เกณฑ์หลักสูตรเพือ่ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) เกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
(ภาษาอังกฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical proficiency in Head and Neck
Surgery
๒. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
Certificate of Medical proficiency in Head and Neck Surgery
ป.ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
Cert. in Head and Neck Surgery

๓. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
เนื่องจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเนือ้ งงอกศีรษะและคอ และการผ่าตัดรักษาเนือ้ งอกศีรษะและคอมีขอบเขต
ตัง้ แต่ง่ายไปถึงยาก ในรายที่มีความยากและความซับซ้อนจาเป็ นต้องอาศัยผูท้ ่ีมีความรูค้ วามชานาญและทักษะ
เพิ่มเติม ประกอบกับจานวนผูป้ ่ วยที่เพิ่มมากขึน้ และจานวนแพทย์ท่ีไม่เพียงพอ ทาให้มีความจาเป็ นที่จะต้องมีการ
ฝึ กอบรมเพื่อผลิตแพทย์ท่ีมีความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านนีข้ นึ ้ มา เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึน้ และให้ได้ผลลัพธ์
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ่ วยมากที่สดุ
หลักสูตรนีน้ อกจากจะจัดการฝึ กอบรมให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพตามวิชาชีพที่กาหนดแล้ว ยังเน้นให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมมีความเอือ้ อาทรและใส่ในในความปลอดภัยเพื่อ
การแก้ไขปั ญหาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยยึดถือผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพืน้ ฐานการดูแลแบบองค์รวม
และมีสภาวะการทางานที่เหมาะสมเพื่อธารงสุขภาพของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
๑

