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มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา
ื่ รายวิชา
๑. รห ัสและชอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. จานวนหน่วยกิต

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทว่ ั ไป
รมสน ๕๐๑ โสต ศอ นาสิกวิทยา
RAOT 501 Otorhinolaryngology
๓ (๑-๔-๔)
(บรรยาย ๑ ชม. ปฏิบต
ั ิ ๔ ชม. เรียนรู ้-ค ้นคว ้าด ้วยตนเอง ๔ ชม./สัปดาห์)

๓. หล ักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ
๔. อาจารย์ผร
ู ้ ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผส
ู ้ อน
๔.๑ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา
 ผศ.ชัย อยูส
่ วัสดิ์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา(ประธานรายวิชา)
โทร. ๐๒๒๐๑๑๕๑๕
e-mail: ……..
 รศ.นพ.ธิต ิ สว่างศิลป์
ภาควิชารังสีวท
ิ ยา
โทร. ๐๒๒๐๑๒๒๙๕
e-mail: ……..
ื่ ความหมายฯ
 อาจารย์ ดร.รัตตินันท์ ฎิระวณิชย์กล
ุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สอ
โทร. ๐๒๒๐๑๒๒๐๘
e-mail: ……….
๔.๒ อาจารย์ผู ้สอน
คณาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชารังสีวท
ิ ยา
ื่ ความหมายและความผิดปกติของการสือ
่ ความหมาย
และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สอ
ั้ ทีเ่ รียน
ึ ษา / ชนปี
๕. ภาคการศก
๕.๑ ภาคการศึกษาที่
๕.๒ จานวนผู ้เรียนทีร่ ับได ้

้ ปี ท ี่ ๕
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ / ชัน
ประมาณ ๑๘ – ๒๐ คน

๖. รายวิชาทีต
่ อ
้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
้ ปี ท ี่ ๔ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รายวิชาในชัน
๗. รายวิชาทีต
่ อ
้ งเรียนพร้อมก ัน (Co-requisites)
ไม่ม ี
๘. สถานทีเ่ รียน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๙. ว ันทีจ
่ ัดทาหรือปร ับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงล่
ั้ าสุด
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑
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หมวดที่ ๒ จุดมุง
่ หมายและว ัตถุประสงค์
๑. จุดมุง
่ หมายของรายวิชา (Course Aims)
พัฒนาผู ้เรียนให ้มีความรู ้ความสามารถและทักษะทางคลินก
ิ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และสอดคล ้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
๒. ว ัตถุประสงค์ในการพ ัฒนา/ปร ับปรุงรายวิชา
๒.๑ ว ัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) จัดการเรียนรู ้เพือ
่ พัฒนาความรู ้และทักษะของนักศึกษา ให ้มี
ความรู ้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ของแพทยสภา ดังต่อไปนี้
๑. ประยุกต์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พน
ื้ ฐาน และ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินก
ิ ในการแก ้ปั ญหาและ
วางแผนการดูแลรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ โี รค/กลุม
่ อาการ/ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทีพ
่ บบ่อยในการทาเวชปฏิบต
ั ิ
ด ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ได ้
่ สารกับผู ้ป่ วย ญาติ และบุคลากรในทีมการรักษา ได ้เหมาะสมกับจุดประสงค์ทต
่
๒. มีทก
ั ษะในการสือ
ี่ ้องการสือ
๓. ใช ้เครือ
่ งมือพืน
้ ฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ในการตรวจร่างกายผู ้ป่ วย และทาหัตถการพืน
้ ฐานทางโสตฯ ได ้
๔. มีทัศนคติและพฤติกรรมสอดคล ้องกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์ และคานึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ จาก
การตัดสินใจของตน
๒.๒ ผลล ัพธ์การเรียนรูร้ ะด ับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)
้ สุดการเรียนการสอนแล ้ว นักศึกษาทีส
เมือ
่ สิน
่ าเร็จการศึกษาในรายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะสามารถ
CLO1 สรุปข ้อมูล ประเด็นปั ญหาของผู ้ป่ วย และ/หรือ ให ้การวินจ
ิ ฉัยเบือ
้ งต ้น จากการซักประวัตแ
ิ ละใช ้เครือ
่ งมือพืน
้ ฐาน
ทางโสต ศอ นาสิกวิทยาตรวจร่างกายผู ้ป่ วยด ้วยตนเอง และนาเสนอผลสรุปโดยวาจาได ้ชัดเจน ตรงตามประเด็น
ของผู ้ป่ วย
CLO2 เลือกการตรวจพิเศษสาหรับผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ั ญหาเกีย
่ วข ้องกับ โรค/กลุม
่ อาการ/ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทาง โสต
ศอ นาสิกวิทยา โดยคานึงถึงความปลอดภัยและคุ ้มค่า และแปลผลการตรวจพิเศษได ้ถูกต ้อง ได ้แก่ X-ray sinus,
X-ray lateral soft tissue of the neck และ audiometry
CLO3 ให ้การวินจ
ิ ฉัยและอธิบายสาเหตุของการเกิดโรค/กลุม
่ อาการ/ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทีพ
่ บบ่อยทางโสต ศอ
นาสิกวิทยา โดยวิเคราะห์ข ้อมูลจาก ประวัตผ
ิ ู ้ป่ วย ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือ ผลการตรวจพิเศษ
CLO4 วางแผนการดูแลรักษา เลือกใช ้ยา และ/หรือ การทาหัตถการ ทีเ่ หมาะสมสาหรับผู ้ป่ วยซึง่ มีโรค/กลุม
่ อาการ/ภาวะ
ผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทีพ
่ บบ่อยทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา โดยคานึงถึงการดูแลผู ้ป่ วยแบบองค์รวม ผลกระทบ
ด ้านสังคม เศรษฐกิจ และระบบสุขภาพ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
CLO5 ให ้ข ้อมูล/คาแนะนา แก่ผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ั ญหาทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา ในประเด็นทีเ่ กีย
่ วกับโรคและปั ญหา แนวทางการ
ดูแลรักษา และวิธป
ี ฏิบต
ั ต
ิ น โดยรับฟั งและเคารพการตัดสินใจของผู ้ป่ วย คานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ป่ วยเป็ นสาคัญ
รักษามาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
CLO6 เขียนบันทึกเวชระเบียนผู ้ป่ วยนอก และเขียนรายงานกรณีผู ้ป่ วยในทีไ่ ด ้รับมอบหมาย โดยแสดงข ้อมูลทางการแพทย์
ทีถ
่ ก
ู ต ้อง ได ้ใจความ และเป็ นไปตามข ้อกาหนดทางการแพทย์ ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ รวมทัง้ ใช ้หลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุนในการอภิปรายกรณีผู ้ป่ วย
CLO7 อธิบายหลักการ ขัน
้ ตอนการทา ข ้อบ่งขี้ และข ้อห ้าม ของการทาหัตถการทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา รวมถึง
ภาวะแทรกซ ้อนและแนวทางดูแลบาบัดภาวะแทรกซ ้อนทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการทาหัตถการ ได ้แก่ anterior &
posterior nasal packing; removal of foreign body from ear, nose, & throat; tracheostomy
CLO8 ทาหัตถการพืน
้ ฐาน ทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา ในหุน
่ จาลองได ้ด ้วยตนเอง ได ้แก่ anterior nasal packing;
removal of foreign body from ear, nose, & throat; tracheostomy tube care & changing
ั และทัศนคติทด
CLO9 แสดงพฤตินส
ิ ย
ี่ ี ในการรักษาจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น รับผิดชอบต่อหน ้าทีแ
่ ละ
่ สัตย์สจ
ตนเอง ซือ
ุ ริต มีวน
ิ ัย ตรงต่อเวลา เคารพกฏระเบียบข ้อบังคับของคณะฯ เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็น
ของผู ้อืน
่ รักษาความลับของผู ้ป่ วย เป็ นต ้น
๒
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หมวดที่ ๓ ล ักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
โรค/กลุม
่ อาการ/ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน การตรวจพิเศษ และหัตถการพืน
้ ฐาน ด ้านโสต ศอ นาสิก
วิทยา การวางแผนดูแลรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ั ญหาทีพ
่ บบ่อยทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ฝึ กทาหัตถการพืน
้ ฐานด ้าน
โสต ศอ นาสิกวิทยาในหุน
่ จาลอง ฝึ กทาเวชปฏิบต
ั โิ สต ศอ นาสิกวิทยา กับผู ้ป่ วยจริง ตามทีก
่ าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และจริยธรรมทางการแพทย์
Otorhinolaryngologic diseases/syndromes/abnormal conditions and emergency conditions,
special investigation and basic manual procedures, management planning for patients with common otorhinolaryngologic problems, basic otorhinolaryngologic manual skills practice in manikins,
clinical practices with real patient, as outlined in the Medical Council’s Standard Criteria for Medical Practitioners and Medical Professional Ethics
้ อ
ึ ษา
๒. จานวนชว่ ั โมงทีใ่ ชต
่ ภาคการศก
บรรยาย
(ชัว่ โมง)

