคทางโสต ศอ นาสกิวทิยาท่ีพบบอ่ย 
3.  อธิบายโรคทางโสต ศอ นาสกิวทิยา ท่ีอาจพบได้ในประเทศไทย โดยเน้นถึง  การวนิิจฉยั   
     และการวนิิจฉยัแยกโรค 

  
เนือ้หากระบวนวชิา  : 
                                จํานวนชัว่โมง 
                                   ปฏิบตัิ 
1.  การตรวจพิเศษในโรคทางโสต ศอ นาสกิวิทยาท่ีพบบอ่ย   18 
2.  การรักษาด้วย การผา่ตดัขัน้สงูในภาวะผิดปกตทิางโสต ศอ นาสกิวิทยา 
     ท่ีพบบอ่ย                                                          

54 

3.  การวนิิจฉยั  และการวนิิจฉยัแยกโรคในโรคทางโสต ศอ นาสกิวทิยาท่ีอาจ 
     พบได้ในประเทศไทย     

18 

รวม 90 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
 General Otolaryngology II  
Prerequisite    :   General Otolaryngology I  
 
Course description  :  
 Special investigation and surgical treatment in common otolaryngologic diseases. 
Diagnosis and differential diagnosis of otolaryngologic diseases which are uncommon but 
could be found in Thailand. 
 
Course objectives  :  Upon completion this course, students should be able to 

1. Request for special  investigation in common otolaryngologic diseases. 
2. Perform advanced surgical treatment in common otolaryngologic diseases. 
3. Explain possibly found otolaryngologic diseases, emphasis on diagnosis and 

differential diagnosis. 
  
Course contents  :  
                  No. of  hours  
 Practice 
1.  Special  investigation in common otolaryngologic diseases 
  

18 

2.  Advanced surgical treatment in common otolaryngologic  
     diseases 

54 

3.  Diagnosis and differential diagnosis of uncommon  
     otolaryngologic diseases but could be found in Thailand. 

18 

Total 
 

90 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา      คณะแพทยศาสตร์  
โสต ศอ  นาสิกวิทยา และศัลยศาสตร์ฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้า 1      

 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา  : 

พืน้ฐานความรู้เก่ียวกบัจมกูและโพรงอากาศรอบจมกู โรคของจมกูและโพรงอากาศรอบจมกูท่ี
พบบ่อย โดยเน้นถึงสาเหต ุอบุตัิการณ์ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการท่ีเหมาะสม 
การวินิจฉยั การวินิจฉยัแยกโรค การรักษาด้วยยา และการผา่ตดัเบือ้งต้น รวมทัง้การสง่เสริมสขุภาพและ
การปอ้งกนัโรค โดยการบรรยาย และฝึกปฏิบตัใินผู้ ป่วยท่ีมีโรคทางจมกูและโพรงอากาศรอบจมกู 
 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้ จะสามารถ 

1. อธิบายความรู้พืน้ฐาน และโรคของจมกู โพรงอากาศรอบจมกู   
2.   ให้การวนิิจฉยั พจิารณาสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร 
3.   ให้การรักษาด้วยยา และการผา่ตดัเบือ้งต้น ให้ความรู้ในการสง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกนัโรค

ของจมกูและโพรงอากาศรอบจมกูแก่บคุคล ครอบครัว และชมุชน 
  
เนือ้หากระบวนวชิา  :                

 จํานวนชัว่โมง 
บรรยาย ปฏิบตั ิ

1.  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของจมกูและโพรงอากาศรอบ 
     จมกู  

1 - 

2.  พยาธิวทิยาและพยาธิกําเนิดของโรคของจมกูและโพรงอากาศ 
     รอบจมกู  

1 - 

3.  โรคของจมกูและโพรงอากาศรอบจมกูท่ีพบบอ่ย       3 9 
4.  การตรวจจมกู โพรงอากาศรอบจมกู และการตรวจทาง 
     ห้องปฏิบตักิาร 

3 9 

5.  การรักษาด้วยยาในโรคของจมกูและโพรงอากาศรอบจมกู 3 9 
6.  การผา่ตดัเบือ้งต้นในโรคของจมกูและโพรงอากาศรอบจมกู 3 15 
7.  การสง่เสริมสขุภาพ และการปอ้งกนัโรคของจมกูและ 
     โพรงอากาศรอบจมกู                         

1 3 

รวม 15 45 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
Rhinology and Anterior Skull base Surgery I  

Abbreviation  :  RHINOL  ANT  SKULL BASE  SURG  I  
 

Course description  :  
 Basic knowledge of the nose and paranasal sinuses, diseases of nose and paranasal 
sinuses which are commonly found. Emphasizing in etiology, incidence, sign, symptom, 
proper investigation, diagnosis, differential diagnosis, medical and basic surgical treatment., 
also including prevention and health promotion. Lecture and practice in patients with nose 
and paranasal sinuses diseases are required. 
 

Course objectives  :  Upon completion this course, students should be able to 
1. Explain basic knowledge and diseases of the nose and paranasal sinuses   
2. Make diagnosis and request for laboratory  investigation. 
3. Give  medical and basic surgical treatment, health promotion and prevention of 

nose and paranasal sinuses diseases of individual, family, and community. 
 

Course contents  :  
                         No. of  hours  
 Lecture Practice 
1.  Anatomy and physiology of  the nose and paranasal sinuses 1 - 
2.  Pathology and pathogenesis of  diseases of  the and nose 

paranasal sinuses 
1 - 

3.  Common diseases of  the nose and paranasal sinuses 3 9 
4.  Nose and paranasal sinuses examination and laboratory  
     investigation 

3 9 

5.  Medical treatment in nose and paranasal sinuses diseases 3 9 
6.  Basic surgical treatment in nose and paranasal sinuses  
     diseases 

3 15 

7.  Health promotion and prevention in nose and paranasal 
sinuses diseases 

1 3 

Total 15 45 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
ลาริงซ์วิทยา  2    

เงื่อนไขท ี่ต้องผ่านก่อน     :  ลาริงซ์วิทยา 1    
  
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา  : 

การสง่ตรวจพิเศษในโรคของกลอ่งเสียง  การรักษาด้วยยา และการผ่าตดัขัน้สงู ในโรคของกลอ่ง
เสียงท่ีพบได้บอ่ย  รวมทัง้ให้การดแูลฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยหลงัการรักษา  

 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 
 1.  พิจารณาสง่ตรวจพิเศษในโรคของกลอ่งเสียงได้เหมาะสม 

2.  ให้การรักษาด้วยยา และการผา่ตดัขัน้สงูในโรคของกลอ่งเสียงท่ีพบได้บอ่ยอยา่งถกูต้อง 
3.  ให้การดแูลฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยหลงัการรักษา 

  
เนือ้หากระบวนวชิา  : 
                         จํานวนชัว่โมง 
                                ปฏิบตั ิ
1. การตรวจพิเศษในโรคกลอ่งเสียง  18 
2. การรักษาด้วยยา  และการผา่ตดัขัน้สงูในโรคของกลอ่งเสียงท่ีพบได้บอ่ย  54 
3. การดแูลฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยหลงัการรักษา  18 

รวม 90 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
 Laryngology II   
Prerequisite  :   Laryngology I  
 
Course description  :  
 Special investigation, advanced medical and surgical treatment in common laryngeal 
diseases and patient rehabilitation after treatment. 
 
Course objectives  :  Upon completion this course, students should be able to 
    1.  Properly request for special  investigation of laryngeal diseases.  

   2.  Give medical and advanced surgical treatment in common laryngeal diseases. 
   3.  Rehabilitate patient after treatment 

  
Course contents  :  
 No. of hours 

Practice 
1.  Special  investigation of laryngeal diseases  18 
2.  Advanced medical and surgical treatment in common  
     laryngeal diseases 

54  

3.  Patient rehabilitation after treatment 18 

Total 90 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
โสต ศอ  นาสิกวิทยาในเดก็ 2    

เงื่อนไขท ี่ต้องผ่านก่อน    :    โสต ศอ  นาสิกวทิยาในเดก็ 1                              
 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา : 

ความรู้พืน้ฐาน การวินิจฉัย  การวินิจฉัยแยกโรค การตรวจพิเศษ การรักษาด้วยยา และผ่าตดั
ของโรคก้อนบริเวณคอในเดก็ และภาวะการหายใจลําบากในทารกแรกเกิด 
 
วัตถุประสงค์ :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 
 1.  อธิบายความรู้พืน้ฐานของโรคก้อนบริเวณคอแตกํ่าเนิด 

2.  อธิบายโรคท่ีทําให้ทารกแรกเกิดหายใจลําบากโดยเน้นถงึการวินิจฉยั และการวนิิจฉยัแยกโรค 
3.  ให้การรักษาด้วยยา และการผา่ตดัโรคก้อนบริเวณคอแตกํ่าเนิด และโรคภาวะหายใจลําบาก  
     ในทารกแรกเกิดท่ีพบบอ่ยได้อยา่งถกูต้อง 

  
เนือ้หากระบวนวชิา : 
                   จํานวนชัว่โมง 
                       ปฏิบตั ิ
1. ความผิดปรกตขิองก้อนบริเวณคอแตกํ่าเนิด 18 
2. ภาวะการหายใจลําบากในทารกแรกเกิด 18 
3. การรักษาด้วยยาและการผา่ตดัของโรคก้อนบริเวณคอแตกํ่าเนิด 30 
4. การรักษาด้วยยา และการผา่ตดัของโรคหายใจลําบากในทารก 
แรกเกิด 

24 

รวม 90 
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Department of Otolaryngology           Faculty of Medicine 
Pediatric  Otolaryngology II                 

Prerequisite    :    Pediatric  Otolaryngology I                 
 
Course description :  

Basic knowledge, diagnosis, differential diagnosis, special investigations, medical 
and surgical management of neck mass in children and respiratory difficulty in  newborn. 

 
Course  objectives  :  Upon completion this course, students should be able to 

1. Explain basic knowledge of congenital neck mass. 
2. Explain diseases which cause respiratory difficulty  in newborn emphasis on 

diagnosis and differential diagnosis 
3. Give correct medical and surgical treatment in common congenital neck mass 

and respiratory difficulty in newborn. 
 