๕. ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ท่ีจบการฝึ กอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรนี ้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละความรูค้ วามสามารถขัน้ ต่าตาม
สมรรถนะหลักทัง้ ๖ ด้านดังนี ้
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการ วินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อ
วินิจฉัย แนวทางการรักษาและฟื ้ นฟูผปู้ ่ วยเนือ้ งอกศีรษะและคอ
ข. มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมเพื่อการผ่าตัดเนือ้ งอกศีรษะและ
คอ การดูแลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด ตลอดจนการดูแลผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด
ค. มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง (palliative care)
๒) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
ก. ความรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งศีรษะและคอเกี่ยวกับพฤติกรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือกใน
การรักษารวมถึงข้อดีขอ้ เสีย และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาแต่ละวิธี และพยากรณ์โรค
ข. มีความรูค้ วามสามารถและทักษะเกี่ยวกับหัตถการการผ่าตัดเนือ้ งอกศีรษะและคอ รวมทัง้
หัตถการการผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซม
๓) การเรียนรู้ จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
ก. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ข. มีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติ
ข. มีความสามารถและทักษะในการนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหา
ค. มีความสามารถและทักษะในการทางานเป็ นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี
๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. ความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ตอ้ งมีการกากับดูแล
ข. การเรียนรูต้ ลอดชีวิต หรือการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ค. การบริบาลโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพืน้ ฐานของการดูแลแบบองค์รวม คานึงถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
๗) การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
เกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ๒๕๖๒
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ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)
และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้การฝึ กอบรม
๑). การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
ปฏิบตั งิ านในห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก ห้องผ่าตัดและหอผูป้ ่ วยใน เพื่อได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับทักษะของ ........
- การดูแลรักษาผูป้ ่ วยเนือ้ งอกศีรษะและคอ
- การเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมเพื่อการผ่าตัด รวมถึงการดูแลระหว่างและหลังผ่าตัด
- การดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง
๒). ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
- ปฏิบตั งิ านในห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน หรือคลินิกพิเศษเนือ้ งอกศีรษะและคอ เพื่ อ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ การวินิจฉัย การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อวินิจฉัย แนวทางการ
รักษาและฟื ้ นฟูผปู้ ่ วยเนือ้ งอกศีรษะและคอ พฤติกรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือกในการ
รักษารวมถึงข้อดีขอ้ เสีย และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาแต่ละวิธี และพยากรณ์โรค
- ปฏิบตั งิ านในห้องผ่าตัดได้รบั การฝึ กอบรม/ช่วยทา/ได้ทาด้วยตนเองเกี่ยวกับหัตถการการ
ผ่าตัดเนือ้ งอกศีรษะและคอ ที่รวมทัง้ หัตถการการผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซม
๓). การเรียนรู้ จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)
- ได้นาเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาวารสารทางการแพทย์ และมีสว่ นร่วมในการวิพากษ์
บทความหรืองานวิจยั ทางการแพทย์
- มีประสบการณ์ในการทา mortality and morbidity conference
๔). ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
- เข้าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะปฏิสมั พันธ์และการสื่อสาร และการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
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- มีประสบการณ์การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยเพื่อการตัดสินใจการรักษา การให้คาแนะนา และคาปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพ
- มีประสบการณ์ในการนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และร่วมอภิปรายในงานสัมมนาทางวิชาการที่จดั
ขึน้ เป็ นประจาสม่าเสมอ
- ปฏิบตั งิ านเป็ นทีมร่วมกับแพทย์ตา่ งสาขา พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ
รวมถึงการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขา เช่น tumor conference, x-ray conference
เป็ นต้น
๕). ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
- ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านรักษาพยาบาลด้วยตนเองตามระดับความรูค้ วามสามารถ
- เข้าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมให้มีการเรียนรูว้ ิธีการนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ อ่ เนื่องตลอดชีวิต
รวมถึงการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
- มีสว่ นร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา และเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า
- ได้รบั งานที่ตอ้ งรับผิดชอบด้วยตนเอง
๖). การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
มีประสบการณ์การเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
- ระบบสุขภาพของประเทศ
- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
ทัง้ นีท้ างสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดสภาวะการทางานให้เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูร้ บั การ
ฝึ กอบรม