การฝึ กปฏิบ ัติ
(ชัว่ โมง)

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชัว่ โมง)

๑๘

๕๙.๓๐

๖๐

ั
ึ ษาเป็น
๓. จานวนชว่ ั โมงต่อสปดาห์
ทอ
ี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่น ักศก
รายบุคคล
การให ้คาแนะนาด ้านวิชาการและคาปรึกษาทัว่ ไปแก่นักศึกษา กาหนดเป็ น ๑ ชัว่ โมง/สัปดาห์
(๑) ประธานรายวิชา: ประธานรายวิชา รมสน. เป็ นอาจารย์ทป
ี่ รึกษา สาหรับนักศึกษาทุกคนในกลุม
่ ที่
หมุนเวียนมาเรียนในรายวิชา
(๒) อาจารย์ทป
ี่ รึกษาแก่นักศึกษารายบุคคล: อาจารย์ประจาภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ๑ ท่าน
ได ้รับมอบหมายให ้ดูแลและเป็ นทีป
่ รึกษาสาหรับนักศึกษา ๒ คน ระหว่างทีน
่ ักศึกษามาเรียนใน
รายวิชา ทาหน ้าทีใ่ ห ้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ทัง้ ในเรือ
่ งส่วนตัว สุขภาพ แนะนาทางวิชาการ ตรวจ
รายงานผู ้ป่ วยและให ้ข ้อมูลป้ อนกลับ รวมทัง้ จัด or ati e e aluation
้ เรียนทีก
นอกเหนือจากเวลาฝึ กปฏิบต
ั งิ านหรือศึกษาในชัน
่ าหนดไว ้ในตารางเรียนของรายวิชา
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ึ ษา
หมวดที่ ๔ การพ ัฒนาผลการเรียนรูท
้ ค
ี่ าดหว ังระด ับรายวิชาของน ักศก
วิธก
ี ารจ ัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พือ
่ พ ัฒนาความรูค
้ วามสามารถ และการว ัดผลล ัพธ์การเรียนรูข
้ องรายวิชา
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๔

X
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X

In-patient Report
assessment
Activities Participation
& Responsibility

/

X

Out-patient Record

/

CIA- Rubrics
(OPD Setting)

/

OSCE

/

กลุม
่ อาการ/ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทาง โสต ศอ นาสิก
วิทยา โดยคานึงถึงความปลอดภัยและคุ ้มค่า และแปลผลการ
ตรวจพิเศษได ้ถูกต ้อง ได ้แก่ X-ray sinus, X-ray lateral soft
tissue of the neck และ audiometry
ให ้การวินจ
ิ ฉั ยและอธิบายสาเหตุของการเกิดโรค/กลุม
่ อาการ/
ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทีพ
่ บบ่อยทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
โดยวิเคราะห์ข ้อมูลจาก ประวัตผ
ิ ู ้ป่ วย ผลการตรวจร่างกาย และ/
หรือ ผลการตรวจพิเศษ
วางแผนการดูแลรักษา เลือกใช ้ยา และ/หรือ การทาหัตถการ ที่
เหมาะสมสาหรับผู ้ป่ วยซึง่ มีโรค/กลุม
่ อาการ/ภาวะผิดปกติ และ
ภาวะฉุกเฉิน ทีพ
่ บบ่อยทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา โดยคานึงถึง
การดูแลผู ้ป่ วยแบบองค์รวม ผลกระทบด ้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ระบบสุขภาพ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ให ้ข ้อมูล/คาแนะนา แก่ผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ั ญหาทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา
ในประเด็นทีเ่ กีย
่ วกับโรคและปั ญหา แนวทางการดูแลรักษา และ
วิธป
ี ฏิบัตต
ิ น โดยรับฟั งและเคารพการตัดสินใจของผู ้ป่ วย คานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู ้ป่ วยเป็ นสาคัญ รักษามาตรฐานและจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ
เขียนบันทึกเวชระเบียนผู ้ป่ วยนอก และเขียนรายงานกรณีผู ้ป่ วยใน
ทีไ่ ด ้รับมอบหมาย โดยแสดงข ้อมูลทางการแพทย์ทถ
ี่ ก
ู ต ้อง ได ้
ใจความ และเป็ นไปตามข ้อกาหนดทางการแพทย์ ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ น
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ รวมทัง้
ใช ้หลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุนในการอภิปรายกรณีผู ้ป่ วย
อธิบายหลักการ ขัน
้ ตอนการทา ข ้อบ่งขี้ และข ้อห ้าม ของการทา
หัตถการทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา รวมถึงภาวะแทรกซ ้อนและ
แนวทางดูแลบาบัดภาวะแทรกซ ้อนทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการทา
หัตถการ ได ้แก่ anterior & posterior nasal packing; removal
of foreign body from ear, nose, & throat; tracheostomy
ทาหัตถการพืน
้ ฐาน ทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา ในหุน
่ จาลองได ้
ด ้วยตนเอง ได ้แก่ anterior nasal packing; removal of foreign
body from ear, nose, & throat; tracheostomy tube care &
changing
แสดงพฤตินส
ิ ัยและมีทัศนคติทด
ี่ ี ในการรักษาจรรยาบรรณทาง
่ สัตย์
วิชาการและวิชาชีพ เช่น รับผิดชอบต่อหน ้าทีแ
่ ละตนเอง ซือ
สุจริต มีวน
ิ ัย ตรงต่อเวลา เคารพกฏระเบียบข ้อบังคับของคณะฯ
เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู ้อืน
่ รักษาความลับของ
ผู ้ป่ วย เป็ นต ้น

