
 
 

๑ 

 

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑. ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 
                         ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
(ภาษาองักฤษ) Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 

 

๒. ช่ือวุฒบัิตร 
          ช่ือเตม็ 
    (ภาษาไทย)       วฒุิบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ 

นาสิกวิทยา 
          (ภาษาองักฤษ)    Diploma of the Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 
          ช่ือย่อ 
           (ภาษาไทย) ว.ว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
           (ภาษาองักฤษ) Diploma Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทย 

 

๔. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
  จดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ีมีความทนัสมยั มี
ประสิทธิภาพ สามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต (continuous professional 
development)  ซึง่ครอบคลมุถึงการวิจยั สามารถการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการส่ือสาร มีมนษุย
สมัพนัธ์ท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอ่เพ่ือร่วมงานทัง้ในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทัง้ผู้ ป่วยและ
ญาต ิมีความเอือ้อาทรและใสใ่จในความปลอดภยัของผู้ ป่วย แก้ไขปัญหาและสง่เสริมสขุภาพโดยยึดถือผู้ ป่วย
เป็นศนูย์กลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองค์รวม การเข้าใจในระบบสขุภาพ โดยค านงึถึงความต้องการด้าน
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สขุภาพของชมุชนและสงัคม ระบบบริการสขุภาพ และความรับผิดชอบทางสงัคมตามความเหมาะสม 
ตลอดจนมีการประเมินและประกนัคณุภาพมาตรฐานการฝึกอบรมในทกุสถาบนัฝึกอบรมเป็นระยะๆ สม ่าเสมอ   

 

๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
   แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้องมีคณุสมบตัแิละความรู้

ความสามารถขัน้ต ่าตามสมรรถนะหลกัทัง้ ๖ ด้านดงันี ้
๑) การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 

ก. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีมีโรคทางหคูอจมกู ศีรษะ ใบหน้า 
ทางเดนิหายใจและทางเดนิอาหารสว่นต้น (โรคทางหคูอจมกูฯ)  

ข. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมเพ่ือการผ่าตดัและการดแูลผู้ ป่วย
หลงัการผา่ตดั 

ค. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาภาวะฉกุเฉินของทางหคูอจมกู 
ง. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาอ่ืน 

๒) ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสงัคมรอบดา้น   
     (Medical Knowledge and Skills) 

ก. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัโรคทางหคูอ
จมกูฯ  

ข. มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถเก่ียวกบัโรคทางหคูอจมกู การใช้เคร่ืองมือเพ่ือ
วินิจฉยั รักษา และฟืน้ฟ ูรวมทัง้หตัถการทางหคูอจมกูฯ  

 ๓) การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
ก. มีความสามารถในการด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
ข. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์ 
ค. มีความรู้เก่ียวกบัจริยธรรมการวิจยั 
ง. มีความสามารถในการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ 

๔) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. มีความสามารถและทกัษะในการส่ือสารให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติ  
ข. มีความสามารถและทกัษะในการน าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหา  
ค. มีความสามารถและทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทย์ นกัศกึษาแพทย์ และ

บคุลากรทางการแพทย์ 
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ง. มีความสามารถและทกัษะในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่แพทย์และบคุคลากรอ่ืน 
โดยเฉพาะโรคทางหคูอจมกูฯ 

จ. มีความสามารถและทกัษะในการท างานเป็นทีม และมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี   
๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. มีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่เพ่ือร่วมงานทัง้ในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทัง้ผู้ ป่วย
และญาติ 

ข. มีความเอือ้อาทรและใสใ่จในความปลอดภยัเพ่ือการแก้ไขปัญหาและการสง่เสริมสขุภาพโดย
ยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองค์รวม 

ค. มีทกัษะด้านท่ีไมใ่ชเ่ทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจดัการ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตังิาน  

ง. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต (continuous 
professional development)   

จ. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 
ฉ. ค านงึถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

๖) การปฏิบติังานใหเ้ข้ากบัระบบ (System-based practice) 
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  
ค. มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

และสามารถปรับเปล่ียนการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
     ๖.๑  วิธีการให้การฝึกอบรม  

