หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

๒. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck

Surgery
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ว.ว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Diploma Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck

Surgery
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
๔. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้องมีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถขั้นต่าตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังนี้
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
๑

มีทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางหูคอจมูก ศีรษะ ใบหน้า ตามที่ราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด
๒) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจที่เกี่ยวข้องกับโรคทางหู
คอจมูกฯ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในโรคทางหูคอจมูกฯ
๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง
ก. ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะโรคทางหูคอ
จมูกฯ
๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม
ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(continuous professional development)
ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
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ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลลัพธ์การฝึกอบรม/ สมรรถนะหลัก ๖
ด้าน
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient
Care)
๒) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ความสามารถในการนาไปใช้
แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical Knowledge and
Skills)
๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการ
พัฒนาตนเอง
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร
(interpersonal and
communication skills)
๕) ความเป็นมืออาชีพ
(professionalism)
๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ
(system-based practice)

ผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
(intended learning outcomes)
๑) ความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติ
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบท
ของสาขาวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรม
๒) ความสามารถในการทางานแบบ
แพทย์มืออาชีพ
๓) ความสามารถปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมี
การกากับดูแล
๔) ความสามารถปฏิบัติงานแบบสห
วิชาชีพหรือเป็นทีมได้
๕) การเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมใน
กิจกรรมแพทยศาสตร์ศึกษา
ต่อเนื่อง (continue medical
education) หรือ การพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continue
professional development)
๖) การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแล
แบบองค์รวม คานึงถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม
(Patient Care)
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ก. การดูแลผู้ป่วยนอก
- แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ต้องปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน หากไม่ติดกิจกรรมการเรียนอื่น
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ ๒ หรือ ๓ ต้องได้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในคลินิก
เฉพาะโรคที่สาคัญ ได้แก่ คลินิกโรคหู (otology or neuro-otology or
audiology clinic) คลินิกโรคจมูก (rhinology or sinus or allergy
clinic) คลินิกโรคมะเร็งศีรษะและคอ คลินิกโรคกล่องเสียง (laryngeal or
voice clinic) คลินิกโรคจากการนอนหลับ คลินิกโรคทางการพูด
(speech clinic) คลินิกศัลยกรรมช่องปากและmaxillofacial โดยจัดให้มี
การปฏิบัติงานทั้งภายในสถาบันหรือศึกษาดูงานในสถาบันอื่น
ข. การดูแลผู้ป่วยใน
- แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี
ต้องปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในโดยมีการแบ่ง
ภาระงานของแต่ละชั้นปีให้ชัดเจน และเหมาะสม
- แพทย์ประจาบ้านต้องมีประสบการณ์ในการทาหน้าที่รับปรึกษาผู้ป่วย
ต่างแผนก ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในระยะวิกฤติ
ค. การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
- แพทย์ประจาบ้านต้องมีหน้าที่ในการเตรียมผู้ป่วยในพร้อมที่จะรับการ
ผ่าตัด
- แพทย์ประจาบ้านต้องมีหน้าที่ผ่าตัด หรือ ช่วยผ่าตัด ในหัตถการที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถตามที่ราชวิทยาลัย กาหนด
- แพทย์ประจาบ้านต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
(Medical Knowledge and Skills)
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ ๑ ต้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์
(Correlated basic medical science) และโรคทางหูคอจมูกฯ ทั่วไป
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ ๒ ต้องเรียนโรคทางหูคอจมูกฯ ที่ซับซ้อนและเฉพาะสาขา
ย่อยมากขึ้น มีการนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้กับทางคลินิก
มากขึ้น (clinical science)
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ ๓ ต้องเรียนความรู้รวบยอดของโรคทางหูคอจมูก
(comprehensive course)
- แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการที่จัดให้มีขึ้นอย่าง
สม่าเสมอตลอดการฝึกอบรม เช่น grand round, interesting case, topic
review, morbidity-mortality conference, journal club เป็นต้น
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- แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ควรจะเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
โรคทางหูคอจมูกฯ เช่น tumor conference, x-ray conference เป็นต้น
- แพทย์ประจาบ้านปีที่ ๓ ควรจะเข้าร่วมอภิปรายใน interuniversity conference
ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยจัดขึ้น
- แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการการผ่าตัด และ
การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัย รักษา หรือฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีโรคทางหูคอ
จมูกฯ
(Practice-based Learning and Improvement)
แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีต้อง
- มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ประจาบ้านรุ่นน้องได้
- บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