Written Exam: CRQ

่ ป
ี ั ญหาเกีย
่ วข ้องกับ โรค/
CLO2 เลือกการตรวจพิเศษสาหรับผู ้ป่ วยทีม

Written Exam: MCQ

/

เบือ
้ งต ้น จากการซักประวัตแ
ิ ละใช ้เครือ
่ งมือพืน
้ ฐานทางโสต ศอ
นาสิกวิทยาตรวจร่างกายผู ้ป่ วยด ้วยตนเอง และนาเสนอผลสรุป
โดยวาจาได ้ชัดเจน ตรงตามประเด็นของผู ้ป่ วย

วิธก
ี ารประเมินผล

POL

/

ในรายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะสามารถ

IPD –case written
report

OPD clinical practice

/

การศึกษา และผ่านเกณฑ์การประเมินผล

Demonstration &
skills lab practice

Teaching & service WR

CLO1 สรุปข ้อมูล ประเด็นปั ญหาของผู ้ป่ วย และ/หรือ ให ้การวินจิ ฉั ย

้ สุดการเรียนการสอนแล ้ว นักศึกษาทีส
เมือ
่ สิน
่ าเร็จ

Workplace
clinical observation

Interactive Lecture

วิธก
ี ารจ ัดการเรียนการสอน

X

X

X

X

X

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
่ รายวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา Otorhinolaryngology
ชือ
รหัสวิชา
รมสน ๕๐๑
RAOT 501

ระดับปริญญา
/ ตรี
โท
เอก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน (ตาราง ๕.๑)
สัปดาห์
ที่

๑

๒

จานวน ชม.

หัวข ้อเรือ
่ ง/รายละเอียด
การตรวจร่างกายทางโสตฯ

กิจกรรม
ั้ ยน
ในชนเรี

ฝึ ก
ปฏิบ ัติ

๑

๔

่ ทีใ่ ช ้
กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ

ผู ้สอน

บรรยาย: power point เครือ
่ งมือพืน
้ ฐานในการตรวจ อาจารย์ OT
ร่างกายทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

ฝึ กตรวจร่างกายทางโสตฯ ระหว่างนักศึกษา
ด ้วยกัน ๒ ครัง้
บรรยาย: power point ตาราโสตฯ ส่วนที่ ๑
บรรยาย: power point ตาราโสตฯ ส่วนที่ ๒ และ ๓
บรรยาย: power point ตาราโสตฯ บทที่ ๒
อาจารย์ CD
บรรยาย: power point ตาราโสตฯ บทที่ ๑๐
บรรยาย: power point ตาราโสตฯ บทที่ ๑๕
อาจารย์ OT
สาธิตและฝึ กปฏิบัต:ิ อุปกรณ์ฝึกทา nasal packing
บรรยาย: power point ตาราโสตฯ บทที่ ๒๖
สาธิตและฝึ กปฏิบัต:ิ อุปกรณ์ฝึกนาสิง่ แปลกปลอม

ภาวะฉุกเฉินทางโสตฯ (หู)
ภาวะฉุกเฉินทางโสตฯ (จมูก และ คอ)
การประเมินการได ้ยิน
Speech disorder in ENT aspects
การทาหัตถการทาง โสต ศอ นาสิก
วิทยา: Nasal packing
การทาหัตถการทาง โสต ศอ นาสิก
วิทยา: Removal of foreign body in
ENT
Vertigo (POL)

๑
๑.๓๐
๒.๓๐
๑
๐.๔๕

-

๐.๔๕

๑

๑

๒

-

การทาหัตถการทาง โสต ศอ นาสิก
วิทยา: Tracheostomy

๐.๔๕

๐.๔๕

๒.๓๐

-

บรรยาย: power point, teaching films

อาจารย์ RD

Formative Assessment

๑
-

๑

อาจารย์ OT

 ซัก ประวัต แ
ิ ละตรวจร่ า งกายผู ้ป่ วย
ด ้วยตนเอง บันทึกเวชระเบียน และ
นาเสนอผลสรุปโดยวาจา
 เลือ กและแปลผลการส่ง ตรวจทาง
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารหรือการตรวจพิเศษ
 การวินิจฉั ยและอธิบ ายสาเหตุของ
การเ กิ ด โร ค/กลุ่ ม อาการ /ภ าวะ
ผิดปกติ
 วางแผนการดู แ ลรั ก ษาและ/หรื อ
เลือกใช ้ยาเพือ
่ การรักษาผู ้ป่ วย
 ให ้ข ้อมูล/คาแนะนา แก่ผู ้ป่ วย
การบูรณาการความรู ้และทักษะต่าง
สาขาในการทาเวชปฏิบัตเิ พือ
่
แก ้ปั ญหา และการบาบัดรักษาผู ้ป่ วยที่
มีปัญหาด ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา
ประยุกต์ความรู ้วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในการแก ้ปั ญหา โรค/
กลุม
่ อาการ/ภาวะผิดปกติ และภาวะ
ฉุกเฉิน ทีพ
่ บบ่อยทางโสต ศอ นาสิก
วิทยา

-

๑๕

ประเมินการประยุกต์ความรู ้
ประเมินทักษะการตรวจร่างกาย
ฝึ กเวชปฏิบต
ั ก
ิ บ
ั ผู ้ป่ วยจริง
ณ หน่วยตรวจผู ้ป่ วยนอก
ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา
(รวม ๕ ครัง้ )