๑). การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
ก. การดแูลผู้ ป่วยนอก 

- แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี ต้องปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วยนอกหคูอจมกูทัว่ไปกอยา่ง
สม ่าเสมอ อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 2 วนั หากไมต่ดิกิจกรรมการเรียนอ่ืน 

- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๒ หรือ ๓ ต้องได้ปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วยในคลินิกเฉพาะโรคท่ี
ส าคญั ได้แก่ คลินิกโรคห ู(otology/ neuro-otology/ audiology clinic) คลินิกโรค
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จมกู (rhinology/ sinus/ allergy clinic คลินิกโรคกล่องเสียง (laryngeal or voice 
clinic) และ คลินิกศลัยกรรมศีรษะและคอ และอาจได้ปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วยใน
คลินิกอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ เชน่  คลินิกโรคจากการนอนหลบั (sleep clinic) คลินิกโรค
ทางการพดู (speech clinic) คลินิกศลัยกรรมตกแตง่และเสริมสร้างใบหน้า (facial 
plastic clinic) คลินิกโรคหคูอจมกูเด็ก (pediatric ENT clinic) เป็นต้น 

ข. การดแูลผู้ ป่วยใน 

- แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี ต้องปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วยในโดยมีการแบง่ภาระงานของ
แตล่ะชัน้ปีให้ชดัเจน และเหมาะสม 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องมีประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีรับปรึกษาผู้ ป่วยตา่งแผนก 
ผู้ ป่วยฉกุเฉินหรือผู้ ป่วยในระยะวิกฤต 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องมีประสบการณ์ร่วมกบัสหสาขาวิชาอ่ืนในการวางแผนการ
รักษา 

ค. การดแูลผู้ ป่วยผา่ตดั 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องมีหน้าท่ีในการเตรียมผู้ ป่วยในพร้อมท่ีจะรับการผา่ตดั  
- แพทย์ประจ าบ้านต้องมีหน้าท่ีผา่ตดั หรือ ชว่ยผา่ตดั ในหตัถการท่ีเหมาะสมกบั

ความรู้ความสามารถ 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องมีหน้าท่ีในการดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั 
๒).  ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม

รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) 
- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ ต้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยกุต์ (correlated basic 

medical science) และโรคทางหคูอจมกูฯ ทัว่ไป 

- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๒ ต้องเรียนโรคทางหคูอจมกูฯ ท่ีซบัซ้อนและเฉพาะสาขายอ่ยมากขึน้ มี
การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐานมาประยกุต์ใช้กบัทางคลินิกมากขึน้ (clinical science) 

- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ ต้องเรียนความรู้รวบยอดของโรคทางหคูอจมกู (comprehensive 
course)  

- แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการท่ีจดัให้มีขึน้อยา่งสม ่าเสมอ
ตลอดการฝึกอบรม เชน่ grand round, interesting case, topic review, morbidity-
mortality conference, journal club เป็นต้น  
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- แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี ควรจะเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัโรคทางหู
คอจมกูฯ เชน่ tumor conference, x-ray conference เป็นต้น 

- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ ควรจะเข้าร่วมอภิปรายใน interuniversity conference ซึง่เป็น
กิจกรรมระหวา่งสถาบนัฝึกอบรมท่ีราชวิทยาลยัจดัขึน้ 

- แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี ต้องได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการการผ่าตดั  และ การใช้
เคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีใช้ในการวินิจฉยั รักษา หรือฟืน้ฟผูู้ ป่วยท่ีมีโรคทางหคูอจมกูฯ  

๓). การเรียนรู้จากการปฏิบัตแิละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
Improvement)  
แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปีต้อง 
- ท างานวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์อยา่งน้อย ๑ เร่ือง โดยเป็นผู้วิจยัหลกัหรือมีสว่นร่วมไมน้่อยกวา่ร้อย

ละ ๕๐   

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมันาวารสารทางการแพทย์ และมีสว่นร่วมในการวิพากษ์บทความหรือ
งานวิจยัทางการแพทย์ 