Course contents  :  
 No. of hours 

Practice 
1. Congenital neck mass in children 18 
2. Respiratory difficulty in  the newborn 18 

3. Medical and  surgical treatment of neck mass in children 30 

4. Medical and surgical treatment of respiratory difficulty  in 
newborn 

24 

Total 90 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ  1                  

 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา : 

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัอวยัวะบริเวณศีรษะ และคอ    ได้แก่ โพรงจมกู และไซนสั คอหอยส่วน
จมูก คอหอยส่วนปาก คอหอยส่วนกล่องเสียง ช่องปาก หลอดลม ต่อมนํา้ลาย ต่อมไทรอยด์ และคอ  
ภาวะและโรคของศีรษะ และคอ ท่ีพบบอ่ย โดยเฉพาะท่ีเป็นสาเหตจุากเนือ้งอก ความผิดปกติแต่กําเนิด 
และการอกัเสบ โดยเน้นถึงสาเหตุ อุบตัิการณ์ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการท่ี
เหมาะสม การวินิจฉยั การวินิจฉยัแยกโรค  และการรักษาด้วยยา และผ่าตดัเบือ้งต้น รวมทัง้การสง่เสริม
สขุภาพและการปอ้งกนัโรค เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบตัใินผู้ ป่วย 
 
วัตถุประสงค์  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 

1. อธิบายความรู้พืน้ฐานของโรคทางศลัยกรรมศีรษะ และคอ 
2. ให้การวินิจฉยั พิจารณาสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารได้เหมาะสม 
3. ให้การรักษาด้วยยา และการผา่ตดัเบือ้งต้นได้อยา่งถกูต้อง และมีความรู้ในการสง่เสริม

สขุภาพ และปอ้งกนัโรคทางศลัยกรรมศีรษะ และคอ แก่บคุคล ครอบครัว และชมุชน 
  
เนือ้หากระบวนวชิา : 
                   จํานวนชัว่โมง 
            บรรยาย              ปฏิบตั ิ
1.  กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของอวยัวะบริเวณศีรษะ และคอ    1 - 
2.  พยาธิวทิยาและพยาธิกําเนิดของโรคของอวยัวะบริเวณศีรษะ  
     และคอ  

1 - 

3.  โรคทางศลัยกรรมศีรษะ และคอท่ีพบบอ่ย               3 9 
4.  การตรวจอวยัวะบริเวณศีรษะ และคอ และการตรวจทาง 
     ห้องปฏิบตักิาร      

3 9 

5.  การรักษาด้วยยา และผา่ตดัเบือ้งต้นในโรคทางศลัยกรรมศีรษะ  
 และคอ           

6 24 

6.  การสง่เสริมสขุภาพ และการปอ้งกนัโรค                    1 3 
รวม 15 45 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
 Head and Neck Surgery I     
 

Course description :  
Basic knowledge of  organs in the head and neck  including nose and paranasal 

sinuses, nasopharynx, oropharynx, hypopharynx, oral cavity, trachea, salivary gland, thyroid 
gland and neck. Conditions and diseases of  the head and neck which are uncommonly 
found especially  neoplasms, congenital disorder and inflammation, emphasizing in etiology, 
incidence, sign, symptom, proper laboratory, investigation, diagnosis, differential diagnosis, 
medical and basic surgical treatment., also including health promotion and prevention. 
Lecture and practice in patients are required. 
 

Course objectives  :  Upon completion this course, students should be able to 
1. Explain basic knowledge and diseases of  the head and neck surgery. 
2. Make diagnosis and properly request for laboratory  investigation. 
3. Give correct medical and basic surgical treatment, health promotion and 

prevention diseases of the head and neck in individual, family, and community. 
 

Course contents :  
 No. of hours 

Lecture Practice 
1.  Anatomy and physiology of  the organ in the head and  
     neck 

1 - 

2.  Pathology and pathogenesis of  diseases of  the organ in  
     the head and neck 

1 - 

3.  Common head and neck surgical diseases 3 9 
4.  Head and neck examination and laboratory investigation  3 9 
6.  Medical and basic surgical treatment of head and neck   
     surgical diseases 

6 24 

7.  Health promotion and prevention  1 3 
Total 15 45 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
การวิจัยทางคลินิก 1    

 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา  :  

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการสร้างงานวิจยัทางคลินิก เน้นถึงระเบียบวิธีวิจยัทางคลินิก การเลือก
กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอย่าง การคํานวณขนาดตวัอย่างของประชากร การเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
จริยธรรมการวิจยั โดยการบรรยายและศึกษาตวัอย่างจากการทบทวนวรรณกรรม โดยเฉพาะงานวิจยั
ใหม่ ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ รวมทัง้การเสนอโครงร่างงานวิจัยทางคลินิกไปยังคณะกรรมการการวิจัย 
ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 

1. อธิบายความรู้พืน้ฐานด้านระเบียบวธีิวิจยัทางคลนิิก  จริยธรรมการวจิยั 
2. อธิบายวิธีการเลือกกลุม่ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง วิธีการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 
3. คํานวณขนาดตวัอยา่งท่ีเพียงพอเพ่ือใช้ในงานวิจยัได้ 
4. สร้างโครงร่างงานวิจยัทางคลนิิกไปยงัคณะกรรมการการวิจยัภายใต้คําแนะนําของอาจารย์

ท่ีปรึกษา 
 
เนือ้หากระบวนวชิา  : 

 จํานวนชัว่โมง 
บรรยาย ปฏิบตั ิ

1.  ระเบียบวธีิวิจยัทางคลนิิก   3 3 
2.  จริยธรรมการวิจยั  2 2 
3.  การเลือกกลุม่ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง  2 2 
4.  การคํานวณขนาดตวัอยา่งของประชากร  2 5 
5.  การสร้างแบบเก็บข้อมลูและการเก็บข้อมลูจากกลุม่ประชากร   
     กลุม่ตวัอยา่ง   

2 10 

6.  การทบทวนวรรณกรรม  2 10 
7.  การสร้างโครงร่างงานวิจยัทางคลนิิก 2 13 

รวม 15 45 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
Clinical Research  I    

 
Course description  : 

Basic knowledge of clinical research, emphasizing in methodology, population/ 
sample size determination, calculate sample size number, data collection, research ethics. 
Lecture and review literature of current researches of interest are required. Also including the 
presentation of clinical research proposal to the research committee under supervision of a 
research advisor. 
 
Course objective  :  Upon completion this course, student should be able to 

1. Explain basic knowledge of clinical research and research ethics. 
2. Explain sample size determination and data collection. 
3. Calculate appropriate number of the sample size for the research. 
4. Create the clinical research proposal to the research committee under supervision 

of a research advisor. 
 

Course contents  : 
 No. of hours 

Lecture Practice 
1. Research methodology 3 3 
2. Research ethics 2 2 
3. Population sample size determination 2 2 
4. Calculation of appropriate number of the sample size  2 5 
5. Creation  data form and  collection from population/sample 
size 

2 10 

6. Review of current literature 2 10 
7. Creation the clinical research proposal 2 13 

Total 15 45 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
นาสิกวิทยาและศัลยศาสตร์ฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้า 2     

เงื่อนไขท ี่ต้องผ่านก่อน   :   นาสิกวิทยาและศัลยศาสตร์ฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้า 1   
 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา : 

การสง่ตรวจพิเศษ  การรักษาด้วยยา และการผ่าตดัขัน้สงู ในโรคของจมกู โพรงอากาศรอบจมกู 
และฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้า ท่ีพบได้บ่อย  ให้การวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรคในโรคของจมูก 
โพรงอากาศรอบจมกู และฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้าท่ีอาจพบได้ในประเทศไทย  

  
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 
 1.  สง่ตรวจพเิศษในโรคของจมกู โพรงอากาศรอบจมกู และฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้าได้  
      เหมาะสม 
 2.  ให้การรักษาด้วยยา และการผา่ตดัขัน้สงูในโรคของจมกู โพรงอากาศรอบจมกู และฐาน  
      กะโหลกศีรษะด้านหน้าท่ีพบได้บอ่ย 
 3.  ให้การวินิจฉยั และการวนิิจฉยัแยกโรค ในโรคของจมกู โพรงอากาศรอบจมกู และฐาน 
      กะโหลกศีรษะด้านหน้าท่ีอาจพบได้ในประเทศไทย  
  
เนือ้หากระบวนวชิา  : 
 จํานวนชัว่โมง 

ปฏิบตั ิ
1.   การตรวจพิเศษในโรคของจมกู โพรงอากาศรอบจมกู และฐาน  
     กะโหลกศีรษะด้านหน้า 

18 

2.   การรักษาด้วยยา  และการผา่ตดัขัน้สงูในโรคของจมกู โพรงอากาศ 
     รอบจมกูและฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้า ท่ีพบได้บอ่ย      

54 

3.   การวนิิจฉยั และการวนิิจฉยัแยกโรค ในโรค ของจมกู โพรงอากาศ 
     รอบจมกู และฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้า ท่ีอาจพบได้ใน 
     ประเทศไทย                                      

18 

   รวม    90 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
Rhinology and Anterior Skull base Surgery II      

Abbreviation   :     RHINOL  ANT  SKULL BASE  SURG  I 
Prerequisite    :     Rhinology and Anterior Skull base Surgery I      
 
Course description  :  
 Special investigations, advanced medical and surgical treatment in common diseases 
of the nose, paranasal sinuses and anterior skull base. Diagnosis and differential diagnosis of 
diseases of nose, paranasal sinuses and anterior skull base  which are uncommon but could 
be found  in Thailand.  

 
Course objectives  :  Upon completion this course, students should be able to 

1. Properly request for special  investigations in nos, paranasal sinuses and anterior 
skull base diseases. 

2. Give advanced medical and surgical treatment in common diseases of  the nose, 
paranasal sinuses and anterior skull base . 

3. Make diagnosis and differential diagnosis in possibly found diseases of  the nose, 
paranasal sinuses and anterior skull base.  

 
Course contents  :  
                         No. of  hours  

 Practice 
1.  Special  investigations in common diseases of the nose,  
     paranasal sinuses and anterior skull base  

18 

2.  Advanced medical and surgical treatment in nose, paranasal  
     sinuses and anterior skull base disease 

54 

3.  Diagnosis and differential diagnosis in possibly found diseases   
     of the nose, paranasal sinuses and anterior skull base in  
     Thailand  

18 

Total 
 

90 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ  2    

เงื่อนไขท ี่ต้องผ่านก่อน  :    ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ  1   
 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา : 

การสง่ตรวจพิเศษ และ การรักษาด้วยการผา่ตดัขัน้สงู ในโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอท่ีพบได้
บอ่ย  การฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยหลงัการรักษาโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอ 

  
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 

1. พิจารณาสง่ตรวจพิเศษในโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอได้เหมาะสม 
2. ให้การรักษาด้วยการผา่ตดัขัน้สงูในโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอท่ีพบได้บอ่ยอยา่งถกูต้อง 
3. ให้การฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยหลงัการรักษาโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอ 

  
เนือ้หากระบวนวชิา  : 
                   จํานวนชัว่โมง 
                         ปฏิบตั ิ
1. การสง่ตรวจพิเศษโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอ   18 
2. การรักษาด้วยการผา่ตดัขัน้สงูในโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอท่ีพบได้
บอ่ย  

54 

3. การฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยหลงัการรักษาโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอ     18 
รวม 90 
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Department of Otolaryngology             Faculty of Medicine 
 Head and Neck Surgery II  
Prerequisite  :     Head and Neck Surgery I  
 
Course description  :  
 Special investigation and  advanced surgical treatment in common head and neck 
surgical diseases. Patient rehabilitation after treatment in head and neck surgical diseases. 