ออกจากหุน
่

บรรยาย: power point ตาราโสตฯ บทที่ ๘

อาจารย์ OT

บรรยาย: power point ตาราโสตฯ บทที่ ๓๓
สาธิตและฝึ กปฏิบัต:ิ หุน
่ และ อุปกรณ์การเปลีย
่ น
ท่อ tracheostomy

Basic ENT Imaging

๑-๓

๑-๓
๒-๓

รวม
หมายเหตุ:

อาจารย์ OT

้ นะ
ภายใต ้การควบคุม และชีแ
ของอาจารย์แพทย์

๑๕

สังเกตการณ์การทาเวชปฏิบต
ั ิ ณ หน่วยตรวจ
ผู ้ป่ วยนอก (OT, RD และ CD แห่งละ ๑ คาบ)
รวม ๓ ครัง้
สังเกตการณ์ห ้องผ่าตัด OT รวม ๒ ครัง้
Service Round: ผู ้ป่ วยในหอผู ้ป่ วยโสตฯ

-

๑๓

-

๙

Teaching round: ผู ้ป่ วยในหอผู ้ป่ วยโสตฯ

๓

-

อภิปรายปั ญหาผู ้ป่ วย- Problem oriented
ึ ษา: ๒ กรณีผู ้ป่ วย)
learning (กรณีศก
(๑.๓๐ ชม./กรณีผู ้ป่ วย)

๑๘

๕๙.๓๐

esident
C

ภ

๕

อาจารย์ OT
อาจารย์ RD
อาจารย์ CD
อาจารย์ OT
Resident
และ อจ.OT
อาจารย์ OT
อาจารย์ RD
อาจารย์ OT

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
่ รายวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา Otorhinolaryngology
ชือ
รหัสวิชา
รมสน ๕๐๑
RAOT 501

ระดับปริญญา
/ ตรี
โท
เอก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา

๒. แผนการประเมินผลล ัพธ์การเรียนรูท
้ ค
ี่ าดหว ังระด ับรายวิชา CLOs
ั
๒.๑ การว ัดและประเมินผลสมฤทธิ
ใ์ นการเรียนรู ้
ก. การประเมินเพือ
่ พ ัฒนาการเรียนรู ้ (Formative Assessment)
เป็ นการประเมินผลการเรียนรู ้ เพือ
่ การปรับปรุงและพัฒนาผู ้เรียน ไม่นาผลการประเมินนีไ
้ ปรวมใน
้ สุดการเรียนในรายวิชา กาหนดดาเนินการในช่วงสัปดาห์ทส
คะแนนสอบเมือ
่ สิน
ี่ อง มีการประเมิน ๒
ลักษณะ คือ
้ เรียน ประเมินด ้านความรู ้ความเข ้าใจ และการประยุกต์ความรู ้
- ประธานรายวิชาจัดกิจกรรมในชัน
ทางด ้านคลินก
ิ โดยการ Quiz (spot diagnosis)
- อาจารย์ทป
ี่ รึกษา ประเมินทักษะการตรวจร่างกายด ้วยเครือ
่ งมือพืน
้ ฐานทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา
โดยนักศึกษา 2 คนซึง่ มีอาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วมกัน จะผลักกันเป็ นผู ้ตรวจ/ผู ้ถูกตรวจ อาจารย์
ประเมิน และให ้ข ้อเสนอแนะเพือ
่ ปรับปรุงทักษะการตรวจร่างกายแก่นักศึกษารายบุคคล

ข. การประเมิ นเพื่อตัดสิ นผลการเรียนรู้ (Summative evaluation)
(๑) เครือ
่ งมือและนา้ หน ักในการว ัดและประเมินผล
้ สุดการ
คิดคะแนนจากผลการปฏิบต
ั งิ านระหว่างการศึกษา และผลการสอบเมือ
่ สิน
เรียนการสอนในรายวิชา เพือ
่ การตัดสินผลการเรียนรู ้ว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทีร่ ายวิชากาหนด
หรือไม่ โดยมีการกาหนดเครือ
่ งมือในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้ของรายวิชาทัง้ ๙ ผลลัพธ์
และกาหนดน้ าหนักเพือ
่ การตัดสินผลการเรียน ดังแสดงใน ตาราง ๕.๒-๑
(๒) การประเมินผลและการให้เกรด
เป็ นไปตามข ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด ้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ และประกาศ เรือ
่ ง การวัดและประเมินผลการศึกษานักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ทาการประเมินผลและการให ้เกรด ดังนี้
(๒.๑) รายวิชา รมสน ๕๐๑ ประเมินความสามารถของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู ้ระดับรายวิชา ข ้อที่
๑ ถึงข ้อที่ ๘ เป็ นคะแนนรวม (ร ้อยละ) และสรุปเป็ นสัญลักษณ์ (เกรด) ซึง่ มีแต ้มประจาดังนี้
คะแนนรวม
(ร ้อยละ)

ั
สญล
ักษณ์

แต้มประจา

85-100

A

4

80-85

B+

3.5

75-80

B

3.0

70-75

C+

2.5

60-70

C

2.0

55-60

D+

1.5

50-55

D

1.0

< 50

F

0

๖

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
่ รายวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา Otorhinolaryngology
ชือ
รหัสวิชา
รมสน ๕๐๑
RAOT 501

ระดับปริญญา
/ ตรี
โท
เอก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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๗