- ต้องทางานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยเป็นผู้วิจัยหลัก ซึ่งอาจจะเป็น
งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional study
หรือ clinical trial
(Interpersonal and Communication Skills)
แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีต้อง
- เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร
- ปฏิบัติงานสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้านรุ่นน้อง
- นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการได้ เช่น case
conference เป็นต้น
(Professionalism)
แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีต้อง
- เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์
- พัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
(System-based Practice)
แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ควรจะมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
- ระบบสุขภาพของประเทศ
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
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๖.๒ เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร
๑). ความรู้พื้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้อง ใน ภาคผนวกที่ ๓
(topic basic science)
การให้ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับแพทย์ประจาบ้านเพื่อใช้ในการดูแล
รักษาผ่าตัดและการฟื้นฟู สมรรถภาพ การป้องกันโรคและการธารงไว้ซึ่งสุขภาพ ให้แก่
ผู้ป่วยทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ทาได้เป็น 2 รูปแบบ
การบรรยาย หรือ Topic review หรือการศึกษาจากตาราและวารสารทางการแพทย์
ต่าง ๆ กาหนดไว้ 10-15 ชั่วโมงต่อปี
 Medical ethics
 Surgical anatomy and physiology of ear, nose, throat, head ,
neck, face and upper air and food passages
 Pathology, pathogenesis and pathophysiology of the diseases
of ear, nose, throat, head, neck, face and upper air and food
passages
 Anesthesiology and local anesthetics
 Basic surgical approaches
 Preoperative evaluation and postoperative care
 Surgical lasers
 Medical and surgical oncology
 Radiotherapy
 Chemotherapy
 Diagnostic imagings
 Basic physical therapy
 Cell, molecular biology
 Wound, wound healing, wound care
 Graft and flaps
 Basic concepts of tissue engineering and stem cell therapy
 Aesthetic concepts of the face, neck
 Neurology of head and neck
 Basic immunology and allergy
 Sleep physiology
 Basic and advanced audiology
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Speech rehabilitation
๒). โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น
ระดับที่ ๑ โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านสามารถ
เรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับที่ ๒ โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับที่ ๑ และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจา
บ้านสามารถเรียนรู้จากผู้ป่ วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดู แลในหอ
ผู้ป่วยด้วยกัน เป็นต้น
ระดับที่ ๓ โรคที่พบน้อยแต่มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรค
ในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
ตาม E Logbook ที่ราชวิทยาลัยฯกาหนด
ระดับที่ ๑ สามารถตรวจ และแปลผลได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๓ สามารถส่งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ใช้ได้
๔). หัตถการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
ตาม E Logbook ของทางราชวิทยาลัยฯ
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านควรทาได้ หรือทาได้ภายใต้การแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านอาจทาได้ หรือสามารถช่วยผ่าตัดได้ หรือ
เคยได้เห็น
ระดับที่ ๔ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านสามารถบอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม
ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีข้อเสียได้
ตามที่กาหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ใน ภาคผนวกที่ ๔
๕). การทาวิจัย
ขั้นตอนการทางานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective,
prospective, cross sectional หรือ clinical trial อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในระหว่างการ
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ฝึกอบรม ๓ ปี โดยทาหน้าที่เป็นผู้วิจัยหลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อ
หลักดังนี้
๑. จุดประสงค์ของการวิจัย
๒. วิธีการวิจัย
๓. ผลการวิจัย
๔. การวิจารณ์ผลการวิจัย
๕. บทคัดย่อ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจัยด้วยตนเองเป็น ๑ ใน ๖ สมรรถนะที่แพทย์
ประจาบ้านโสต ศอ นาสิก ต้องบรรลุตามผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่หลักสูตรฯ กาหนด
และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะ
ได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการ
เตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจาบ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่าง
การวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทางานวิจัยและจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งราช
วิทยาลัยฯ ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความ
คืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกากับ
ดูแลอย่างทั่วถึง
คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรือทาซ้าในบริบทของสถาบัน
๒. แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ผู้ดาเนินงานวิจัยทุกคน
ควรผ่านการอบรมด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของ
สถาบัน
๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดาเนินภายใต้ข้อกาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับคาถามวิจัย
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
สิ่งที่ต้องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ต้องได้รับการอนุมัติ
จริยธรรมการวิจัยจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชก่อนทาการวิจัยทุกราย
๑. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดาเนินการทาวิจัย
ตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้
สาเนาแก่ผู้ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ ๑ ชุด