 
Objectives  :  Upon completion this course, students should be able to 

1. Properly request for special  investigation in head and neck surgical diseases. 
2. Give advanced surgical treatment in common head and neck surgical diseases. 
3. Rehabilitate patient after treatment in head and neck surgical diseases. 

 
Course contents  :  
          No. of hours  
 Practice 
1.  Special  investigation in head and neck surgical  
     diseases  

18 

2.  Advanced surgical treatment in common head and 
neck surgical diseases 

54 

3.  Patient rehabilitation after treatment in head and   
     neck surgical disease 

18 

    Total    90 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
ศัลยศาสตร์หลอดลมและหลอดอาหาร         

 

คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา : 
พืน้ฐานความรู้เก่ียวกับหลอดลม  และหลอดอาหาร ภาวะและโรคท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ ภาวะมี   

สิ่งแปลกปลอมในหลอดลมและหลอดอาหาร การตีบตนัและเนือ้งอก ของหลอดลม  และหลอดอาหาร  
โดยเน้นถึงสาเหต ุอบุตักิารณ์ อาการ อาการแสดง การสง่ตรวจพิเศษท่ีเหมาะสม การวินิจฉยั การวินิจฉยั
แยกโรค การรักษาด้วยยา และการผ่าตดัด้วยการส่องกล้องเอนโดสโคปร่วมกบัเลเซอร์ และการผ่าตดั
จากภายนอก    รวมทัง้การส่งเสริมสขุภาพและการป้องกนัโรค โดยการฝึกปฏิบตัิในผู้ ป่วยจําลอง และ
ผู้ ป่วยจริง  
 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 
 1. อธิบายความรู้พืน้ฐานของหลอดลมและหลอดอาหารและโรค  ได้แก่  ภาวะมีสิง่แปลกปลอมใน

หลอดลมและหลอดอาหาร  การตีบตนัและเนือ้งอกของหลอดลมและหลอดอาหาร 
 2. ให้การวนิิจฉยั พิจารณาสง่ตรวจพิเศษได้เหมาะสม 
 3. ให้การรักษาด้วยยา และการสอ่งกล้องเอนโดสโคป เพ่ือวนิิจฉยัรวมทัง้นําสิง่แปลกปลอมออก

ได้อยา่งถกูต้อง และมีความรู้ในการสง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกนัโรคของหลอดลมและหลอด
อาหาร  แก่บคุคล ครอบครัว และชมุชน 

 4.  ให้การรักษา โดยการผา่ตดัด้วยเลเซอร์ผา่นกล้องเอนโดสโคป และการผา่ตดัจากภายนอก    
  

เนือ้หากระบวนวชิา : 
                                       จํานวนชัว่โมง 

ปฏิบตั ิ
1. ความรู้พืน้ฐานของโรคหลอดลมและหลอดอาหาร   6 
2. โรคของหลอดลมและหลอดอาหารท่ีพบบอ่ย ได้แก่  สิง่แปลกปลอม การ

ตีบตนัและเนือ้งอก   
18 

3. การตรวจหลอดลมและหลอดอาหาร และการตรวจพิเศษ    6 
4. การรักษาด้วยยาในโรคของหลอดลมและหลอดอาหาร   6 
5. การสอ่งกล้องเอนโดสโคป ร่วมกบัเลเซอร์ในหลอดลมและหลอดอาหาร   

และการผา่ตดัจากภายนอก 
48 

6. การสง่เสริมสขุภาพ และการปอ้งกนัโรคของหลอดลมและหลอดอาหาร 6 
รวม 90 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
 Bronchoesophagologic Surgery            
Abbreviation   :    BRONCHOESOPH  SURG       
 

Course description :  
 Basic knowledge of the tracheobronchus and esophagus, bronchoesophagologic 
conditions and diseases which are commonly found, such as foreign body, stenosis and 
tumor. Emphasizing in etiology, incidence, sign, symptom, proper investigation, diagnosis, 
differential diagnosis, medical and  endoscopic with laser treatment and external surgery, 
also including health promotion and prevention.  Practice in fresh cadaver and patients are 
required. 
 

Course objectives :  Upon completion this course, students should be able to 
1. Explain basic knowledge of the tracheobronchus and esophagus and their 

diseases, such as foreign body, stenosis  and tumor. 
2. Make diagnosis and properly request for special investigation. 
3. Give correct medical treatment and endoscopic management for diagnosis and 

foreign body removal, health promotion and prevention of bronchoesophagologic 
diseases in individual, family, and community. 

4. Give treatment with endoscopic laser surgery and external surgery.  
 

Course contents :  
                                      No. of  hours   

        Practice 
1.  Basic knowledge of  bronchoesophagologic diseases 6 
2.  Common bronchoesophagologic diseases, such as  
     foreign body, stenosis and tumor 

18 

3.  Bronchoesophagologic examination and investigation  6 
4.  Medical treatment of bronchoesophagologic disease  6 
5.  Endoscopic with laser and external surgery of     
     bronchoesophagologic disease 

48 

6.  Health promotion and prevention of   
     bronchoesophagologic disease 

6 

Total 90 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
ศัลยศาสตร์กระดกูใบหน้า    

 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา : 

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับคพัภวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ ของกระดกูใบหน้า กลไกท่ีทําให้เกิด
การแตกหกัของกระดกูใบหน้าจากอบุตัเิหต ุโดยเน้นถึงการตรวจวินิจฉยั การผา่ตดัแก้ไขภาวะการแตกหกั
ของกระดกู และการดแูลฟืน้ฟสูภาพหลงัการรักษา  
 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 

1.  อธิบายความรู้พืน้ฐานของ การแตกหกัของกระดกูบริเวณใบหน้า 
2.  อธิบาย กลไกท่ีทําให้เกิดการแตกหกัของกระดกูบริเวณใบหน้า 
3. ให้การตรวจ และวินิจฉยัการแตกหกัของกระดกูบริเวณใบหน้า 
4. ให้การรักษาด้วยผา่ตดัแก้ไขการแตกหกัของกระดกูบริเวณใบหน้าได้อยา่งถกูต้อง และ

สามารถพิจารณาสง่ตอ่ได้อยา่งเหมาะสม 
5. ให้การดแูลฟืน้ฟสูภาพหลงัการรักษาการแตกหกัของกระดกูบริเวณใบหน้า 

 
เนือ้หากระบวนวชิา : 
                          จํานวนชัว่โมง 

           ปฏิบตั ิ
1. ความรู้พืน้ฐานของกระดกูบริเวณใบหน้า                                       6 
2. กลไกท่ีทําให้เกิดการแตกหกัของกระดกูบริเวณใบหน้า                      6 
3. การตรวจและวินิจฉยัการแตกหกัของกระดกูบริเวณใบหน้า                       24 
4. การรักษาด้วยผา่ตดัแก้ไขการแตกหกัของกระดกูบริเวณใบหน้า         45 
5. การดแูลฟืน้ฟสูภาพหลงัการรักษาแตกหกัของกระดกูบริเวณใบหน้า            9 

   รวม             90 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
 Maxillofacial Surgery                                 
 
Course description :  

Basic knowledge of embryology and anatomy of maxillofacial bones. Mechanism of  
maxillofacial fracture from accident. Emphasizing in examination, diagnosis, surgical 
correction of maxillofacial fractures and patient rehabilitation after treatment. 
 
Course objectives : Upon completion this course, students should be able to 

1. Explain basic knowledge of  maxillofacial fracture. 
2. Explain the mechanism of maxillofacial fracture. 
3. Examine and make diagnosis of  maxillofacial fracture. 
4. Give surgical correction  for maxillofacial fracture and properly consider for  referring. 
5. Rehabilitate the patient  with maxillofacial fracture. 

  
Course contents  :  
                  No. of  hours  

Practice  
1. Basic knowledge of maxillofacial bone                         6 
2. Mechanism of  diseases maxillofacial fracture                  6 
3. Examination and diagnosis maxillofacial fracture             24 

 4. Surgical correction for maxillofacial fracture                         45 
6. Patient rehabilitation after treatment of maxillofacial fracture       9 

    Total                        90 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา         คณะแพทยศาสตร์  
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้างบริเวณศีรษะ และคอ   

 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา : 

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับคพัภวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ ของใบหน้า ศีรษะ และคอ  พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิกําเนิด ของภาวะและโรคท่ีเป็นสาเหตขุองความพิการบริเวณนี ้ท่ีพบบ่อย โดยเฉพาะท่ี
เป็นสาเหตจุาก ความผิดปกติแต่กําเนิด ตามหลงัอบุตัิเหต ุและการผ่าตดั โดยเน้นถึงการตรวจ วินิจฉัย 
การรักษาด้วยผ่าตัดแก้ไขภาวะและโรคท่ีมีความพิการ และศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างบริเวณ
ใบหน้า ศีรษะ และคอ และการดแูลฟืน้ฟสูภาพหลงัการผา่ตดั 
 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 

1. อธิบายความรู้พืน้ฐาน และโรคท่ีมีความพกิารของอวยัวะบริเวณใบหน้า ศีรษะ และคอ 
2. ให้การตรวจ และวินิจฉยั โรคท่ีมีความพกิารบริเวณใบหน้า ศีรษะ และคอ 
3. ให้การรักษาด้วยผา่ตดัแก้ไขตกแตง่และเสริมสร้างภาวะและโรคท่ีมีความพกิาร บริเวณ

ใบหน้า ศีรษะ และคอได้อยา่งถกูต้อง และสามารถพิจารณาสง่ตอ่ได้อยา่งเหมาะสม 
4. ให้การดแูลฟืน้ฟสูภาพหลงัการรักษาแก้ไข ภาวะและโรคท่ีมีความพกิารบริเวณใบหน้า 