OSCE

ิ ฉัยเบือ
้ งต ้น
CLO1 สรุปข ้อมูล ประเด็นปั ญหาของผู ้ป่ วย และ/หรือ ให ้การวินจ
จากการซักประวัตแ
ิ ละใช ้เครือ
่ งมือพืน
้ ฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
ตรวจร่างกายผู ้ป่ วยด ้วยตนเอง และนาเสนอผลสรุปโดยวาจาได ้
ชัดเจน ตรงตามประเด็นของผู ้ป่ วย
่ ป
ี ั ญหาเกีย
่ วข ้องกับ โรค/กลุม
่
CLO2 เลือกการตรวจพิเศษสาหรับผู ้ป่ วยทีม
อาการ/ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา โดย
คานึงถึงความปลอดภัยและคุ ้มค่า และแปลผลการตรวจพิเศษได ้
ถูกต ้อง ได ้แก่ X-ray sinus, X-ray lateral soft tissue of the neck
และ audiometry
่ อาการ/ภาวะ
CLO3 ให ้การวินจิ ฉัยและอธิบายสาเหตุของการเกิดโรค/กลุม
ผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทีพ
่ บบ่อยทางโสต ศอ นาสิกวิทยา โดย
วิเคราะห์ข ้อมูลจาก ประวัตผ
ิ ู ้ป่ วย ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือ ผล
การตรวจพิเศษ
CLO4 วางแผนการดูแลรักษา เลือกใช ้ยา และ/หรือ การทาหัตถการ ที่
เหมาะสมสาหรับผู ้ป่ วยซึง่ มีโรค/กลุม
่ อาการ/ภาวะผิดปกติ และภาวะ
ฉุกเฉิน ทีพ
่ บบ่อยทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา โดยคานึงถึงการดูแล
ผู ้ป่ วยแบบองค์รวม ผลกระทบด ้านสังคม เศรษฐกิจ และระบบสุขภาพ
รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
่ ป
ี ั ญหาทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา ใน
CLO5 ให ้ข ้อมูล/คาแนะนา แก่ผู ้ป่ วยทีม
ประเด็นทีเ่ กีย
่ วกับโรคและปั ญหา แนวทางการดูแลรักษาและวิธป
ี ฏิบต
ั ิ
ตน โดยรับฟั ง/เคารพการตัดสินใจของผู ้ป่ วย คานึงถึงผลประโยชน์
ของผู ้ป่ วยเป็ นสาคัญ รักษามาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
CLO6 เขียนบันทึกเวชระเบียนผู ้ป่ วยนอก และเขียนรายงานกรณีผู ้ป่ วยในที่
ได ้รับมอบหมาย โดยแสดงข ้อมูลทางการ แพทย์ทถ
ี่ ก
ู ต ้อง ได ้ใจความ
และเป็ นไปตามข ้อกาหนดทางการแพทย์ ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ รวมทัง้ ใช ้หลักฐาน
เชิงประจักษ์สนับสนุนในการอภิปรายกรณีผู ้ป่ วย
้ ตอนการทา ข ้อบ่งขี้ และข ้อห ้าม ของการทา
CLO7 อธิบายหลักการ ขัน
หัตถการทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา รวมถึงภาวะแทรกซ ้อนและ
แนวทางดูแลบาบัดภาวะแทรกซ ้อนทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการทาหัตถการ
ได ้แก่ anterior & posterior nasal packing; removal of foreign
body from ear, nose, & throat; tracheostomy
้ ฐาน ทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา ในหุน
่ จาลองได ้ด ้วย
CLO8 ทาหัตถการพืน
ตนเอง ได ้แก่ anterior nasal packing;removal of foreign body
from ear, nose, & throat;tracheostomy tube care & changing
ั และมีทัศนคติทด
ิ ย
ี่ ใี นการรักษาจรรยาบรรณทางวิชาการ
CLO9 แสดงพฤตินส
่ สัตย์สจ
และวิชาชีพ เช่น รับผิดชอบต่อหน ้าทีแ
่ ละตนเอง ซือ
ุ ริต มีวน
ิ ัย
ตรงต่อเวลา เคารพกฏระเบียบข ้อบังคับของคณะฯ เคารพสิทธิและรับ
ฟั งความคิดเห็นของผู ้อืน
่ เป็ นต ้น

Written Exam: CRQ

Written Exam: MCQ

ตาราง ๕.๒-๑ เครือ
่ งมือและนา้ หน ักในการว ัดและประเมินผล
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ั และจรรยาบรรณทาง
(๒.๒) ผลลัพธ์การเรียนรู ้ระดับรายวิชา ข ้อที่ ๙ เป็ นผลลัพธ์เกียวกับพฤตินส
ิ ย
วิชาการและวิชาชีพ รายวิชา รมสน ๕๐๑ จะประเมินและกาหนดสัญลักษณ์ซงึ่ ไม่มแ
ี ต ้มประจา
ดังนี้
ั
สญล
ักษณ์

ความหมาย

S

พอใจ (satisfactory)

U

ไม่พอใจ (unsatisfactory)

รายวิชาฯ จะให ้การตัดสินผลประเมินเป็ นสัญลักษณ์ U เมือ
่
 มีข ้อมูลและหลักฐานในเรือ
่ งการทุจริต หรือ
 ขาดความรับผิดชอบ หรือ
 ไม่รักษาเวลาเป็ นกิจวัตร หรือ
 มีพฤติกรรมเป็ นปฏิปักษ์ตอ
่ การเป็ นแพทย์ทด
ี่ ี และ
 ได ้รับมติเห็นชอบจากทีป
่ ระชุมคณาจารย์ภาควิชาฯ
ิ ผลการประเมินและการให้เกรด
๒.๒ การต ัดสน
ึ ษาจะได้ร ับการต ัดสน
ิ ว่าผ่านการประเมินผลของรายวิชา
ก. น ักศก
เมือ
่ นักศึกษาได ้รับผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้
(๑) ผลประเมินในหมวดซึง่ ไม่มแ
ี ต ้มประจา ได ้ S ซึง่ พิจารณาคุณสมบัต ิ ต่อไปนี้ คือ ความ
่
ซือสัตย์ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา รักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพแพทย์
(๒) คะแนนในหมวดการสอบแต่ละชนิด ได ้ผลไม่ต่ากว่าเกณฑ์ผา่ นทีก
่ าหนดไว ้ของชุด
ข ้อสอบแต่ละชุด
(๓) ผลประเมินภาพรวมในหมวดซึง่ แสดงสัญลักษณ์ทม
ี่ แ
ี ต ้มประจา ได ้ไม่ต่ากว่า C
ข. กรณีทไี่ ม่ผา่ นการประเมินผลเนือ
่ งจากได้ร ับการประเมินในหมวดซงึ่ ไม่มแ
ี ต้มประจาเป็น U
(๑) การพิจารณาให ้เกรดจะผ่านมติทป
ี่ ระชุมคณาจารย์ภาควิชาฯ และจะได ้เกรดไม่เกิน D+
(๒) ไม่สามารถปรับเกรดได ้ (ไม่พจ
ิ ารณาการสอบแก ้ตัว หรือ การปฏิบต
ั งิ านเพิม
่ เติม)
ค. กรณีทไี่ ม่ผา่ นการประเมินผลเนือ
่ งจากหมวดการสอบ
รายวิชาฯ จะพิจารณาอนุมต
ั ใิ ห ้มีการสอบแก ้ตัวได ้ ดังนี้
(๑) เมือ
่ นักศึกษามีผลการประเมินในภาพรวมได ้เกรดไม่ต่ากว่า C