- ได้เข้าร่วมอบรมเก่ียวกบัจริยธรรมการวิจยั 

- มีประสบการณ์ในการท า mortality and morbidity conference  
๔).  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปีต้อง 

- เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสง่เสริมทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการส่ือสาร และการพฒันาด้านมนษุยสมัพนัธ์ 

- มีประสบการณ์การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเพ่ือการตดัสินใจการรักษา การให้ค าแนะน า และค าปรึกษา
เก่ียวกบัสขุภาพ 

- มีประสบการณ์ในการสอนนิสิต/ นกัศกึษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง 

- มีประสบการณ์ในการน าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และร่วมอภิปรายในงานสมัมนาทางวิชาการ 
๕).  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  

แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปีต้อง 

- เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพแพทย์ 

- เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้มีการเรียนรู้วิธีการน าไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
- ได้รับงานท่ีต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง 

๖).  การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี ควรจะมีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบั 
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- ระบบสขุภาพของประเทศ 

- ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรักษา 
ทัง้นีท้างสถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัสภาวะการท างานให้เหมาะสม ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของ

ผู้ รับการฝึกอบรม 
 

๖.๒ เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
๑).  ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยกุต์ (Correlated basic medical science) ทางโสต 

ศอ นาสิกวิทยา และระบบที่เก่ียวข้อง (ภาคผนวกที่ ๑)  
๒). โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบง่เป็น (ภาคผนวกที่ ๑) 
 แพทย์ประจ าบ้านต้องสามารถให้การวินิจฉยั ดแูลรักษา และฟืน้ฟ ู หรือให้ค าแนะน าเพ่ือสง่ตอ่ ได้ 

ในโรคทางหคูอจมกูฯ ตอ่ไปนี ้
ระดบัท่ี  ๑   โรคหรือภาวะท่ีพบบอ่ย ซึง่แพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง  
ระดบัท่ี  ๒   โรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกวา่ระดบัท่ี ๑ และมีความส าคญัซึง่แพทย์ประจ าบ้าน 
     สามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เชน่ การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วย 

ด้วยกนั เป็นต้น  
ระดบัท่ี  ๓   โรคท่ีพบน้อยแตมี่ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้โดยการศกึษา 

ด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่ม
นีอ้ยา่งพอเพียง 

๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา (ภาคผนวกที่ ๑) 
ระดบัท่ี ๑  สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดบัท่ี ๒  สามารถสง่ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดบัท่ี ๓  สามารถสง่ตรวจ และน าผลไปประยกุต์ใช้ได้ 

๔). หตัถการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา แบง่เป็น (ภาคผนวกที่ ๑) 
ระดบัท่ี ๑   หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง   
ระดบัท่ี ๒  หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้  หรือท าได้ภายใต้การแนะน าของ

ผู้ เช่ียวชาญ) 
ระดบัท่ี ๓  หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  หรือสามารถชว่ยผา่ตดัได้ หรือเคยได้เห็น  
  หรือสามารถบอกข้อบง่ชี ้ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีข้อเสียได้ 
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๕). การท าวิจยั (ภาคผนวกที่ ๒) 
- แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจยัให้เสร็จสมบรูณ์  อยา่งน้อย ๑ เร่ือง ในระหวา่งการฝึกอบรม ๓ ปี 

โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้วิจยัหลกัหรือมีสว่นร่วมไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๕๐  

- งานวิจยันัน้จะต้องด าเนินการตามกระบวนการวิจยัท่ีได้มาตรฐานสากล (good clinical practice)  
- สถาบนัฝึกอบรมมีหน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมให้กบัแพทย์ประจ าบ้าน ตัง้แตก่ารเตรียมโครง

ร่างการวิจยั การขอจริยธรรมฯ การขอทนุ (ถ้ามี) การเก็บข้อมลู ไปจนสิน้สดุการท างานวิจยัและ
จดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน าสง่ราชวิทยาลยัฯ  