๖.๒ เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑). โรคหรือภาวะของผูป้ ่ วย แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที่ ๑)
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟื ้ นฟู หรือให้คาแนะนาเพื่อส่งต่อ
ได้ ในโรคเนือ้ งอกของศีรษะและคอ ต่อไปนี ้
ระดับที่ ๑ โรคหรือภาวะที่พบบ่อย ซึ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเรียนรูไ้ ด้จากผูป้ ่ วย
โดยตรง
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ระดับที่ ๒ โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับที่ ๑ และมีความสาคัญซึ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สามารถเรียนรูจ้ ากผูป้ ่ วยแต่ไม่ได้ดแู ลผูป้ ่ วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป้ ่ วย
ด้วยกัน เป็ นต้น
ระดับที่ ๓ โรคที่พบน้อยแต่มีความสาคัญ ซึ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเรียนรูโ้ ดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือฟั งบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู ้
โรคในกลุม่ นีอ้ ย่างพอเพียง
๒). การตรวจพิเศษ (ภาคผนวกที่ ๑)
ระดับที่ ๑ สามารถตรวจ และแปลผลได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๓ สามารถส่งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ใช้ได้
๓). หัตถการการผ่าตัดศีรษะและคอ แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที่ ๑)
ระดับที่ ๑ หัตถการที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องทาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมควรทาได้ หรือทาได้ภายใต้การแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมอาจทาได้ หรือสามารถช่วยผ่าตัดได้ หรือเคยได้
เห็น หรือสามารถบอกข้อบ่งชี ้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีขอ้ เสียได้
๖.๓ จานวนปี ของการฝึ กอบรม ๑ ปี
๖.๔ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
สถาบันฯ ต้องมีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รบั ผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน
การบริหาร และ การประเมินผล สาหรับแต่ละขัน้ ตอนของการฝึ กอบรม รวมถึงการให้ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียที่
เหมาะสมมีสว่ นร่วมในการวางแผนการฝึ กอบรม ประธานแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบตั งิ านในสาขานัน้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี และได้รบั การรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
๖.๕ สภาวะการปฏิบัตงิ าน
สถาบันฯ ต้องจัดสภาวะการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้
- ให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม ระบุกฎเกณฑ์และ
ประกาศให้ชดั เจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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- มีการกาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณีท่ีผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร
การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/
หลักสูตร เป็ นต้น
- จัดให้มีคา่ ตอบแทนแก่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รบั มอบหมาย
- ควรมีการระบุช่วั โมงการทางานที่เหมาะสม
๖.๖ การวัดและประเมินผลเพือ่ ประกาศนียบัตรฯ
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการจบการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรมและการจบการ
ฝึ กอบรม ครอบคลุมผลลัพธ์การฝึ กอบรมทัง้ ๖ ด้าน ดังนี ้
มิตทิ ่ี ๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
มิตทิ ่ี ๒ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วย
และสังคมรอบด้าน
มิตทิ ่ี ๓ การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
มิตทิ ่ี ๔ ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
มิตทิ ่ี ๕ ความเป็ นมืออาชีพ
มิตทิ ่ี ๖ การปฏิบตั งิ านให้เข้ากับระบบ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีการประเมิน entrustable professional activity ตามหัวข้อที่ราชวิทยาลัยฯ
กาหนด และมีการกาหนด milestones ของแต่ละช่วงการฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด
(ภาคผนวกที่ ๒)
สถาบันฝึ กอบรมต้องมีการบันทึกข้อมูลของการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตามผลลัพธ์การฝี กอบรม และ
จัดเก็บไว้อย่างเป็ นระเบียนและสามารถเรียกตรวจสอบได้
แพทย์ประจาบ้านต้องทาการบันทึกข้อมูลการทาหัตถการลงใน log book ที่ราชวิทยาลัยกาหนด
ผลการประเมินนาไปใช้พิจารณาคุณสมบัตผิ เู้ ข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีการประเมินระหว่างการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอและมีการแจ้งผลการประเมินให้
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบ เพื่อจะได้มีสว่ นร่วมกันในการพัฒนาสมรรถนะหลักทัง้ ๖ ด้านของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมให้ได้ผลสมบูรณ์ขนึ ้
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สถาบันฝึ กอบรมจะต้องกาหนดเกณฑ์การจบการฝึ กอบรมให้ชดั เจน และครอบคลุมผลลัพธ์การฝึ กบอรมทัง้ ๖
ด้าน
มีการกาหนดแนวทางปฏิบตั สิ าหรับผูท้ ่ีไม่ผา่ นการประเมิน และเกณฑ์การให้ออกจากการฝึ กอบรมรวมถึง
ขัน้ ตอนในการดาเนินการ
๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพือ่ ประกาศนียบัตร
(๑) คุณสมบัตผิ มู้ ีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อประกาศนียบัตร
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบต้องเป็ นผูท้ ่ีจบการฝึ กอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพ
เวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ จากสถาบันซึ่งได้รบั การรับรองเกณฑ์หลักสูตรจากราชวิทยาลัยแล้ว ไม่เกิน
๓ ปี
(๒) เอกสารประกอบ
เอกสารรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมว่าเป็ นผูท้ ่ีสาเร็จการฝึ กอบรมจากหลักสูตร
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
(๓) วิธีการประเมิน
- ประเมินโดยวิธีการสอบปากเปล่า โดยต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
- กรณีท่ีสอบไม่ผา่ นสามารถสอบซา้ ในปี ถดั ไป ได้ตราบใดที่ยงั คงคุณสมบัตขิ องผูม้ ี
สิทธิเข้าสอบอยู่

๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
๗.๑ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
๗.๑.๑) เป็ นแพทย์ท่ีได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕
๗.๑.๒) เป็ นแพทย์ท่ีได้รบั วุฒิบตั รหรือหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือศัลยศาสตร์
๗.๒ จานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
ในสัดส่วนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต่ออาจารย์ตอ่ ภาระงานบริการต่อปี ตามตารางต่อไปนี ้
จานวนแพทย์ประจาบ้านต่อปี

๑

๒
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จานวนอาจารย์
จานวน visit ของผูป้ ่ วยเนือ้ งอกของศีรษะและคอต่อปี
จานวนการผ่าตัดศีรษะและคอต่อปี

๒
๕๐๐
๑๐๐

๔
๑,๐๐๐
๒๐๐

๖
๑,๕๐๐
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๘
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๔๐๐

๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฯ จะต้องมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ คัดเลือกผูเ้ ข้าฝึ กอบรม และกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมที่ชดั เจน มีความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
๘.๑ อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
๘.๑.๑ เป็ นแพทย์ท่ีได้รบั วุฒิบตั รหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะ
และคอ หรือเทียบเท่า หรือ
๘.๑.๒ เป็ นแพทย์ท่ีได้รบั วุฒิบตั รหรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่ปฏิบตั งิ านดูแล
รักษาผูป้ ่ วยโรคเนือ้ งอกของศีรษะและคอไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี หรือ
๘.๑.๓ เป็ นแพทย์สาขาอื่นที่ได้รบั วุฒิบตั รหรือหนังสืออนุมตั ใิ นสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ศัลยศาสตร์
ตกแต่ง อายุรกรรมมะเร็ง รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก
แพทย์ฯ รับรอง
๘.๑.๔ นักแก้ไขการพูด (ไม่นบั รวมในการประเมินศักยภาพ)
๘.๑.๕ บุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่ปฏิบตั งิ านร่วมกันในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคเนือ้ งอกศีร ษะ
และคอ ที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ รับรอง (ไม่นบั รวมในการประเมินศักยภาพ)
๘.๒ ประธานการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม จะต้องเป็ นอาจารย์ตามข้อ ๘.๑.๑ ซึ่งปฏิบตั งิ านทางด้าน
โสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี และได้รบั การรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
๘.๓ จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีอาจารย์ผฝู้ ึ กอบรมแบบเต็มเวลาเริ่มแรกไม่นอ้ ยกว่า ๒ คน ในการขอเปิ ด
เป็ นสถาบันฝึ กอบรม ซึ่งจะรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ไม่เกิน ๑ คน ในกรณีท่ีตอ้ งการรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเพิ่มขึน้ ให้
คานวณตามสัดส่วน อาจารย์ ๒ คน ต่อ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเพิ่มขึน้ ๑ คน (ตารางในข้อ ๗.๒)
ในกรณีท่ีอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่เพียงพอ สถาบันฝึ กอบรมอาจจัดให้มีอาจารย์ผใู้ ห้การ
ฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลาได้ไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจานวน อาจารย์ทงั้ หมด และภาระงานของอาจารย์ผใู้ ห้การ
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ฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลา เมื่อรวมกันทัง้ หมดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าภาระงานของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็ม
เวลาที่ขาดหายไป
สถาบันฯ ต้องกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ระบุคณ
ุ สมบัตขิ องอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมที่ชดั เจน โดยครอบคลุม
ความชานาญที่ตอ้ งการ ได้แก่ คุณสมบัตทิ างวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทางคลินิก
สถาบันฯ ต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การ
วิจยั อาจารย์ตอ่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภากาหนดไว้ อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอ
สาหรับการให้การฝึ กอบรม ให้คาปรึกษา และกากับดูแล นอกจากนัน้ อาจารย์ยงั ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ ทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา สถาบันฯ ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็ น
ระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ
ในกรณีท่ีสดั ส่วนของอาจารย์ตอ่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้รบั อนุมตั ไิ ว้ สถาบันควรพิจารณาลด
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึ กอบรมไว้
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฯ ต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
- สถานที่และโอกาสในการเรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่
ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอปุ กรณ์สาหรับ
ฝึ กอบรมภาคปฏิบตั แิ ละมีส่งิ แวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
- การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรม จานวนผูป้ ่ วยเพียงพอและชนิดของผูป้ ่ วย
หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรูท้ ่ีคาดหวัง ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยผ่าตัด ผูป้ ่ วยนอก
เวลาราชการและผูป้ ่ วยวิกฤต การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบตั ิท่ี
พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรียนรู ้
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรูท้ ่ีผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้าถึงได้
มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารให้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
- การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมร่วมกับผูร้ ว่ มงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
- การนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนินการ
ฝึ กอบรม การประเมินการฝึ กอบรม
- การฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทัง้ ในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการโอนผล
การฝึ กอบรม
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๑๐. อายุและการต่ออายุประกาศนียบัตรฯ
แพทยสภากาหนดให้ประกาศนียบัตรในวิชาชีพมีอายุ ๕ ปี ผูท้ ่ีได้รบั ประกาศนียบัตรฯ นีจ้ ะต้องต่ออายุ
ประกาศนียบัตรฯ ตามวิธีการต่อไปนี ้
๑. เข้าร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเนือ้ งอกศีรษะและคออย่างน้อย ๓ ครัง้ ต่อ ๕ ปี หรือ
๒. หนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาว่าได้ผา่ ตัดโรคเนือ้ งอกศีรษะและคอ ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ ราย ต่อ
๕ ปี
๑๑. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
สถาบันฯ ต้องกากับดูแลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นประจา มีกลไกสาหรับ
การประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ต้องครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่ีพงึ ประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขัน้ ตอนการดาเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผูร้ บั การฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ บั การฝึ กอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฯ ร่วม
- ข้อควรปรับปรุง
สถาบันฯต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร จากผูใ้ ห้การฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม นายจ้างหรือผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ขอ้ มูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านของแพทย์ผสู้ าเร็จการฝึ กอบรม ในการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑๒. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
สถาบันฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕
ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้ หา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการ
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ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุงแก้ขอ้ บกพร่องที่ตรวจพบ มีขอ้ มูล
อ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน/ พัฒนา
หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน/ พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
๑๓. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- สถาบันฯ ต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
รับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รบั ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พงึ ประสงค์ เอกสารแสดงการสาเร็จการฝึ กอบรม
- สถาบันฯ
ต้องกาหนดหน้าที่รบั ผิดชอบและอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการ
ฝึ กอบรม/ หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
- สถาบันฯ ต้องมีบคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ านและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- สถาบันฯ ต้องจัดให้มีให้มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
๑๔. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมที่จะได้รบั การอนุมตั ใิ ห้จดั การ
ฝึ กอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และสถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รบั การ
ประเมินคุณภาพทุก ๕ ปี
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