เมือ
่ สอบแก ้ตัวผ่านเกณฑ์ของชุดข ้อสอบ จะได ้ผลตามเกรดทีม
่ อ
ี ยู่



ถ ้าสอบแก ้ตัวไม่ผา่ น จะได ้เกรด D+ และต ้องลงทะเบียนเรียนใหม่

(๒) เมือ
่ นักศึกษามีผลการประเมินภาพรวมได ้ D หรือ D+ และไม่ผา่ นเกณฑ์ตัดสินผลของชุด
ข ้อสอบไม่เกิน ๒ จาก ๓ ชุดข ้อสอบทีไ่ ด ้ทาไป (MCQ, CRQ, OSCE)


เมือ
่ สอบแก ้ตัวผ่านเกณฑ์ตด
ั สินผลของชุดข ้อสอบ จะได ้ผลไม่เกิน C



ถ ้าสอบแก ้ตัวไม่ผา่ น จะได ้ผลตามเกรดทีม
่ อ
ี ยู่ และต ้องลงทะเบียนเรียนใหม่

(๓) ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารสอบแก ้ตัว นักศึกษาจะสามารถสอบแก ้ตัวได ้ ดังนี้
 การสอบ MCQ : สอบแก ้ตัวด ้วยข ้อสอบ MCQ 60 ข ้อ


การสอบ CRQ : สอบแก ้ตัวด ้วยข ้อสอบ CRQ ๑๐ ข ้อ



การสอบ OSCE : สอบแก ้ตัวตามทีท
่ ป
ี่ ระชุมคณาจารย์ภาควิชาฯ ลงมติ

๘
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๒.๓ การแจ้งผลการประเมิ น
ภาควิชาฯ จะแจ ้งผลการประเมินไปยังหน่วยแพทยศาสตรศึกษา ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากนักศึกษา
้ สุดการศึกษาในรายวิชา รมสน ๕๐๑ โดยให ้สัญลักษณ์ (เกรดรวม) ดังนี้
สิน
เกรด
A, B+ ,B, C+, C
D+, D, F
X

ความหมาย
ผ่านการประเมินผล
ไม่ผา่ นการประเมินผล ต ้องลงทะเบียนเรียนใหม่
ได ้เกรดรวมไม่ตา่ กว่า C แต่ยงั มีข ้อบกพร่องในหมวดการสอบ
ต ้องทาการสอบแก ้ตัว
ถ ้าสอบแก ้ตัวผ่าน จะได ้เกรดตามทีน
่ ักศึกษามีอยู่
ถ ้าสอบแก ้ตัวไม่ผา่ น จะได ้เกรดไม่เกิน D+

R

การประเมินผลไม่เป็ นทีน
่ ่าพอใจ
ได ้เกรดต่ากว่า C เนือ
่ งจากไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินในหมวดการสอบ
ให ้ทาการสอบแก ้ตัวใหม่
ถ ้าสอบแก ้ตัวผ่าน จะได ้เกรดรวมไม่เกิน C
ถ ้าสอบแก ้ตัวไม่ผา่ น จะได ้ผลตามเกรดทีม
่ อ
ี ยู่ (D หรือ D+)

ึ ษา
๓. การอุทธรณ์ของน ักศก
นักศึกษาทีม
่ ข
ี ้อสงสัย ข ้องใจ หรือต ้องการอุทธรณ์ ในเรือ
่ งการจัดกิจกรรม รวมถึงการประเมินผลการ
เรียนรู ้ของนักศึกษา ให ้นักศึกษามาพบเพือ
่ ขอคาปรึกษา หรือ เขียนคาร ้อง ได ้ทีเ่ จ ้าหน ้าทีน
่ ักวิชาการ
การศึกษา ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือโทรศัพท์ 1515 เพือ
่ แก ้ไขปั ญหา
หากไม่สามารถแก ้ไขได ้โดยง่าย เจ ้าหน ้าทีฯ่ จะปรึกษาประธานรายวิชา หรือนาเรือ
่ งเข ้าหารือในที่
ประชุมคณาจารย์ภาควิชาฯ เพือ
่ ผ่านกระบวนการในการพิจารณาข ้ออุทธรณ์เหล่านัน
้

๙
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หมวดที่ ๖. ทร ัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหล ัก (required texts)


สุภาวดี ประคุณหังสิต, บรรณาธิการ. ตาราโสต ศอ นาสิกวิทยา. ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครัง้ ที่ ๑.
กรุงเทพฯ: โฮลิสติกพับลิชชิง่ จากัด, ๒๕๕๐.



CURRENT Diagnosis & Treatment Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Third Edition
(LANGE CURRENT Series), by Anil K. Lalwani, 2011. (PDF Free Download)



Otolaryngology - Head and Neck Surgery: Clinical Reference Guide, 4th Edition, by Raza
Pasha, 2016.

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนา (Suggested Materials)


htpp://emedicine.medscape.com



www.uptodate.com



www.medlineplus.gov

หมวดที่ ๗. การประเมินและการปร ับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
ิ ธิผลของรายวิชาโดยน ักศก
ึ ษา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสท
้ สุดการเรียนการสอนในรายวิชา จัดให ้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลการจัดการศึกษาของรายวิชา
เมือ
่ สิน
โดยการตอบแบบสารวจ ดังนี้
๑.๑ แบบประเมิน 5 ระดับ เป็ นการประเมินความพึงพอใจ-ไม่พงึ พอใจ ต่อกิจกรรมการเรียนรู ้ การ
ประเมินผล และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้ และต่อภาพรวมของรายวิชา
๑.๒ ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้ของตนเอง โดยเปรียบเทียบก่อน และหลังได ้รับประสบการณ์การเรียนรู ้
ในรายวิชา
๑.๓ ข ้อเสนอแนะเพือ
่ การปรับปรุงรายวิชา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
๒.๑ นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์รายบุคคล

บ

ใน 1 ปี การศึกษา

น

กศึกษาอย่างน ้อย 2 กลุม
่ ผลการประเมินทีว่ เิ คราะห์แล ้วจะถูกส่งให ้อาจารย์รายบุคคล และ
หัวหน ้าภาควิชาฯ เพือ
่ ทราบและวางแผนพัฒนาตามความเหมาะสม
๒.๒
๒.๓ ข ้อคิดเห็น/ รายงานเหตุการณ์ (incidence report) จากแพทย์ประจาบ ้าน ซึง่ มีบทบาทในกิจกรรม
service round และ การอยูเ่ วร ของนักศึกษาแพทย์

๑๐

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
่ รายวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา Otorhinolaryngology
ชือ
รหัสวิชา
รมสน ๕๐๑
RAOT 501

ระดับปริญญา
/ ตรี
โท
เอก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา

๓. การปร ับปรุงการสอน
๓.๑
(

๒)

เพือ
่ การ

2 ช่วง
.