 
๖). การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการ 

ก. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 
๑. การส่ือสารและการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์, ผู้ ร่วมงาน, ผู้ ป่วยและญาติ 
๒. ปัจจยัท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วย  
๓. การดแูลผู้ ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต 
๔. การบอกขา่วร้าย 
๕. การบริหารจดัการ difficult case 
๖. การตระหนกัรู้พืน้ฐานความเช่ือทางสขุภาพท่ีตา่งกนั 

ข. ความเป็นมืออาชีพ 
๑. การบริบาลโดยมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง patient-centered care 

- การยึดถือประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นหลกั 

- สิทธิผู้ ป่วย 
  ๒. พฤตนิิสยั 

- ความรับผิดชอบ ความตรงตอ่เวลา ความซ่ือสตัย์ และมีวินยั 

- การแตง่กายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 
- การดแูลรักษาสขุภาพของตนเอง 

                   ๓. จริยธรรมการแพทย์ 
- การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการดแูลรักษาและหตัถการ 

- การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมลูผู้ ป่วย 
- การออกใบรับรองแพทย์ 
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- การรักษาท่ีไร้ประโยชน์หรือเป็นอนัตราย 

- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
- การรับของสมนาคณุหรือผลประโยชน์ส่วนตวั  

- ประโยชน์ทบัซ้อนทางธุรกิจ 
- ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างแพทย์ด้วยกนัเองในหน้าท่ี 

๔. การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  

- การสืบค้นข้อมลูเพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิกประจกัษ์ 
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 

- การเลือกใช้ข้อมลูท่ีมีคณุภาพ 
- การประยกุต์ใช้ข้อมลูในการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

- การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ นิสิต นกัศกึษา ผู้ ป่วยและญาติ 

ค.  การปฏิบติังานใหเ้ข้ากบัระบบ  
- ความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติ 

- ความรู้เก่ียวกบัระบบประกนัสขุภาพ เชน่ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบประกนัสงัคม 
ระบบสวสัดกิารการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น  

- ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรักษา ได้แก่  

- การดแูลรักษาผู้ ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
- การใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล 

- การบนัทึกเวชระเบียนครบถ้วนถกูต้อง 
- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 

- การปอ้งกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 
- การเสริมสร้างสขุภาพและการปอ้งกนัโรค 

- การประเมินความพอใจของผู้ ป่วย 
- ความรู้เก่ียวกบั cost consciousness medicine  เชน่ นโยบายการใช้ยาระดบัชาติ 

บญัชียาหลกัแหง่ชาต ิการใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล เป็นต้น 
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- ความรู้เก่ียวกบักฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
วิชาชีพแพทย์ 

      ง.  การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
- ระเบียบวิธีวิจยั 

- สถิตพืิน้ฐานส าหรับงานวิจยัทางการแพทย์ 
- วิธีการเขียนโครงร่างวิจยั 

- จริยธรรมการวิจยั  
- วิธีการเขียน manuscript   

 
๖.๓  จ านวนปีของการฝึกอบรม   ๓ ปี 
 
๖.๔  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

สถาบนัฯ ต้องมีคณะกรรมการซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน 
การบริหาร และ การประเมินผล ส าหรับแตล่ะขัน้ตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ี
เหมาะสมมีสว่นร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม  ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบตังิานในสาขานัน้มาแล้วไมน้่อยกวา่ ๕ ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัฯ 

 
๖.๕ สภาวะการปฏิบัตงิาน 

สถาบนัฯ ต้องจดัสภาวะการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้

- ให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ) ท่ีเก่ียวข้องกบั
การฝึกอบรม ระบกุฎเกณฑ์และประกาศให้ชดัเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของ
แพทย์ประจ าบ้าน  

- มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทย์ประจ าบ้านมีการลาพกั เชน่ การลาคลอดบตุร การ
เจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถกูเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
เป็นต้น  

- จดัให้มีคา่ตอบแทนแก่แพทย์ประจ าบ้านอย่างเหมาะสมกบัต าแหนง่และงานท่ีได้รับมอบหมาย  

- ควรมีการระบชุัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม 
 

๖.๖ การวัดและประเมินผล 
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การวดัและประเมินผลแพทย์ประจ าบ้าน ประกอบด้วย 
 

๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนชัน้ปี 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้มีการประเมินแพทย์ประจ าบ้านระหวา่งการฝึกอบรม ครอบคลมุผลลพัธ์การ
ฝึกอบรมทัง้ ๖ ด้าน ดงันี ้

มิตท่ีิ ๑ สมรรถนะการดแูลรักษาผู้ ป่วย 
มิตท่ีิ ๒ ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วย 

และสงัคมรอบด้าน 
มิตท่ีิ ๓ การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ 
มิตท่ีิ ๔ ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร 
มิตท่ีิ ๕ ความเป็นมืออาชีพ 
มิตท่ีิ ๖ การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ 

 สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีการประเมิน entrustable professional activity ตามหวัข้อท่ีราชวิทยาลยัฯ 
ก าหนด และมีการก าหนด milestones ของแตล่ะช่วงการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด
(ภาคผนวกที่ ๓)   

 
การบันทกึข้อมูลการประเมินแพทย์ประจ าบ้านท าโดย 
สถาบนัฝึกอบรมต้องมีการบนัทกึข้อมลูของการประเมินแพทย์ประจ าบ้านในมิตติา่งๆ ตามผลลพัธ์การฝีก

อบรม และจดัเก็บไว้อย่างเป็นระเบียนและสามารถเรียกตรวจสอบได้ 
แพทย์ประจ าบ้านต้องท าการบนัทกึข้อมลูการท าหตัถการลงใน electronic log book ซึง่ราชวิทยาลยัได้

จดัเตรียมไว้  
ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณี ตอ่ไปนี ้
๑. เพ่ือเล่ือนระดบัชัน้ปี  
๒. เพ่ือใช้พิจารณาคณุสมบตัผิู้ เข้าสอบเพ่ือวฒุิบตัรฯ 

สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีการประเมินระหวา่งการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอและมีการแจ้งผลการประเมินให้
แพทย์ประจ าบ้านรับทราบ เพ่ือจะได้มีสว่นร่วมกนัในการพฒันาสมรรถนะหลกัทัง้ ๖ ด้านของแพทย์ประจ าบ้านให้
ได้ผลสมบรูณ์ขึน้ 



 

หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐ หน้า ๑๑ 

 

สถาบนัฝึกอบรมจะต้องก าหนดเกณฑ์การเล่ือนชัน้ปีให้ชดัเจน และครอบคลมุผลลพัธ์การฝึกบอรมทัง้ ๖ ด้าน  
มีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรับผู้ ท่ีไมผ่่านการประเมิน และเกณฑ์การให้ออกจากการฝึกอบรมรวมถึงขัน้ตอนใน
การด าเนินการ 

๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบัิตรฯ 
     ๖.๖.๒.๑ การสอบเพื่อวุฒบัิตรฯ  

             (๑)  คณุสมบตัผิู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบเพ่ือวฒุิบตัร  
  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๕ และผา่นการปฏิบตังิานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะของแพทยสภาแล้ว และต้องมีคณุสมบตัิ
อยา่งใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 

๑. ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์หลกัสตูร
ของแพทยสภาในสถาบนัฝึกอบรมท่ีแพทยสภาให้การรับรองและขึน้ทะเบียนไว้กบั
แพทยสภาครบตามระยะเวลาท่ีหลกัสตูรก าหนด   

๒. ได้ปฏิบตังิานชดใช้ทนุตามการจดัสรรของคณะกรรมการจดัสรรนกัศกึษาแพทย์ผู้ท า
สญัญาชดใช้ทนุการศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบนัทางการแพทย์และสาธารณสขุ
ท่ีสามารถเป็นสถานท่ีปฏิบตัิงานได้ตามคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑ์ทัว่ไปส าหรับ
สถาบนัฝึกอบรมและมีภาระงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบนั
ฝึกอบรมตามท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทยก าหนด โดยต้อง
ปฏิบตังิานมากกวา่ระยะเวลาของหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ ๖ เดือน (ประกาศแพทยสภาท่ี 
๕๕/๒๕๔๗) 