ศีรษะ และคอ 
  
เนือ้หากระบวนวชิา :     
                             จํานวนชัว่โมง 

              ปฏิบตั ิ
1. ความรู้พืน้ฐานของอวยัวะบริเวณใบหน้าศีรษะและคอ รวมทัง้โรคท่ีเป็น

สาเหตขุองความพิการของอวยัวะสว่นใบหน้า ศีรษะ และคอ           
9 

2. ภาวะ และโรคท่ีเป็นสาเหตขุองความพิการท่ีพบบอ่ย   9 
3. การตรวจและวินิจฉยัโรคท่ีมีความพิการบริเวณใบหน้า  ศีรษะ และคอ  9 
4. การรักษาด้วยผา่ตดัแก้ไขภาวะและโรคท่ีมีความพิการบริเวณใบหน้า  ศีรษะ 

และคอ 
15 

5. การดแูลฟืน้ฟสูภาพหลงัการรักษาภาวะและโรคท่ีมีความพิการบริเวณ
ใบหน้าศีรษะ และคอ 

3 

รวม 45 
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 Plastic and Reconstructive Surgery of the Head and Neck   
Abbreviation  :    PLAST   RECONSTR   SURG   HEAD  NECK     
 
Course description :  

Basic knowledge of  embryology and anatomy of organs in the face, head and neck.   
Pathophysiology and pathogenesis of common conditions and diseases which cause 
deformity of these organs especially congenital anomaly, trauma and surgical defect. 
Emphasizing in examination, diagnosis, surgical correction of organ deformity condition 
disease, plastic and reconstructive surgery of the head and neck and postoperative 
rehabilitation. 
Course  objectives :  Upon completion this course, students should be able to 

1. Explain basic knowledge and disease which cause deformity of organs in  the 
face, head and neck. 

2. Examine and make diagnosis the diseases which cause deformity of organs in  the 
face, head and neck.  

3. Give surgical correction and plastic reconstruction  for the deformity condition and 
disease of organs in the face head and neck  and properly consider for referring 

4. Rehabilitate patient after  surgical correction and plastic reconstruction of organs 
in the face head and neck. 

Course contents :                            No. of  hours 
              Practice 

1. Basic knowledge of organ in the face  head and neck and 
diseases which cause deformity of organs in face, head and neck 

9 

2. Common conditions  and diseases which cause the deformity 9 
3. Examination and diagnosis diseases which cause deformity of 

organs in  the face, head and neck.  
9 

4. Surgical correction and plastic reconstructive surgery for 
conditions and diseases of organs in the face head and neck 

15  

5. Patient rehabilitation after surgical correction for conditions and 
diseases of organs in the face head and neck 

3 

Total 
 

45 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
การวิจัยทางคลินิก 2       

เงื่อนไขท ี่ต้องผ่านก่อน   :     การวิจัยทางคลินิก 1      
 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา  :  
 การดําเนินงานวิจัยทางคลินิก ตามโครงร่างงานวิจัยท่ีสร้างขึน้โดยเน้นถึงการรวบรวม   และ
วิเคราะห์ข้อมลูการเขียนรายงานงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์และสง่ในเวลาท่ีกําหนด รวมทัง้การนําผลงานวิจยั
เผยแพร่ในวารสารหรือนําเสนอในการประชุมประจําปีทางการแพทย์  และการนําผลการวิจัยมา
ประยกุต์ใช้ในทางคลนิิกให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วย ครอบครัว หรือสงัคม 
  
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 

1. ดําเนินงานวิจยัทางคลนิิกตามแผนงานวิจยัท่ีสร้างขึน้ รวมทัง้สามารถปรับแผนได้อยา่ง
เหมาะสม 

2. จดัเก็บและรวบรวมข้อมลูได้อยา่งเป็นระบบ 
3. วิเคราะห์ข้อมลูโดยเลือกใช้วิธีการทางสถิตไิด้อยา่งถกูต้อง 
4. เขียนรายงานงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาได้อยา่งมี

คณุภาพในเวลาท่ีกําหนด 
5. เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารหรือนําเสนอในการประชมุประจําปีทางการแพทย์   
6. นําผลการวิจยัมาประยกุต์ใช้ในทางคลนิิกให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วย ครอบครัว หรือสงัคม 

 
เนือ้หากระบวนวชิา  : 
 จํานวนชัว่โมง 

ปฏิบตั ิ
1.  วิธีการดําเนินงานวิจยัทางคลนิิก 10 
2.  สถิตวิิจยั 10 
3.  การจดัเก็บและรวบรวมข้อมลู 10 
4.  การใช้โปรแกรม SPSS 10 
5.  การเขียนรายงานงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 20 
6.  การเตรียมต้นฉบบัเพ่ือตีพิมพ์ 20 
7.  การเผยแพร่ผลงานวิจยั 10 

รวม 90 
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Department of Otolaryngology                Faculty of Medicine 
Clinical  Research  II            

Prerequisite    :     Clinical  Research  I   
 
Course description  : 

Conduction of clinical research following the research proposal, emphasizing in 
collection and analysis of the data, writing complete manuscript and submitting articles to the 
committee in  schedule. Publicizing the article either by publication in journal or by oral 
presentation in the annual medical meeting. Application of the study result to the clinical 
practice in individual, family, and community. 
 
Course  objective  :  Upon completion this course, student should be able to 

1. Conduct clinical research follow the research proposal and properly adjust the plan.  
2. Systematical collect and manage the data. 
3. Analyze the data, using proper statistical method. 
4. Write complete manuscript under supervision and submitting articles to the 

committee in schedule. 
5. Publicize the article either by publication in journal or by oral presentation in the 

annual medical  meeting. 
6. Apply the study result to the clinical practice in individual, family, and community. 

 
Course contents  : 
 No. of hours 

Practice 
1.  Conduction of clinical research 10 
2.  Research statistic 10 
3.  Data collection and management 10 
4.  Using of the SPSS program 10 
5.  Complete article writing 20 
6.  Preparing manuscript for publication in journal 20 
7.  Article publizing 10 

Total 90 
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ภาควชิาโสต ศอ  นาสิกวทิยา     คณะแพทยศาสตร์  
จริยธรรมในเวชปฏิบัต  ิด้านโสต ศอ  นาสิก 2  

เงื่อนไขท ี่ต้องผ่านก่อน  :   จริยธรรมในเวชปฏบิัต  ิด้านโสต ศอ  นาสิก 1 
 
คาํอธ ิบายลักษณะกระบวนวชิา  :  

การแก้ปัญหาจริยธรรมในเวชปฏิบตัิ  กฎหมายกับโสต ศอ นาสิกแพทย์  และความรู้เก่ียวกับ
สทิธิผู้ ป่วย 

 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  เม่ือนกัศกึษาผา่นกระบวนวิชานี ้จะสามารถ 

1.  สามารถแก้ปัญหาจริยธรรมในเวชปฏิบตัด้ิานโสต ศอ นาสกิ 
2.  นํากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัโสต ศอ นาสกิแพทย์ และความรู้เก่ียวกบัสทิธิผู้ ป่วยมาประยกุต์ใช้ 
     ในชีวิตการเป็นแพทย์ 

 
เนือ้หากระบวนวชิา  : 
           จํานวนชัว่โมง 
           ปฏิบตั ิ
1. การแก้ปัญหาจริยธรรมในเวชปฏิบตั ิ6 หวัข้อ  ได้แก่ Consent, 

Disclosure, Capacity, Voluntaries, Substitute decision making 
และ Advance care planning 

18 

2. การแก้ปัญหาจริยธรรมในเวชปฏิบตั ิ5 หวัข้อได้แก่ Truth telling, 
Confidentiality, Research ethics, Quality end-of-life care, 
Mistake – mismanagement 

18 

3. กฎหมายกบัโสต ศอ นาสกิแพทย์ 3 

4. สทิธิผู้ ป่วย 6 
รวม 45 
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Department of Otolaryngology                        Faculty of Medicine 
Ethics in Otolaryngology II            

Prerequisite  :     Ethics in Otolaryngology I            
 
Course description  : 

How to solve problems of  medical ethics. Knowledge about laws and  Patient Rights. 
 
Course objective  :  Upon completion this course, student should be able to 

1.    Solve  problems of  medical ethics in otolaryngology 
2.    Apply knowledge of  laws and  otolaryngologist and  Patient Rights to medical 

practice 
 
Course contents  : 

               No. of  hours 
                 Practicum  
1.  Medical ethics problem solving : Consent,  Disclosure,  
     Capacity, Voluntaries, Substitute decision making and Advance  
     care planning 

18 

2.  Medical ethics problem solving: Truth telling, Confidentiality, 
Research ethics, Quality end-of-life care, Mistake – 
mismanagement 

18 

3.  Law and Otolaryngologist 3 

4.  Patient Rights   6 
Total 45 

 
 
 
 
 
 
 



 55 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 
กจิกรรมการเรียนการสอนในภาคปฏบิตั  ิ
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กิจกรรมการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  ดงักลา่ว มีรายละเอียด ดงันี ้
กิจกรรม วัน เวลา หมายเหต  ุ

Lectures 
1.Overview in Otorhinolaryngology 
รพ.ศิริราช 
2.Core lecture 
3.Guest lecture 

 
 
 
พฤหสับดี 
พฤหสับดี 

 
 
 
8.00 – 9.00 
8.00 – 9.00 

 
สอน 4 วนัประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 
ของทกุปี(เอกสารแนบ1 ) 
20 ชัว่โมง/ปี (เอกสารแนบ2)สปัดาห์ 1 วนัสปัดาห์ 
ประมาณเดือนละครัง้ตามความเหมาะสม 
( วนัท่ีไมมี่ Core lecture ) 

Conferences 
1.Interesting Case 
2.Journal club 
3.Morbidity & Mortality Conference 

 
จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

 
8.00 – 9.00 
8.00 - 9.00  
8.00 – 9.00 

 
ทกุสปัดาห์ 
ทกุสปัดาห์ 
สปัดาห์สดุท้ายของเดือน 

Topic Review พธุ 8.00 – 9.00 เดือนละ 2 ครัง้ 
Teaching Rounds 
1.Grand round 
2.Rhinology round (Allergy) 
3.Endoscopy round  
4.Voice clinic  

 
ศกุร์ 
จนัทร์ 
พธุ 
พธุ 

 
8.00 – 9.00 
13.30 – 16.00 
13.30 – 16.00 
13.30 – 16.00 

 
ทกุสปัดาห์ 
ทกุสปัดาห์ 
สปัดาห์ท่ี1,3 ของเดือน 
สปัดาห์ท่ี2,4 ของเดือน 

Workshops / Short courses 
1.Rhinology International Update 
2.Temporal bone dissection course 
3.Fine Needle Aspiration Course 

 
 