rotation

รณี/เหตุการณ์จาเป็ นเร่งด่วน นาเข ้าเสนอทีป
่ ระชุม

คณาจารย์ภาควิชาฯ พิจารณา เพือ
่ ดาเนินการปรับปรุงสาหรับ rotation ต่อไปทันที
้ สุดปี การศึกษา/ ก่อนเปิ ดปี การศึกษาใหม่ จัดการประชุมพิจารณาร่วมกัน ระหว่าง
ข. เมือ
่ สิน
คณาจารย์ 3 ภาควิชา (ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชารังสีวท
ิ ยา และ ภาควิชา
ื่ ความหมายและความผิดปกติของการสือ
่ ความหมาย)
วิทยาศาสตร์สอ
้ เรียน ทบทวน/พิจารณา ปรับปรุง
๓.๒ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหัวข ้อการสอนทีเ่ ป็ นกิจกรรมการเรียนรู ้ในชัน
แผนการสอน (lesson lan)

ทุกปี การศึกษา

ั
ึ ษาในรายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมฤทธิ
ข
์ องน ักศก
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ทาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข
์ องนักศึกษาในรายวิชา รมสน. ๕๐๑
.

ดังนี้

๔.๑ ทบทวนความสอดคล ้องของวัตถุประสงค์การศึกษา (ผลการเรียนรู ้ทีน
่ ักศึกษาต ้องบรรลุ) วิธก
ี าร
จัดการเรียนการสอน และวิธก
ี ารประเมินผล
๔.๒ การควบคุมการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ของนักศึกษาให ้เป็ นไปตามแผนการศึกษา
๔.๓ การกาหนดและควบคุมมาตรฐานการประเมินผลนักศึกษา
๔.๔ ผลลัพธ์จากการจัดการรายวิชาในปี การศึกษาทีผ
่ า่ นมา: ประสิทธิผลกระบวนการ และผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษา
ิ ธิผลของรายวิชา
๕. การดาเนินการทบทวนการวางแผนปร ับปรุงประสท
้ สุดทุกปี การศึกษา ประธานรายวิชารับผิดชอบในการจัดประชุมระหว่างกรรมการบริหารรายวิชา
เมือ
่ สิน
และคณาจารย์ผู ้สอน เพือ
่ นาข ้อมูลในข ้อ ๑-๔ ข ้างต ้น มาทบทวน และหาโอกาสพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการจัดการศึกษาสาหรับปี การศึกษาใหม่ โดยดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ รายงานสรุปผลการดาเนินการของรายวิชา ได ้แก่ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการจัดการ
รายวิชา (ข ้อมูลในข ้อ ๑-๔ ข ้างต ้น)
๕.๒ วิเคราะห์สาเหตุ กรณีทก
ี่ ารดาเนินการไม่เป็ นไปตามทีค
่ าดหมาย และแนวทางแก ้ไข
๕.๓ กาหนดแผนดาเนินการปรับปรุงสาหรับปี การศึกษาต่อไป ให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานทางการศึกษา
และนโยบายการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๑๑

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
่ รายวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา Otorhinolaryngology
ชือ
รหัสวิชา
รมสน ๕๐๑
RAOT 501

ระดับปริญญา
/ ตรี
โท
เอก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาคผนวก ๑
ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาก ับหล ักสูตร
ตารางที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู ้ระดับหลักสูตร (PLOs)
รห ัสวิชา

รมสน ๕๐๑
RAOT 501

่ วิชา
ชือ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
Otorhinolaryngology

หน่วยกิต

๓ (๑-๔-๔)
3 (1-4-4)

Program-level Learning Outcomes
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

R

R/P

R

R

ตารางที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs
PLOs
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

รมสน ๕๐๑ โสต ศอ นาสิกวิทยา ๓ (๑-๔-๔)

R

CLO1 สรุปข ้อมูล ประเด็นปั ญหาของผู ้ป่ วย และ/หรือ ให ้การวินจ
ิ ฉัยเบือ
้ งต ้น จากการซัก 1.1

ประวัตแ
ิ ละใช ้เครือ
่ งมือพืน
้ ฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยาตรวจร่างกายผู ้ป่ วยด ้วย
ตนเอง และนาเสนอผลสรุปโดยวาจาได ้ชัดเจน ตรงตามประเด็นของผู ้ป่ วย

CLO2 เลือกการตรวจพิเศษสาหรับผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ั ญหาเกีย
่ วข ้องกับ โรค/กลุม
่ อาการ/ภาวะ

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7

CLO8

CLO9

1.1

ผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา โดยคานึงถึงความปลอดภัย
และคุ ้มค่า และแปลผลการตรวจพิเศษได ้ถูกต ้อง ได ้แก่ X-ray sinus, X-ray
lateral soft tissue of the neck และ audiometry
1.1
ให ้การวินจ
ิ ฉัยและอธิบายสาเหตุของการเกิดโรค/กลุม
่ อาการ/ภาวะผิดปกติ และ
ภาวะฉุกเฉิน ทีพ
่ บบ่อยทางโสต ศอ นาสิกวิทยา โดยวิเคราะห์ข ้อมูลจาก ประวัต ิ
ผู ้ป่ วย ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือ ผลการตรวจพิเศษ
วางแผนการดูแลรักษา เลือกใช ้ยา และ/หรือ การทาหัตถการ ทีเ่ หมาะสมสาหรับ 1.1
ผู ้ป่ วยซึง่ มีโรค/กลุม
่ อาการ/ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน ทีพ
่ บบ่อยทาง โสต
ศอ นาสิกวิทยา โดยคานึงถึงการดูแลผู ้ป่ วยแบบองค์รวม ผลกระทบด ้านสังคม
เศรษฐกิจ และระบบสุขภาพ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ให ้ข ้อมูล/คาแนะนา แก่ผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ั ญหาทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา ในประเด็นที่
เกีย
่ วกับโรคและปั ญหา แนวทางการดูแลรักษา และวิธป
ี ฏิบต
ั ต
ิ น โดยรับฟั ง และ
เคารพการตัดสินใจของผู ้ป่ วย คานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ป่ วยเป็ นสาคัญ รักษา
มาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เขียนบันทึกเวชระเบียนผู ้ป่ วยนอก และเขียนรายงานกรณีผู ้ป่ วยในทีไ่ ด ้รับ
มอบหมาย โดยแสดงข ้อมูลทางการ แพทย์ทถ
ี่ ก
ู ต ้อง ได ้ใจความ และเป็ นไปตาม
ข ้อกาหนดทางการแพทย์ ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ รวมทัง้ ใช ้หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนในการ
อภิปรายกรณีผู ้ป่ วย
1.1
อธิบายหลักการ ขัน
้ ตอนการทา ข ้อบ่งขี้ และข ้อห ้าม ของการทาหัตถการทาง
โสต ศอ นาสิกวิทยา รวมถึงภาวะแทรกซ ้อนและแนวทางดูแลบาบัด
ภาวะแทรกซ ้อนทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการทาหัตถการ ได ้แก่ anterior & posterior
nasal packing; removal of foreign body from ear, nose, & throat; tracheostomy
ทาหัตถการพืน
้ ฐาน ทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา ในหุน
่ จาลองได ้ด ้วยตนเอง ได ้แก่ 1.1
anterior nasal packing;removal of foreign body from ear, nose, &
throat;tracheostomy tube care & changing
ั และมีทัศนคติทด
แสดงพฤตินส
ิ ย
ี่ ใี นการรักษาจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
่ สัตย์สจ
เช่น รับผิดชอบต่อหน ้าทีแ
่ ละตนเอง ซือ
ุ ริต มีวน
ิ ัย ตรงต่อเวลา เคารพกฏ
ระเบียบข ้อบังคับของคณะฯ เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู ้อืน
่ เป็ นต ้น

