ภาคผนวก ๒
งานวิจัยเพื่อวุฒบิ ัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
มีรายละเอียดดังนี ้
๑. แพทย์ประจาบ้ านจะต้ องทางานวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างน้ อย ๑ เรื่ อง
๒. ชนิดของงานวิจยั อาจจะเป็ น งานวิจยั แบบ retrospective, prospective, cross sectional
หรื อ systematic review ที่มี meta-analysis ก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ขอให้ คานึงถึงประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากการทาวิจยั ที่จะสามารถนาไปใช้ พฒ
ั นางานได้ จริงเป็ นสาคัญ
๓. แพทย์ประจาบ้ านจะต้ องเป็ นผู้วิจยั หลัก หรื อเป็ นผู้วิจยั ร่วมที่มีสว่ นร่วมในงานวิจยั ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ ๕๐
๔. รายงานวิจยั จะต้ องประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
๑) ที่มาและจุดประสงค์ของการวิจยั
๒) วิธีการวิจยั
๓) ผลการวิจยั
๔) การวิจารณ์ผลการวิจยั
๕) บทคัดย่อ
๕. งานวิจยั จะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
๑) เป็ นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้ แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทังในและ
้
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ ้าในบริ บทของสถาบัน
๒) แพทย์ประจาบ้ านและอาจารย์ผ้ ดู าเนินงานวิจยั ทุกคน
ควรผ่านการอบรมด้ าน
จริยธรรมการวิจยั ในคน และ good clinical practice (GCP)
๓) งานวิจยั ทุกเรื่ องต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ฯของ
สถาบัน
๔) งานวิจยั ทุกเรื่ อง ควรดาเนินภายใต้ ข้อกาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถกู ต้ อง
และเหมาะสมกับคาถามวิจยั
๕) ควรใช้ ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
๖. ในกรณีที่เป็ นการทาวิจยั ในผู้ป่วย จะต้ องดาเนินการดังนี ้
๑) เมื่อได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ ว ต้ องดาเนินการทา
วิจยั ตามข้ อตกลงโดยเคร่งครัด
๒) เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี ้แจงผู้ป่วยหรื อผู้แทนเพื่อให้ ยินยอมเข้ าร่วมวิจยั ต้ องให้
สาเนาแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้แทนเก็บไว้ ๑ชุด

๓) ให้ ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรื อผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้ าร่วมงานวิจยั ของ
ผู้ป่วย
๔) การตรวจหรื อรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุมตั แิ ล้ ว โดยการกระทา
ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ ไม่วา่
กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ยกเว้ นได้ มีการระบุและอนุมตั ิในโครงการวิจยั แล้ ว และผู้วิจยั หรื อ
คณะผู้วิจยั ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่เกิดขึ ้นกับผู้ป่ วย
และผู้ดแู ลผู้ป่วย
๕) กรณีที่โครงการวิจยั กาหนดให้ ทาการตรวจหรื อรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษา
ผู้ป่วยตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้ การดูรักษาผู้ป่วย ให้
ดาเนินการแจ้ งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้ งผู้ที่เกี่ยวข้ อง
รับทราบต่อไป
๖) หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์
ให้ รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิจยั หรื อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้
ย้ อนกลับไปใช้ หลักพื ้นฐาน ๓ข้ อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
๖.๑) การถือประโยชน์สขุ ของผู้ป่วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้ เกิดความทุกข์
ทรมานกับผู้ป่วย
๖.๒) การเคารพสิทธิผ้ ปู ่ วย
๖.๓) การยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้ รับบริการทาง
การแพทย์ตามมาตรฐาน
๗. กรอบเวลาการทาวิจยั
ตลอดระยะเวลา ๓ปี (๓๖เดือนของการฝึ กอบรม)มีกรอบเวลาโดยประมาณดังนี ้
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
๑-๖
๗-๑๒

จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และทบทวนวรรณกรรม
จัดทาโครงร่างงานวิจยั สอบโครงร่างงานวิจยั ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการ

๑๓-๒๘

จริยธรรมการวิจยั และทุนวิจยั (ถ้ ามี)
เริ่มเก็บข้ อมูล นาเสนอความคืบหน้ างานวิจยั เป็ นระยะ

๒๙
๓๐

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจยั
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ ไข

๓๑
๓๒

ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ตอ่ สถาบัน
ส่งรายงานวิจยั ต่อราชวิทยาลัยฯ ซึง่ ราชวิทยาลัยฯ จะได้ กาหนดวันนาเสนอ

งานวิจยั ต่อไป
๘. การรับรอง วุฒิบตั ร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้ มีคณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
แพทย์ประจาบ้ านที่ได้ รับวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาแล้ ว หากต้ องการขอการรับรองให้ วฒ
ุ ิบตั รฯ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นัน้ จะต้ อง
๑) มีงานวิจยั ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รฯ และเป็ นงานวิจยั ที่ตนเอง
เป็ นผู้วิจยั หลัก
๒) งานวิจยั นันจะต้
้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื อได้ รับการตอบรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรื อนานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพที่อยูน่ อกเหนือประกาศของ
TCI จะต้ องเป็ นวารสารที่ถกู คัดเลือกให้ อยูใ่ น PubMed, Scopus, Web of Science
หรื อ Google Scholar หรื อในวารสารนานาชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษในบทความหรื อใน
บทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี ้มานานเกิน ๑๐ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้ าใน
ปี พ.ศ.๒๕๔๙ หรื อ ค.ศ.๒๐๐๖)
ถึงแม้ วา่ วุฒิบตั รฯ จะได้ รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”แล้ ว แต่ไม่สามารถใช้ คา
ว่า Ph.D. หรื อ ปร.ด. ท้ ายชื่อในคุณวุฒิ หรื อวุฒิการศึกษา และไม่สามารถเขียนคาว่า ดร. นาหน้ า
ชื่อตนเอง เพียงแต่ทางสถาบันการศึกษาสามารถใช้ วฒ
ุ ิบตั รฯ ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี ้ มาใช้
เป็ นคุณสมบัตใิ นการแต่งตังอาจารย์
้
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์คมุ
วิทยานิพนธ์ หรื อเป็ นวุฒิการศึกษาประจาสถานศึกษาได้ เท่านัน้ โดยในการแสดงวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ เสนอให้ สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกเป็ น
- อาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก หรื อ Ph.Dหรื อ ปร.ด.
- อาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิเทียบเท่าปริ ญญาเอก