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๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของ
ผู้ป่วย
๔. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทา
ดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือ
คณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
และผู้ดูแลผู้ป่วย
๕. กรณีที่โครงการวิจัยกาหนดให้ทาการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษา
ผู้ป่วยตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้
ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบต่อไป
๖. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์
ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้
ย้อนกลับไปใช้หลักพื้นฐาน ๓ ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
๖.๑
การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์
ทรมานกับผู้ป่วย
๖.๒ การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
๖.๓
การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทาง
การแพทย์
ตามมาตรฐาน
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึกอบรม)
ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม
๖
จัดเตรียมคาถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
๙
จัดทาโครงร่างงานวิจัย
๑๒
สอบโครงร่างงานวิจัย
๑๓
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน
(ถ้า
ต้องการ)
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม
๑๕
เริ่มเก็บข้อมูล
๒๑
นาเสนอความคืบหน้างานวิจัย
๒๘
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย
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๓๐
จัดทารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข
๓๑
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน
๓๒
เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ทาการประเมินผล สาหรับประกอบ
คุณสมบัติการ
เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย
การรับรอง วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การ
ฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และ
ความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้านแต่ละรายด้วย
หากแพทย์ประจาบ้านมีความ
ประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
ว่าจะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง ว.ว. และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” กรณีนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้น
ต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อให้มีการ
รับรองคุณวุฒิ ว.ว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรม
แบบที่มีการรับรองคุณวุฒใิ ห้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์
ประจาบ้านทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจาบ้านไปจนถึงวันที่เริ่ม
เปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง ว.ว. ให้มีคุณวุฒิ
ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และ
ทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้
การที่แพทย์ประจาบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาแล้ว
หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยโสต
ศอ
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ดาเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีคุณวุฒิ
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องทาให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่ง
มาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้
๑. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๒. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
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การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศ
ของ TCI ให้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทีถ่ ูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed,
Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้
ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานาน
เกิน ๑๐ ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ ค.ศ. ๒๐๐๖)
ในกรณีที่ ว.ว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ราชวิทยาลัยฯ แนะนาว่า ห้ามใช้คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิ
การศึกษา และห้ามเขียนคาว่า ดร. นาหน้าชื่อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้
ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา
อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษา
ประจาสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้
- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จานวนกี่ท่าน จาก ว.ว.
- มีอาจารย์ “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จานวนกี่ท่าน
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้
อาจจะมีคาว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น
๖). การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและ
ญาติ
๒. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
๓. การบอกข่าวร้าย
๔. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
๕. การบริหารจัดการ difficult case
๖. การตระหนักรู้พื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
ข. ความเป็นมืออาชีพ
๑. การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
๒. พฤตินิสัย
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- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
๓. จริยธรรมการแพทย์
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติ
สิทธิ และรับฟังความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการ
รักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่
ผู้ป่วย ตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้
- การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย
- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
๔. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การกาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วย
และญาติ
ค. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital
accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
- ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยา
ระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นต้น
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
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-

การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/
สถาบัน ราชวิทยาลัย เป็นต้น

๖.๓ จานวนปีของการฝึกอบรม ๓ ปี
๖.๔ การบริหารการจัดการฝึกอบรม
สถาบันฯ ต้องมีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การ
ประสานงาน การบริหาร และ การประเมินผล สาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึง
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม ประธานแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน
สถาบันฯ ต้องจัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ให้แพทย์ประจาบ้านเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและ
ความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้าน
- มีการกาหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทย์ประจาบ้านมีการลาพัก เช่น การลา
คลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอก
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น
- จัดให้มีค่าตอบแทนแก่แพทย์ประจาบ้านอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ควรมีการระบุชั่วโมงการทางานที่เหมาะสม
๖.๖ การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลแพทย์ประจาบ้าน ประกอบด้วย
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๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินแพทย์ประจาบ้านระหว่างการฝึกอบรม
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่อฝส.กาหนดโดยอาจารย์ (ภาคผนวกที่
๕)
มิติที่ ๒ การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: grand round
มิติที่ ๔ การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
มิติที่ ๕ การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางโสต ศอ นาสิก
มิติที่ ๖ การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก tumor conference และ morbid
mortal conference
มิติที่ ๗ การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and
communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน
การบันทึกข้อมูลการประเมินแพทย์ประจาบ้านทาโดย
สถาบันฝึกอบรมต้องมีการบันทึกข้อมูลของการประเมินแพทย์ประจาบ้านในมิติ
ต่างๆ ตาม ผลลัพธ์การฝึกอบรม และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียนและสามารถเรียก
ตรวจสอบได้
แพทย์ประจาบ้านต้องทาการบันทึกข้อมูลการทาหัตถการลงใน electronic log
book ซึ่งราชวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
๑. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี โดยสถาบันต้องกาหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นปีให้
ชัดเจน
๒. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการประเมินระหว่างการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอและมี
การแจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจาบ้านรับทราบ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกันในการ
พัฒนาสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านของแพทย์ประจาบ้านให้ได้ผลสมบูรณ์ขึ้น
๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
๖.๖.๒.๑ การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ (ภาคผนวกที่ ๖)
(๑) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร
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ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๕ และผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาแล้ว และ
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
๑. ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์
หลักสูตรของแพทยสภาในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภาให้การรับรองและขึ้น
ทะเบียนไว้กับแพทยสภาครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
๒. ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามการจัดสรรของคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษา
แพทย์ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุนการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเป็นสถานที่ปฏิบัติงานได้ตามคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ทั่วไปสาหรับสถาบันฝึกอบรมและมีภาระงานด้านโสต
ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมตามที่ราชวิทยาลัยโสต
ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยต้องปฏิบัติงานมากกว่า
ระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (ประกาศแพทยสภาที่ ๕๕/
๒๕๔๗)
นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
๑. ต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเสร็จสมบูรณ์ อย่างน้อย ๑ เรื่อง และส่งถึง
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ภายในเวลาที่กาหนด
๒. ต้องมีการนาเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร
ฯ ตามเวลาที่กาหนด
๓. ต้องมีประสบการณ์การทาหัตถการครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
๔. ต้องผ่านการประเมินทักษะการกรอกระดูก temporal
(๒) เอกสารประกอบ
๑. เอกสารรับรองจากสถาบันฝีกอบรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ตามผลลัพธ์การฝึกอบรมทั้ง ๖ ด้าน
๒. บทความงานวิจัยในรูปแบบของงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และรูปแบบพร้อมส่ง
ตีพิมพ์ (manuscript) อย่างละ ๑ ชุด พร้อมใบรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และเอกสารรับรองจากสถาบันฝึกอบรมหรือ
สถานที่ปฏิบัติงานว่าเป็นเจ้าของงานวิจัยหรือมีส่วนร่วมในงานวิจัย
๓. เอกสารรับรองจากสถาบันฝึกอบรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานว่าได้ทาหัตถการ
ครบตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้วย
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๑. การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยการสอบ basic science (จัดสอบให้สาหรับ
แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ปีละ ๑ ครั้ง) และการสอบ comprehensive (จัด
สอบให้สาหรับแพทย์ประจาบ้านที่มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ)
๒. การสอบปากเปล่า
๓. การประเมินผลงานวิจัย
๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่ง ได้ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และ
๗.๑.๑) สาหรับแพทย์ที่มีต้นสังกัดสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้หลังจากได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗.๑.๒) สาหรับแพทย์ที่ไม่มีต้นสังกัดสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้หลังจากได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
สาหรับแพทย์ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตมาจากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภาให้
การรับรอง และ ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว จะต้องผ่านการปฏิบัติงานตาม
โครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาก่อน แล้วจึงพิจารณาตามข้อ ๗.๑.๑ และ ๗.๑.๒
๗.๒ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ในสัดส่วนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่ออาจารย์ต่อภาระงานบริการต่อปี ตามตารางต่อไปนี้
เดิม
จานวนแพทย์ประจาบ้านต่อปี
4
จานวนอาจารย์
10
จานวนผู้ป่วยนอกต่อปี
20000
จานวนการตรวจการได้ยินและการทรงตัวต่อปี 200
จานวนการทาหัตถการที่หอผู้ป่วยนอก เช่น
200
nasal endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่อปี
จานวนผู้ป่วยในต่อปี
200
จานวนผู้ป่วยผ่าตัดทั้งหมดต่อปี
400
จานวนผู้ป่วยผ่าตัด general ENT + ear
300
surgery + nose surgery ต่อปี

vary
+1
+2
+5000
+50
+50

เสนอ
0
0
0
0
0

+50%
0
0
0
0
0

+50
+100
+75

0
0
0

0
0
0
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จานวนผู้ป่วยผ่าตัด head and neck surgery 100
+ facial plastic and reconstructive
surgery + broncho-esophagoscopy