  
1  ครัง้ / ปี 
1  ครัง้ / ปี 
1  ครัง้ / ปี 

 
การเรียนการสอนภาคปฏบิัต  ิประกอบด้วย 
 1.  การปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วย  แพทย์ประจําบ้านทกุคนจะให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยในท่ีเป็นโรค
ทางระบบห ู คอ  จมกู  ศีรษะและใบหน้า โดยแพทย์ประจําบ้านในแตล่ะชัน้ปีจะมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
 แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่ 1 
  1.  บนัทกึประวตักิารตรวจร่างกายผู้ ป่วยรับใหมอ่ยา่งละเอียด  ให้การวินิจฉยัโรค
เบือ้งต้น วางแผนการรักษา  พร้อมทัง้บนัทกึรายงานการเปล่ียนแปลงของผู้ ป่วย  และร่วมทํา Ward 
round ร่วมกบัแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 , 3 ทกุวนัในช่วง 7.00 – 8.00 น. 
  2.  ทําหน้าท่ีตดิตอ่การตรวจพิเศษในกรณีเร่งดว่น และให้การรักษาท่ีเหมาะสมโดย
ได้รับความเห็นชอบจากหวัหน้าแพทย์ประจําบ้าน และ/หรือ อาจารย์เจ้าของไข้ 
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  3.  เตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมเพ่ือผา่ตดั  โดยจะต้องดแูลเร่ืองประวตักิารตรวจร่างกาย, lab, 
x- rays, EKG  สําหรับผู้ ป่วยผา่ตดัหตู้องมี  audiogram ทกุราย ผู้ ป่วยผา่ตดัจมกูและไซนสัต้องมี  Film 
PNS ทกุราย การจองเลือด  จากธนาคารเลือด เป็นต้น  กรณีท่ีมีปัญหาให้รายงานหวัหน้าแพทย์ประจํา
บ้านและ/หรือ  อาจารย์เจ้าของไข้ลว่งหน้าก่อนการผา่ตดั 1 วนั 
  4.  หดัทําการตรวจพิเศษตา่ง ๆ โดยศกึษาจากอาจารย์และแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 และ 
3 หรือหวัหน้าแพทย์ประจําบ้าน เช่น Audiogram vestibular function tests, facial nerve function 
tests, การใช้ operating microscope เป็นต้น 
  5.  ดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัทกุรายอยา่งใกล้ชิด เพ่ือปอ้งกนัโรคแทรกซ้อนจากกากรผา่ตดั
ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ โดยอยูใ่นความควบคมุของแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2, 3 หวัหน้าแพทย์ประจําบ้านและ
อาจารย์ 
  6.  กรณีมีข้อสงสยัในการปฏิบตังิาน  การดแูลรักษาผู้ ป่วย  หรือเม่ือผู้ ป่วยมีอาการ
เปล่ียนแปลง  ให้รีบปรึกษาแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2,3 หวัหน้าแพทย์ประจําบ้าน และอาจารย์ทนัที อยา่
ตดัสนิใจทําเองตามลําพงั 
  7.  สรุปรายงานผู้ ป่วยทกุรายให้เสร็จภายใน 3 วนั หลงัจากผู้ ป่วยออกจากโรงพยาบาล 
  8.  เป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําแก่นกัศกึษาแพทย์ โดยเฉพาะในการรับผู้ ป่วยใน และ
การทําแผล 
 แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่ 2 
  1.  ดแูลผู้ ป่วยร่วมกบัแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และ 3 โดยให้คําปรึกษาและแนะนําการ
ดแูลรักษา  การสง่ investigation ตา่ง ๆ 
  2.  เม่ือผู้ ป่วยรับใหมมี่จํานวนมาก โดยเฉพาะหอผู้ ป่วยพิเศษ ให้ดแูลผู้ ป่วยโดยอาจสัง่
การรักษา หรือช่วยบนัทกึประวตัติรวจร่างกายผู้ ป่วยก่อนแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 จะมารับผู้ ป่วย รวมทัง้
ในกรณีผู้ ป่วยกลบับ้าน 
  3.  ดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัอยา่งใกล้ชิด 
 แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่ 3 
  1.  ควบคมุดแูลให้คําปรึกษาแนะนําการทํางานให้แพทย์ประจําบ้านปีท่ี  1, 2 
  2.  ดแูลความเรียบร้อยของผู้ ป่วยท่ีจะทําผา่ตดั  ในกรณีท่ีเกิดปัญหาขึน้  ต้องแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนนําผู้ ป่วยเข้าห้องผา่ตดั 
  3.  ดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัใหญ่ทกุรายอยา่งใกล้ชิดด้วนตนเอง  แนะนําและควบคมุ
วิธีการดแูลตา่ง ๆ แก่แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และ แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 
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 2.  การปฏิบตัิงานในแผนกผู้ ป่วยนอก   แพทย์ประจําบ้านทกุคนมีหน้าท่ีออกตรวจและให้การ
รักษาผู้ ป่วยนอกทางระบบหู  คอ  จมูก  ศีรษะและใบหน้าทั่วไป โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา  พร้อม
สามารถให้คําแนะนําแก่แพทย์สาขาอ่ืน ๆ ท่ีสง่ผู้ ป่วยมาขอคําปรึกษาได้   โดยแพทย์ประจําบ้านในแตล่ะ
ชัน้ปีจะมีหน้าท่ีในการดแูลรักษาผู้ ป่วยนอก ดงันี ้
 แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่ 1 
  1.  ตรวจและรักษาผู้ ป่วยนอก เวลา 9.00 – 12.00 น. ทกุวนัราชการ ตามกําหนด 
  2.  การตรวจและรักษาผู้ ป่วยนอก  ให้อยูใ่นความดแูล  และช่วยเหลือจากแพทย์ประจํา
บ้านปีท่ี 2, 3 หวัหน้าแพทย์ประจําบ้าน และอาจารย์ตามลําดบั 
  3.  การรับผู้ ป่วยไว้รักษาในตกึผู้ ป่วยใน  การแนะนําผา่ตดัต้องปรึกษาแพทย์ประจําบ้าน
ปีท่ี 3 มีอาจารย์เซน็รับรองก่อนทกุราย 
  4.  ตรวจผู้ ป่วยท่ีเหลือจากตอนช่วงเช้า และ Clear lab  ผู้ ป่วยในภาคบา่ย ตัง้แต ่13.00 
– 16.00 น. 
  5.  การสง่ผู้ ป่วยเข้ารับการรักษาตอ่ในคลนิิกเฉพาะโรค  ให้ปรึกษาแพทย์ประจําบ้าน    
ปีท่ี 3 ก่อนเสมอ  
  6.  ศกึษาวิธีการและมีสว่นร่วมในการตรวจรักษาผู้ ป่วยในคลนิิกเฉพาะโรคของหน่วย
ตา่ง ๆ ร่วมกบัอาจารย์ ได้แก่ Allergy Clinic , Snoring Clinic, endoscopy clinic , voice clinic  
  7.  หตัถการตา่ง ๆ ท่ีตกึผู้ ป่วยนอก ท่ีแพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 ต้องทําให้เป็น ได้แก่ 
       Routine ENT. Examination, Nasopharyngeal biopsy, Intraoral  biopsy, 
Remove foreign  body in the ear , nose and throat, Incision and drainage  ผู้ ป่วยท่ีเป็น  
superficial abscess, Incision and drainage ผู้ ป่วยท่ีเป็น peritonsillar abscess, Chemical 
cauterization  ในราย anterior epistaxis, Anterior nasal packing, แปลผลการตรวจพิเศษตา่ง ๆ ได้ 
เช่น ๆ x – ray, audiogram, tympanogram, caloric test, facial nerve function tests, 
rhinomanometry, allergic skin test , acoustic rhinometry, nasal cytology, mucociliary transport 
test   
 แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่  2 
  1.  ออกตรวจผู้ ป่วยนอก พร้อมกบัแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และ 3 ระหวา่งเวลา 9.00 – 
12.00 น. ทกุวนัราชการ 
  2.  เป็นพ่ีเลีย้งให้แก่แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 โดยให้คําปรึกษาแนะนําวธีิการตรวจท่ี
ถกูต้องและแนะนําการสง่ Investigation ตา่ง ๆ  
  3.  เม่ือมีปัญหาในการตดัสนิใจให้ปรึกษาแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หวัหน้าแพทย์ประจํา
บ้าน  หรืออาจารย์ 
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  4.  ในกรณีแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หรือหวัหน้าแพทย์ประจําบ้านมีอยูใ่ห้เป็นตวัแทนรับ
ปรึกษา  ผู้ ป่วยจากภาควิชาอ่ืน ๆ ร่วมกบัอาจารย์ 
  5.  เข้าร่วมตรวจรักษาผู้ ป่วยในคลนิิกเฉพาะโรคของหนอ่ยตา่ง ๆ ได้แก่ Allergy Clinic , 
Snoring Clinic , endoscopy clinic , voice clinic  เป็นต้น ตามท่ีได้รับมอบหมาย และ/หรือ ดแูลผู้ ป่วย
นอกท่ีตกค้างจากตอนเช้าในภาคบา่ย 
 แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่ 3 
  1.  ออกตรวจผู้ ป่วยนอก พร้อมกบัแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และ 2 ระหวา่งเวลา 9.00 – 
12.00 น. ทกุวนัราชการ 
  2.  ควบคมุการปฏิบตังิานของแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และ 2 
  3.  รับปรึกษาผู้ ป่วยจากภาควิชาอ่ืน ๆ ร่วมกบัอาจารย์ 
  4.  ออกตรวจและรักษาผู้ ป่วยในคลนิิกเฉพาะโรคร่วมกบัอาจารย์ ได้แก่  Allergy Clinic, 
Snoring Clinic, endoscopy clinic, voice clinic  
  5.  การนดัผา่ตดั ให้ปรึกษาอาจารย์ทกุราย 
  6.  ผลดัเปล่ียนกนัทําหน้าท่ีจดัผงัการผา่ตดัประจําวนั  และนําสง่ห้องผา่ตดั วิสญัญี
แพทย์  และอาจารย์ลว่งหน้า 
   7.  ทํางานในห้องผา่ตดัฉกุเฉินของภาควชิา และรับปรึกษาผู้ ป่วยเร่งดว่นจากภาควิชา
อ่ืน  เช่น การเจาะคอ เป็นต้น 
 