R/P

R

2.1
2.4
2.5
2.9
2.4
2.5
2.6

R
5.4
5.5

2.1

2.1
2.6
2.7

4.1
4.2

4.1
4.2

2.1

5.5
5.6

5.4
5.5
5.6

2.6

2.11

4.1
4.2

่ มโยงได ้ชัดเจน ใน “ตารางที่ ๒”
หมายเหตุ : ก. ควรระบุได ้ว่าแต่ละ CLO สอดคล ้องกับ PLO ในระดับ SubPLO ใดบ ้าง เพือ
่ แสดงความเชือ
ข. แสดงข ้อมูลของ PLO - SubPLO เฉพาะทีร่ ายวิชาอ ้างอิงถึง ใน “ ตารางที่ ๓ PLOs ทีร่ ายวิชารับผิดชอบ”
๑๒

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
่ รายวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา Otorhinolaryngology
ชือ
รหัสวิชา
รมสน ๕๐๑
RAOT 501

ระดับปริญญา
/ ตรี
โท
เอก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา

ตารางที่ ๓ PLOs และ SubLOs ทีร่ ายวิชารับผิดชอบ
PLOs
PLO1 ประยุกต์ความรู ้ทางด ้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ในการให ้บริบาลสุขภาพได ้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
PLO2 สามารถให ้การบริบาลผู ้ป่ วยแบบองค์รวม

SubLOs
1.1

2.1 ประยุกต์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พน
ื้ ฐานทางวิชาชีพ

โดยคานึงถึงกฎหมาย ข ้อมูลเชิงประจักษ์ ความ

และทักษะทางคลินก
ิ ในการดูแลรักษาผู ้ป่ วยอย่างมี

ปลอดภัย และความคุ ้มค่า ตลอดจนเคารพ
ศักดิศ
์ รีและคุณค่าความเป็ นมนุษย์

่ มโยงความรู ้ความเข ้าใจด ้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
เชือ
ระดับพืน
้ ฐานกับความรู ้ทางการแพทย์ระดับคลินก
ิ ได ้

วิจารณญาณ
2.4 วางแผนในการสืบค ้น รวบรวมข ้อมูล วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
เพือ
่ วินจ
ิ ฉัยและแก ้ปั ญหาผู ้ป่ วย
2.5 เลือกวิธก
ี ารตรวจโดยเครือ
่ งมือพืน
้ ฐาน เครือ
่ งมือพิเศษ และการ
ตรวจทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร โดยคานึงถึงความคุ ้มค่าและเหมาะสม
2.6 เลือกวิธบ
ี าบัดรักษาผู ้ป่ วยอย่างเหมาะสม และบริการผู ้ป่ วยแบบ
องค์รวม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู ้ป่ วยเป็ นสาคัญ
2.7 เลือกใช ้ยา ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด ้านสุขภาพ อย่างสมเหตุผล
รวมทัง้ มีความรู ้ความเข ้าใจทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
2.9 สัมภาษณ์ประวัตแ
ิ ละตรวจร่างกายผู ้ป่ วยอย่างครอบคลุมและ
เหมาะสม
2.11 ทาหัตถการทีจ
่ าเป็ นได ้ตามมาตรฐาน

PLO4 ประพฤติตนและปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที่ โดยรักษา

่ สัตย์
คุณธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ มีความซือ
สุจริตและรับผิดชอบ เคารพศักดิศ
์ รีและคุณค่า
ความเป็ นมนุษย์ และมุง่ มั่นพัฒนาตนอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
่ สารกับผู ้ป่ วยญาติ ผู ้ร่วมงาน และ
PLO5 สือ

4.1

แพทย์ และจริยธรรมการวิจัย
4.2

่ สัตย์ สุจริต รับผิดชอบ สามารถตรวสอบได ้
ซือ

5.4

บันทึกและใช ้ข ้อมูลจากเวชระเบียนตามข ้อกาหนดได ้อย่าง

ชุมชน ด ้วยรูปแบบและวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสมกับ
ภาวการณ์ เพือ
่ ดูแลรักษาผู ้ป่ วย และ สร ้างเสริม

ถูกต ้อง และมีประสิทธิภาพ
่ สารด ้วยการพูดการเขียน ท่าทาง และสือ
่ ต่างๆ รวมถึงสือ
่
5.5 สือ

สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ สร ้าง
ความสัมพันธ์กับผู ้อืน
่ ให ้เป็ นทีย
่ อมรับและ
ไว ้วางใจ

ประพฤติตนอย่างมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับความเป็ น

สังคม (social media) อย่างสุภาพ เหมาะสมและตรงประเด็น
5.6

่ สารอย่างเหมาะสมในการวางแผนการรักษาและการดูแล
สือ
ผู ้ป่ วยรวมทัง้ ถ่ายทอดความรู ้ แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นโดย
่ วชาญของแต่ละวิชาชีพและยึด
คานึงถึงบทบาทหน ้าทีค
่ วามเชีย
ประโยชน์ของผู ้ป่ วยเป็ นสาคัญ

๑๓

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
่ รายวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา Otorhinolaryngology
ชือ
รหัสวิชา
รมสน ๕๐๑
RAOT 501

ระดับปริญญา
/ ตรี
โท
เอก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาคผนวก ๒

ความรู้ และทักษะทางคลิ นิก ในสาขาวิ ชาโสต ศอ นาสิ กวิ ทยา
ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 ของแพทยสภา
ที่นักศึกษาต้องบรรลุเมื่อสิ้ นสุดการเรียนการสอนในรายวิ ชา รมสน ๕๐๑

๑๔