+25

0

0

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
๘.๑ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๘.๑.๑. เป็นแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากแพทย
สภา
๘.๑.๒. เป็นแพทย์สาขาอื่นๆ ที่ได้รับ หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร จากแพทยสภา ที่อยู่ใน
สาขาที่ทับซ้อนกัน ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์อนุสาขาประสาท
วิทยา และอื่นๆ ที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่ง ประเทศไทยให้การรับรองว่าเป็น
อาจารย์ได้ และราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยมีมติให้สอบหนังสืออนุมัติ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาได้ ซึ่งเมื่อสอบได้แล้วจึงนับเป็นศักยภาพในการฝึกอบรม
๘.๑.๓. เป็นนักแก้ไขการได้ยิน (audiologist) หรือ นักแก้ไขการพูด (speech and
language pathologist)
๘.๒ ประธานการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม จะต้องเป็นอาจารย์ตามข้อ ๘.๑.๑ ซึ่ง
ปฏิบัติงานทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๘.๓ จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลาเริ่มแรกไม่น้อยกว่า ๔ คน ใน
การขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ซึ่งจะรับแพทย์ประจาบ้านได้ชั้นปีละ ๒ คน ในกรณี
ที่ต้องการรับแพทย์ประจาบ้านเพิ่มขึ้น ให้คานวณตามสัดส่วน อาจารย์ ๒ คน ต่อ แพทย์ประจาบ้าน
เพิ่มขึ้นชั้นปีละ ๑ คน ซึ่งในกรณีที่อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาไม่เพียงพอ สถาบัน
ฝึกอบรมอาจจัดให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาได้ไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
อาจารย์ทั้งหมด
สถาบันฯ
ต้องกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความชานาญที่ต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู
และความชานาญทางคลินิก
สถาบันฯ ต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงาน
ด้านการศึกษา การวิจัย อาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภา
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กาหนดไว้ อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึกอบรม ให้คาปรึกษา และกากับ
ดูแล นอกจากนั้นอาจารย์ยังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์และ
ด้านแพทยศาสตรศึกษา สถาบันฯ ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการ
ประเมินอาจารย์เป็นระยะ
ในกรณีที่สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ สถาบัน
ควรพิจารณาลดจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการ
ฝึกอบรมไว้
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฯ
ต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้
- สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการที่ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ
มีอุปกรณ์สาหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
(ภาคผนวกที่ ๒)
- การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่สาหรับการฝึกอบรม จานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิด
ของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทั้งผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยนอกเวลาราชการและผู้ป่วยวิกฤต การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทาง
คลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรียนรู้
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้
มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
- การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
- ความรู้และการประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่
ฝึกอบรม มีการบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ
- การนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึกอบรม การ
ดาเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม
- การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบ
การโอนผลการฝึกอบรม
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
สถาบันฯ ต้องกากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจา มี
กลไกสาหรับการประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ต้อง
ครอบคลุม
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-

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
แผนการฝึกอบรม
ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม
การวัดและประเมินผล
พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม
ทรัพยากรทางการศึกษา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบ
สุขภาพ
- สถาบันฯ ร่วม
- ข้อควรปรับปรุง
สถาบันฯต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สาเร็จการฝึกอบรม ในการประเมิน
การฝึกอบรม/หลักสูตร
๑๑. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
สถาบันฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรือ
อย่างน้อยทุก ๕ ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จ
การฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้
แพทยสภารับทราบ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม และ
ทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี และแจ้งผลการ
ทบทวน/ พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- สถาบันฯ ต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ
ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการ
ฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออก
เอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการ
อื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
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- สถาบันฯ ต้องกาหนดหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของ
แผนการฝึกอบรม/ หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจาเป็นด้านการฝึกอบรม
- สถาบันฯ ต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการที่ดีและใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- สถาบันฯ
ต้องจัดให้มีให้มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงาน
สนับสนุนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภา
ในการเปิดการฝึกอบรม
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับการ
อนุมัติให้จัดการฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และ
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
๑๓.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี
๑๓.๒ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี
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