 3.  การปฏิบตังิานในห้องผา่ตดั  แพทย์ประจําบ้านทกุคนมีหน้าท่ีชว่ยอาจารย์ผา่ตดัและทํา
ผา่ตดัด้วนตนเองภายใต้การควบคมุของอาจารย์  ซึง่ในการปฏิบตังิานในห้องผา่ตดั  แพทย์ประจําบ้าน
ในแตล่ะชัน้แจะมีหน้าท่ีในภาพรวมดงันี ้
 แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่ 1 
  1.  แพทย์ประจําบ้านท่ีจะเป็นผู้ผา่ตดัผู้ ป่วยจะต้องดผูู้ ป่วยก่อนผา่ตดัและเขียนสรุป 
indication ในการผา่ตดัวิธีการผา่ตดั และแผนการรักษาทัง้หมดสง่อาจารย์ 
  2.  ชว่ยผา่ตดัและศกึษาวิธีการผา่ตดัตา่ง ๆ จากอาจารย์  และแพทย์ประจําบ้านปีท่ีสงูกวา่ 
  3.  ทําผา่ตดัตา่ง ๆ ด้วนตนเอง เม่ือผา่นการฝึกอบรมมาพอประมาณแล้ว  แตท่ัง้นีต้้อง
อยูใ่นความควบคมุของอาจารย์  และแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 เสมอ 
  4.  เขียนรายงานการผา่ตดัอยา่งละเอียดลงในใบรายงานการผา่ตดัและรายงานยอ่ลง
ใน OPD Card ของผู้ ป่วยทกุรายท่ีทําผา่ตดัด้วยตนเอง หรือท่ีได้รับมอบหมายให้เขียนจากอาจารย์ หรือ 
แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 และ 3 ในกรณีท่ีช่วยผา่ตดั 
  5.  เขียนใบสง่ชิน้เนือ้ ใบสง่เพาะเชือ้ ใบสัง่ยา ใบนดัตา่ง ๆ สําหรับผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดั 
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  6.  การผา่ตดัท่ีสามารถทําเองได้ 
           ช่วงสามเดือนแรกของการฝึกอบรม จะเป็นการช่วยผา่ตดัเป็น  สว่นใหญ่ 
           หตัถการท่ีจะทําหลงัเดือนท่ี 3 ของการฝึกอบรม  ได้แก่ 
 Anterior & posterior nasal packing, Antrostomy – puncture/nasoantral  

window, Direct laryngoscopy – exam/biopsy/FB removal, Excision of benign lesion of external 
audiotory canal (EAC)/pinna/periauricular area, FB removal from EAC, FB removal from the 
nasal cavity, FB removal  from the oral cavity/pharynx, I&D abscess  of  EAC/periauricular 
area, I&D – seroma/hematoma/perichondritis, Lymph node biopsy, Nasopharyngeal biopsy, 
Telescopic exam/biopsy of nose & nasopharynx, Tonsillectomy, Tracheostomy 

 หตัถการท่ีจะทําหลงัเดือนท่ี 6 ของการฝึกอบรม  ได้แก่ 
  Snaring & Antrostomy, Adenoidectomy, Bronchoscopy – exam/biopsy, 

Esophagoscopy – exam/biopsy, Excision of benign neck mass, Excision of preauricular pit/cyst 
 หตัถการท่ีจะทําหลงัเดือนท่ี 9 ของการฝึกอบรม  ได้แก่ 

 Myringotomy w/o P- E tube insertion 
 แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่ 2 
   1.  แพทย์ประจําบ้านท่ีจะเป็นผู้ผา่ตดัผู้ ป่วยจะต้องดผูู้ ป่วยก่อนผา่ตดัและเขียนสรุป 
indication  ในการผา่ตดัวิธีการผา่ตดั และแผนการรักษาทัง้หมดสง่อาจารย์ 
  2.  เป็นผู้ชว่ยอาจารย์  และแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 ในขณะทําการผา่ตดัช่วยสอน และ
ช่วยผา่ตดั 
  3.  เขียนรายงานการผา่ตดัทกุครัง้ท่ีผา่ตดัด้วยตนเอง  และแทนอาจารย์ในกรณีท่ีช่วย
อาจารย์ผา่ตดั 
  4. หตัถการท่ีจะทําในชัน้ปีท่ี 2 ในช่วง 6 เดือนแรก 
   Maxillary sinuscopy, Bronchoscopy  - FB removal/surgery, Excision 
nasolabial cyst, Caldwell – Luc operation, Flexible nasolaryngoscopy, Esophagoscopy – FB 
removal/surgery, Excision of submandibular salivary gland, Excision of thytoglossal duct cyst, 
I&D parotid/deep neck abscess, Micro – DL – surgery of larynx, Oroantral fistula repair, 
Styloidectomy, Thyroid surgery  

 หตัถการท่ีจะทําในช่วง 6 เดือน หลงั 
 Lateral rhinotomy, Myringoplasty/Tympanoplasty 
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 หตัถการท่ีจะทําหลงัเดือนท่ี 9 ของการฝึกอบรม   
  Mastoidectomy – simple, Submandibular extiepation, Laryngeal laser 

surgery, SMR/Septoplasty 
 แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่ 3 
  1.  แพทย์ประจําบ้านท่ีจะเป็นผู้ผา่ตดัผู้ ป่วยจะต้องดผูู้ ป่วยก่อนผา่ตดัและเขียนสรุป 
indication  ในการผา่ตดัวิธีการผา่ตดั และแผนการรักษาทัง้หมดสง่อาจารย์ 
  2.  เป็นผู้ชว่ยอาจารย์ในการทําผา่ตดัตา่ง ๆ ช่วยสอน และดแูลการทําผา่ตดัของแพทย์
ประจําบ้านปีท่ี 1  และ 2  
  3.  เขียนรายงานการผา่ตดัทกุครัง้ท่ีผา่ตดัด้วยตนเอง  และแทนอาจารย์ในกรณีท่ีเป็น
ผู้ช่วยผา่ตดัของอาจารย์ 
  4. หตัถการท่ีจะทําในชัน้ปีท่ี 3  
   Excision of branchial cleft cyst, Facial fracture surgery, Reconstructive 
surgery, Frontal sinus surgery, Laryngotracheal surgery, Sphenoidotomy & Sphenoidectomy, 
Ethmoidectomy/intranasal/extranasal, Mastoidectomy–radical/modified radical, Maxillectomy, 
Radical neck dissection, Ossicular chain reconstruction, Parotidectomy, Conservation surgery 
of larynx, Total  laryngectomy, Rhinoplasty, Endoscopic Sinus Surgery 
 
  เพ่ือดแูลให้แพทย์ประจําบ้านได้รับความรู้  การฝึกฝนครบตามหลกัสตูร  โดยติดตาม
ข้อมลูจากอาจารย์ในภาควิชา และ Log book และประชมุแพทย์ประจําบ้านรายเดือน 
การประเมินโครงการฝึกอบรม  ภาควชิาฯ ได้จดัให้มีการประเมนิโครงการฝึกอบรม ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  มีการจดัประชมุสมัมนาของภาควิชาฯ  โดยเป็นการประชมุร่วมกนัระหวา่งอาจารย์แพทย์  
แพทย์ประจําบ้านและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องในสายงาน  อาทิ สํานกังานภาควิชา ฯ  แผนกผู้ ป่วยนอก  หอ
ผู้ ป่วย  ห้องผา่ตดั  เป็นต้น  อยา่งน้อยปีละ 1  ครัง้  เพ่ือเป็นการประเมินผลงานท่ีผา่นมา  และร่วมกนัหา
แนวทางปฏิบตัท่ีิจะให้ได้งานท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งแท้จริง 
 2.  ให้แพทย์ประจําบ้านได้มีสว่นร่วมในการประเมินการฝึกอบรม  ทัง้ในด้านวิชาการ การ
ปฏิบตังิาน  ตลอดจนสภาพความเป็นอยูใ่นขณะฝึกอบรม  และความสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารย์และแพทย์
ประจําบ้าน 

  การปฏบิตังิานในห้องผ่าตดั 
1. แพทย์ประจําบ้านท่ีจะเป็นผู้ผา่ตดัผู้ ป่วยจะต้องดผูู้ ป่วยก่อนผา่ตดัและเขียนสรุป   

indication ในการผา่ตดัวิธีการผา่ตดั  และแผนการรักษาทัง้หมดสง่อาจารย์ 
 2.  ชว่ยผา่ตดัและศกึษาวิธีการผา่ตดัตา่ง ๆ จากอาจารย์  และแพทย์ประจําบ้าน ปี ท่ีสงูกวา่ 
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 3.  ทําผา่ตดัตา่ง ๆ ด้วนตนเอง เม่ือผา่นการฝึกอบรมมาพอประมาณแล้ว  แตท่ัง้นีต้้องอยูใ่น 
ความควบคมุของอาจารย์  และแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 เสมอ 
 4.  เขียนรายงานการผา่ตดัอยา่งละเอียดลงในใบรายงานการผา่ตดัและรายงานยอ่ลงใน  
OPD. Card ของผู้ ป่วยทกุรายท่ีทําผา่ตดัด้วยตนเอง หรือท่ีได้รับมอบหมายให้เขียนจากอาจารย์  หรือ  
แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 และ 3 ในกรณีท่ีช่วยผา่ตดั 
 5.  เขียนใยสง่ชิน้เนือ้ ใบสง่เพาะเชือ้ ใบสัง่ยา ใบนดัตา่ง ๆ สําหรับผู้ ป่วยท่ีมารับ การผา่ตดั 

6.  การผา่ตดัท่ีสามารถทําเองได้ 
 - เดือนแรกของการฝึกอบรม  ให้ชว่ยผา่ตดั 
 - หตัถการท่ีจะทําหลงัเดือนท่ี 3 ของการฝึกอบรม  ได้แก่ 

  Anterior & posterior nasal packing, Antrostomy – puncture/nasoantral 
window, Direct laryngoscopy – exam/biopsy/FB removal, Excision of benign lesion of external 
audiotory canal (EAC) / pinna/periauricular area, FB removal from EAC, FB removal from the 
nasal cavity, FB removal  from the oral cavity/pharynx, I&D abscess  of  EAC/periauricular 
area, I&D  peritonsillar abscess, I&D – seroma/hematoma/perichondritis, Lymph node biopsy, 
Nasopharyngeal biopsy, Telescopic exam/biopsy of nose & nasopharynx, Tonsillectomy, 
Tracheostomy 

      -  หตัถการท่ีจะทําหลงัเดือนท่ี 6 ของการฝึกอบรม  ได้แก่ 
  Snaring & Antrostomy, Adenoidectomy, Bronchoscopy–exam/biopsy, 

Esophagoscopy–exam/biopsy, Excision of benign neck mass, Excision of preauricular pit/cyst 
      -  หตัถการท่ีจะทําหลงัเดือนท่ี 9 ของการฝึกอบรม  ได้แก่ 
 Myringotomy w/o P- E tube insertion 

   การปฏิบตังิานให้คาํปรึกษาผู้ ป่วยฉุกเฉ ินทางห  ู  คอ   จมูก ในเวลาราชการ  
 แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 ท่ีถกูจดัให้มีหน้าท่ีออก OPD ในวนันัน้ ๆ มีหน้าท่ีปรึกษาผู้ ป่วยท่ีมี
ปัญหาฉกุเฉินในเวลาภาควิชา ตัง้แตเ่วลา 8.00 – 16.00 น. 

  การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
1. แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 มีหน้าท่ีดแูลผู้ ป่วยร่วมกบัแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 และ 3  ท่ีหอ 

ผู้ ป่วยชว่งนอกเวลาราชการและวนัหยดุ 
2. แพทย์ประจําบ้านปีท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการ  จะต้องอยูใ่นโรงพยาบาลตลอดเวลาท่ีอยู ่

เวร และสมารถตามตวัได้ทนัทีเม่ือมีผู้ ป่วยฉกุเฉิน  หรือผู้ ป่วยมีอาการเปล่ียนแปลงใด ๆ แพทย์ประจํา
บ้านปีท่ี 1 จะต้องรับผิดชอบในเวรท่ีประกาศไว้  ในกรณีแลกเวรจะต้องแจ้งหวัหน้าแพทย์ประจําบ้าน   
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และ/หรือ  พยาบาลประจําตกึตา่ง ๆ ไว้ กรณีท่ีไมมี่การแจ้ง หรือ ผู้ ท่ีแลกเวรไว้ไมม่าอยูเ่วร  แพทย์ประจํา
บ้านเจ้าของเวรผู้นัน้ต้องรับผิดชอบ 

3. แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 จะต้องอยูเ่วรประจําห้องฉกุเฉินตามท่ีภาควชิาฯ กําหนด 
แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่ 2  
ด้านวิชาการ  
 1.  มีความรู้ฐานทางโสต นาสกิ  ลาริงซ์วทิยา  เป็นอยา่งดี  ในปีท่ี 2 นี ้ ให้ทําการอา่นตํารา
ตา่งประเทศ และวารสารการแพทย์ท่ีกําหนดไว้มากขึน้ 
 2.  ร่วมในการอภิปราย เตรียมขอมลูผู้ ป่วยและนําเสนอในกิจกรรมการของภาควิชา 
 3.  ดําเนินงานวิจยัท่ีเตรียมไว้ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 ตอ่ไปจนเสร็จสิน้สมบรูณ์ 
 4.  เป็นพ่ีเลีย้งให้แก่แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และนกัศกึษาแพทย์ 
ด้านการปฏบิัตงิาน 
   การปฏิบตังิานในแผนกผู้ ป่วยนอก 
 1.  ออกตรวจผู้ ป่วยนอก พร้อมกบัแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และ 3 ระหวา่งเวลา 9.00 – 12.00 น. 
ทกุวนัราชการ 
 2.  เป็นพ่ีเลีย้งให้แก่แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 โดยให้คําปรึกษาแนะนําวธีิการตรวจท่ีถกูต้อง  
และแนะนําการสง่ investigation  ตา่ง ๆ  
 3.  เม่ือมีปัญหาในการตดัสนิใจให้ปรึกษาแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หวัหน้าแพทย์ประจําบ้าน 
หรืออาจารย์ 
 4.  ในกรณีแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หรือหวัหน้าแพทย์ประจําบ้านไมอ่ยู ่ ให้เป็นตวัแทนรับ
ปรึกษาผู้ ป่วย จากภาควชิาอ่ืน ๆ ร่วมกบัอาจารย์ 
 5.  การแนะนําผา่ตดั  ให้อยูใ่นความดแูลของอาจารย์  จงึต้องปรึกอาจารย์ก่อนนดัผา่ตดัทกุราย 
 6.  เข้าร่วมตรวจรักษาผู้ ป่วยในคลนิิกเฉพาะโรคของหนว่ยตา่ง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  และ/
หรือ ดแูลผู้ ป่วยนอกท่ีตกค้างจากตอนเช้าในภาคบา่ย 

   การปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วย 
1. แพทย์ประจําบ้านท่ีจะเป็นผู้ผา่ตดัผู้ ป่วยจะต้องดผูู้ ป่วยก่อนผา่ตดัและเขียนสรุป   

indication ในการผา่ตดัวิธีการผา่ตดั  และแผนการรักษาทัง้หมดสง่อาจารย์ 
 2.  เป็นผู้ชว่ยอาจารย์  และแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 ในการดแูลแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1  

 3.  เขียนรายงานการผา่ตดัทกุครัง้ท่ีผา่ตดัด้วยตนเอง และแทนอาจารย์ในกรณีท่ีช่วยอาจารย์ผา่ตดั 
 4.  หตัถการท่ีจะทําในชัน้ปีท่ี 2 ในช่วง 6 เดือนแรก 
  Maxillary sinuscopy, Bronchoscopy  - FB removal/surgery, Excision nasolabial 
cyst, Caldwell – Luc operation, Flexible nasolaryngoscopy, Esophagoscopy – FB 
removal/surgery, Excision of submandibular salivary gland, Excision of thytoglossal duct cyst, 
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I&D parotid/deep neck abscess, Micro – DL – surgery of larynx, Oroantral fistula repair, 
Styloidectomy, Thyroid surgery  

     -  หตัถการท่ีจะทําในช่วง 6 เดือน หลงั 
 Lateral rhinotomy, Myringoplasty/Tympanoplasty 

                       -   หตัถการท่ีจะทําหลงัเดือนท่ี 9 ของการฝึกอบรม   
 Mastoidectomy – simple, Submandibular extiepation, Laryngeal laser  

surgery, SMR/Septoplasty 

   การปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ  
 1.  อยูเ่วรเป็นพ่ีเลีย้งของแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1   โดยให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบตังิานใน
หอผู้ ป่วย  นอกเวลาราชการ  และการปฏิบตังิานขัน้ต้นตอ่ผู้ ป่วยฉกุเฉินทางห ู คอ  จมกูตา่ง ๆ ก่อนท่ีจะ
ขอคําแนะนําจากแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หรือ  หวัหน้าแพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ตอ่ไป 
 2.  แพทย์ประจําบ้านท่ีอยู่เวรนอกเวลาราชการ  จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลาท่ีอยู่เวร  
และสามารถตามตวัได้โดยตรงเม่ือมีผู้ ป่วยฉกุเฉิน  หรือผู้ ป่วยมีอาการเปล่ียนแปลงใด ๆ แพทย์ประจํา
บ้านปีท่ี 2  จะต้องรับผิดชอบในเวรท่ีประกาศไว้  ในกรณีแลกเวรจะต้องแจ้งหวัหน้าแพทย์ประจําบ้าน 
และ/หรือ  พยาบาลประจําตกึตา่ง ๆ กรณีท่ีไมมี่การแจ้งหรือผู้ ท่ีแลกเวรไว้ไมม่าอยูเ่วร  แพทย์ประจําบ้าน
เจ้าของผู้นัน้ต้องรับผิดชอบ 
 3.  แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 จะต้องอยูเ่วรประจําห้องฉกุเฉินตามท่ีกําหนด 
แพทย์ประจาํบ้านปีท ี่ 3 
ด้านวิชาการ  

1. ทบทวนตําราตา่ง ๆ และตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการจากวารสารการแพทย์ตา่ง ๆ  
อยา่งใกล้ชิด 

2. วิเคราะห์ผลการวิจยั , เขียนรายงานท่ีได้ทําวิจยัมา  และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุอาจารย์ ,  
คณะฯ และการประชมุวิชาการในวาระตา่ง ๆ  

3. เป็นพ่ีเลีย้งและให้คําปรึกษาแก่แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1, 2 และนกัศกึษา 
4. ร่วมอภิปรายและนําเสนอกิจกรรมทางวิชาการของวิชาฯ 
5. ควบคมุการเสนอรายงานผู้ ป่วยท่ีนําเสนอในท่ีประชมุ interesting case , และ  

interdepartment conference 
6. ประสานงานกบัอาจารย์เพ่ือดําเนินการและควบคมุการอา่นวารสารการแพทย์  และ 

ทบทวนทางวชิาการตา่ง ๆ ท่ีเตรียมโดยแพทย์ประจําบ้านอ่ืน ๆ ให้ได้มาตรฐานและตรงตอ่เวลา 
7. รับผิดชอบการเสนอรายงานผู้ ป่วยในการประชมุระหวา่งมหาวิทยาลยั ( interuniversity  

conference) ทกุขัน้ตอนตัง้แตก่ารเตรียม  การเขียนรายงาน และการนําเสนอในท่ีประชมุ 
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ด้านการปฏบิัตงิาน 
   การปฏิบตังิานในแผนกผู้ ป่วยนอก 
 1.  ออกตรวจผู้ ป่วยนอก พร้อมกบัแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และ 2 ระหวา่งเวลา 9.00 – 12.00 
น. ทกุ วนัราชการ 
 2.  ควบคมุการปฏิบตังิานของแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และ 2  
 3.  รับปรึกษาผู้ ป่วยจากภาควิชาอ่ืน ๆ ร่วมกบัอาจารย์ 

 4.  ออกตรวจและรักษาผู้ ป่วยในคลนิิกเฉพาะโรคร่วมกบัอาจารย์ ได้แก่       
 5.  การนดัผา่ตดั  ให้ปรึกษาอาจารย์ทกุราย 
 6.  ผลดัเปล่ียนกนัทําหน้าท่ีจดัรายงานผา่ตดัประจําวนั  นําสง่ให้ห้องผา่ตดั  วิสญัญีแพทย์ 
และอาจารย์  ก่อนการผา่ตดั 1 วนั  
 7.  ทํางานในห้องผา่ตดัฉกุเฉินของภาควชิา  และรับปรึกษาผู้ ป่วยเร่งดว่นจากภาควิชาอ่ืน  
เช่น  เจาะคอ  เป็นต้น 
 

   การปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วย 
1. แพทย์ประจําบ้านท่ีจะเป็นผู้ผา่ตดัผู้ ป่วยจะต้องดผูู้ ป่วยก่อนผา่ตดัและเขียนสรุป   

indication ในการผา่ตดัวิธีการผา่ตดั  และแผนการรักษาทัง้หมดสง่อาจารย์ 
2. เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการทําผา่ตดัตา่ง ๆ ชว่ยสอน  และดแูลการทําผา่ตดัของแพทย์ 

ประจําบ้านปีท่ี 1 และ 2 
3. เขียนรายงานการผา่ตดัทกุครัง้ท่ีผา่ตดัด้วนตนเองและแทนอาจารย์ในกรณีท่ีเป็นผู้ชว่ย 

ผา่ตดัของอาจารย์ 
4. หตัถการท่ีจะทําในชัน้ปีท่ี 3 

  Excision of branchial cleft cyst, Facial fracture surgery, Reconstructive 
surgery, Frontal sinus surgery, Laryngotracheal surgery, Sphenoidotomy & Sphenoidectomy, 
Ethmoidectomy/intranasal/extranasal, Mastoidectomy – radical/modified radical, 
Maxillectomy, Radical neck dissection, Ossicular chain reconstruction, Parotidectomy, 
Conservation surgery of larynx, Total  laryngectomy, Rhinoplasty, Endoscopic Sinus Surgery 

            -  หตัถการท่ีช่วยอาจารย์ทําผา่ตดั 
   Skull base surgery 
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  การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
 1.  แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3   จะเป็นท่ี ปรึกษาของแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และ 2 ในกรณี
ฉกุเฉิน หรือผู้ ป่วยในมีอาการเปล่ียนแปลงโดยตดัสนิใจหรือนํามารายงานให้อาจารย์ ทราบเพ่ือตดัสนิใจ 
 2.  แพทย์ประจําบ้านท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการ  จะต้องอยูใ่นโรงพยาบาลตลอดเวลาท่ีอยูเ่วร  
และสามารถตามตวัได้โดยตรงเม่ือมีผู้ ป่วยฉกุเฉิน  หรือผู้ ป่วยมีอาการเปล่ียนแปลงใด ๆ  
 3.  แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 จะต้องรับผิดชอบในเวรท่ีประกาศไว้  ในกรณีแลกเวรจะต้องแจ้ง
หวัหน้าแพทย์ประจําบ้าน และ/หรือ  พยาบาลประจําตกึตา่ง ๆ กรณีท่ีไมมี่การแจ้งหรือผู้ ท่ีแลกเวรไว้ไม่
มาอยูเ่วร  แพทย์ประจําบ้านเจ้าของผู้นัน้ต้องรับผิดชอบ 
 4.  แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 จะต้องอยูเ่วรประจําห้องฉกุเฉินตามท่ีกําหนด 
 5.  มีระบบการดแูล (Supervision) 
  1.  อาจารย์ประจําบ้านของภาควิชาฯ จะผลดัเปล่ียนกนั Attending staff round ward 
ประจําหอผู้ ป่วยสามญัทกุวนั  ซึง่จะทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาและร่วมดแูลผู้ ป่วยให้กบัแพทย์ประจําบ้าน 
  2.  ภาควิชาฯ ได้มีอาจารย์ประจําห้องผา่ตดัทําหน้าท่ีรับคําปรึกษาจากแพทย์ประจํา
บ้านเพ่ือดแูลประสานงานในห้องผา่ตดัให้เป็นไปด้วยความสะดวกเร็วและให้แพทย์ประจําบ้านมัน่ใจใน
สิง่ท่ีตดัสนิใจ  
 6.  มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กบัแพทย์ประจําบ้าน 6.มีกิจกรรมพฒันาเสริมหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมธรรม 
  6.1  กิจกรรมด้านสง่เสริมจริยธรรม 
         ได้แก่ กิจกรรมวนัไหว้ครู , รดนํา้ขอพรผู้ใหญ่ในวนัสงกานต์ , การทําบญุใสบ่าตร
เน่ืองในวนัสําคญัตา่ง ๆ  เชน่ ปีใหม ่, วนัเฉลมิพระชนม์พรรษา 
   6.2  กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
         ได้แก่ การสง่แพทย์ประจําบ้านร่วมในการตรวจสขุภาพให้ความรู้  กิจกรรมสง่เสริม
สขุภาพตา่ง ๆ ของโรงพยาบาล 
  6.3  กิจกรรมสง่เสริมวิชาการ 

        ได้แก่ ให้แพทย์ประจําบ้านเจ้าร่วมประชมุ Inter University Conferenceประชมุ
วิชาการราชวิทยาลยั, ประชุมวิชาการภายในคณะแพทยศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนีย้งัสนบัสนุนแพทย์
ประจําบ้านจดัหวัเร่ืองตวิกนัเองโดยมีอาจารย์เข้าร่วมฟังด้วย 

 6.4  กิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  งานปลกูต้นไม้ 
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 6.5  กิจกรรมสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 
  1.  การจดังานมทิุตาจิต  แสดงความกตญัญ ูแก่อาจารย์และบคุลากรท่ีจะ 

เกษียณอายรุาชการ 
  2.  ร่วมจดัการแสดงในงานสําคญัตา่ง ๆ เช่น งานปีใหม ่
  3.  ประสานงานในการจดังานไหว้ครูของภาควิชาฯ  โดยแพทย์ประจําบ้าน 
  4.  จดัมีการบายศรีสูข่วญัแพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 1 (รับน้อง) 
 6.6  กิจกรรมกีฬาสี หรือกิจกรรมสง่เสริมความสามคัคี 
        ได้แก่ แพทย์ประจําบ้านร่วมเป็นนกักีฬาและกองเชียร์ในวนักีฬาสี  

 7.  มีระบบสวสัดกิารให้แพทย์ประจําบ้านด้านสขุภาพ  การลา  และท่ีอยูอ่าศยั 
 7.1  ด้านสขุภาพ 
        มีการตรวจสขุภาพประจําปีให้แก่แพทย์ประจําบ้าน และมีการฉีกวคัซีนตบัอกัเสบ บี  
 7.2  ด้านการลา  แพทย์ประจําบ้านมีสทิธ์ิในการลาทกุประเภทดงัตอ่ไปนี ้(สว่นภาควิชาฯ) 

 ลาพกัร้อน   แพทย์ประจําบ้านมีสทิธ์ิลาพกัร้อนได้ปีละ 10 วนัครัง้ละไม่
เกิน 5 วนั ไมมี่การสะสม ( ในกรณีท่ีลาเกินกําหนดจะต้อง
ทํางานชดเชย ) 

 ลากิจ แพทย์ประจําบ้านมีสทิธ์ิลากิจได้ไมเ่กินปีละ 7 วนั 
            ลาป่วย ให้ถือปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ คูมื่อแพทย์ประจําบ้าน 
  7.3  ด้านท่ีอยูอ่าศยั 
         คณะฯได้ให้สวสัดกิารท่ีพกัสําหรับแพทย์ประจําบ้านพกัอาศยัตลอดเวลาท่ีเป็น
แพทย์ประจําบ้าน ได้แก่ หอพกัแพทย์  
         ภาควิชาฯ ได้จดัห้องพกัแพทย์เวร  ซึง่ตดิกบัหอผู้ ป่วยสําหรับแพทย์ประจําบ้านปี 1 
ท่ีอยูเ่วร  เพ่ือความสะดวกในการดแูลผู้ ป่วยและตดิตอ่ประสานงานตา่ง ๆ กบัหอผู้ ป่วยได้อยา่งรวดเร็ว 
  7.4  ด้านอ่ืน ๆ ภาควิชาได้จดัให้มี computer สําหรับแพทย์ประจําบ้านสําหรับค้นคว้า
หาข้อมลูตา่ง ๆ ในแหลง่ข้อมลูได้ตลอดเวลา มีห้องสมดุ 
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ระบบบริหารและจัดการหลักสูตร  
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ระบบบริหารและจัดการ  
 ลักษณะการทํางานเน้นในด้านหู คอ จมูกทั่วไป  โดยทําหน้าท่ีสอนนักศึกษาแพทย์ และ
ให้บริการรักษาโรคทางห ูคอ จมกู และทํางานวิจยั 
 นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานสนบัสนนุอ่ืน ๆ  เช่น สํานกังานภาควิชาฯ, งานการศกึษาก่อนปริญญา  
หลงัปริญญา, งานเวชระเบียนและสถิต,ิ งานเวชนิทศัน์, งานพสัดแุละการจดัซือ้ 
 มีคณะกรรมการบริหารของภาควิชาฯขึน้มาชุดหนึ่ง  ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาฯ เป็น
ประธาน โดยมีรองหวัหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ในภาควิชาเป็นกรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นกรรมการประจําคณะฯ  โดยตําแหน่ง  ซึ่งเป็นตวักลางในการส่ือสาร
ระหวา่งคณะแพทยศาสตร์ กบัภาควิชาฯ ในเร่ืองตา่ง ๆ 
 รองหวัหน้าภาควิชาฯ  เป็นกรรมการการศกึษาก่อน - หลงัปริญญา 
 อาจารย์ในภาควิชาฯ  ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านตา่ง ๆ ได้แก่  ด้านการบริการ, ด้านการพฒันา
คณุภาพ, ด้านกิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ 
 มีคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านขึน้มาชุดหนึ่ง  ทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรมและ
ควบคมุคณุภาพแพทย์ประจําบ้านโดยเฉพาะ ซึง่มีการประชมุเดือนละ 1 ครัง้ โดยนําผลการประชมุมา
ประเมินและแก้ไข 
 
การบริหารจดัการหลักสูตร  
 ภาควิชาจดัตัง้กรรมการแพทย์ฝึกอบรมประจําบ้าน   
  ผศ.นพ.นิรันดร์  หุน่ฉายศรี เป็นประธานกรรมการ   
  ผศ.นพ.วิศาล  มหาสทิธิวฒัน์  กรรมการ 
  นพ.ธนาวฑุฒ์  โสภกัดี กรรมการ 
 กรรมการบริหารงานการศกึษาและฝึกอบรม   
  ศ.นพ.ชยัรัตน์  นิรันตรัตน์ 
  พญ.จรินรัตน์  ศริิรัตนพนัธ 
  อาจารย์นงเยาว์  ศรีนางแย้ม 
 
การบริหารจดัการทรัพยากร  
 1.  ได้รับการสนบัสนนุจากคณะแพทยศาสตร์ในด้านตา่ง ๆ เชน่ สถานท่ีพกัของแพทย์ประจํา
บ้าน, สนบัสนนุการจดังานและกิจกรรมตา่ง ๆ ของแพทย์ประจําบ้าน 

2.  มีการดําเนินการตดิตอ่โรงพยาบาลท่ีร่วมในการฝึกอบรม 
3.  ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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 การประชุมปรึกษาเก่ียวกบัผู้ ป่วยใน ward ร่วมกบัอาจารย์โดยมีอาจารย์ทางโสต  ศอ  นาสิก 
และภาควิชารังสีวิทยาเพ่ือวางแผนการรักษาผู้ ป่วยทัว่ไปและผู้ ป่วยมะเร็ง  โดยสว่นหนึ่งเป็นการสอนอีก
สว่นหนึง่เป็นการให้บริการ 
 
ด้านความสัมพันธ์และร่วมงานกับราชวิทยาลัย 
 ภาควิชาฯ จะให้การสนบัสนนุการดําเนินงานของราชวทิยาลยัตลอดมา   