  นอกจากนีย้งัต้องมีคณุสมบตัอ่ืินๆ ดงันี ้
๑. ต้องมีผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพเสร็จสมบรูณ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อยา่งน้อย ๑ เร่ือง 

และสง่ถึงคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวฒุิบตัรฯ ภายในเวลาท่ีก าหนด 
๒. ต้องมีการน าเสนอผลงานวิจยัตอ่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวฒุิบตัรฯ ตาม

เวลาท่ีก าหนด 
๓. ต้องมีประสบการณ์การท าหตัถการครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด 
๔. ต้องผา่นการประเมินทกัษะการกรอกระดกู temporal  

(๒) เอกสารประกอบ 
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๑. เอกสารรับรองจากสถาบนัฝีกอบรมหรือสถานท่ีปฏิบตังิานวา่เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบ
ผา่นเกณฑ์ตามผลลพัธ์การฝึกอบรมทัง้ ๖ ด้าน 

๒. บทความงานวิจยัในรูปแบบของงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์และรูปแบบพร้อมสง่ตีพิมพ์ 
(manuscript) อยา่งละ ๑ ชดุ พร้อมใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนษุย์ และเอกสารรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมหรือสถานท่ีปฏิบตังิานวา่เป็นเจ้าของ
งานวิจยัหรือมีสว่นร่วมในงานวิจยัมากกวา่ร้อยละ ๕๐  

๓. เอกสารรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมหรือสถานท่ีปฏิบตังิานวา่ได้ท าหตัถการครบตาม
เกณฑ์ท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด   

 (๓)  วิธีการประเมินประกอบด้วย  
๑. การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยการสอบ basic science (จดัสอบให้ส าหรับแพทย์

ประจ าบ้านทกุชัน้ปี ปีละ ๑ ครัง้) และการสอบ comprehensive (จดัสอบให้ส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้านท่ีมีสิทธิสอบเพ่ือวฒุิบตัรฯ)  

๒. การสอบปากเปล่า  
๓. การประเมินผลงานวิจยั  

เกณฑ์การพิจารณาตดัสินผลการประเมินให้อิงตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ
เพ่ือวฒุิบตัรฯ ก าหนด ซึง่จะประกาศให้ทราบก่อนวนัสอบอย่างน้อย ๖ เดือน 

 
  ๖.๖.๒.๒ การสอบเพื่ออนุมัตบัิตรฯ 

   คณุสมบตัผิู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบเพ่ืออนมุตับิตัร  
 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๕ และผา่นการปฏิบตังิานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะของแพทยสภาแล้ว และต้องมี
คณุสมบตัอิย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี ้

๑. เป็นผู้ ท่ีได้รับหนงัสือวฒุิบตัรหรืออนมุตัิบตัรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบนัใน
ตา่งประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 

๒. เป็นผู้ ท่ีปฏิบตังิานในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ ๕ ปี 
ในสถานบริการทางการแพทย์หรือสาธารณสขุท่ีมีคณุสมบตัิอนโุลมตามประกาศ
แพทยสภาเร่ืองเกณฑ์ทัว่ไปส าหรับสถาบนัฝึกอบรมและมีภาระงานด้านโสต ศอ นาสิก
วิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบนัฝึกอบรมท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนดไว้  
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นอกจากนีย้งัต้องมีคณุสมบตัอ่ืินๆ ดงันี ้
๑. มีประสบการณ์ในการผา่ตดัเพียงพออนโุลมตามเกณฑ์หตัถการท่ีก าหนดในหลกัสตูร

ฝึกอบรมฯ  
๒. มีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือได้เคยน าเสนอในท่ีประชมุวิชาการประจ าปีของ

ราชวิทยาลยัฯ อยา่งน้อย ๑ เร่ือง 
๓. มีคะแนนการศกึษาตอ่เน่ืองไมน้่อยกวา่ ๑๐๐ คะแนนใน ๕ ปี 

(๒) เอกสารประกอบ 

- หนงัสือวฒุิบตัรหรืออนมุตัิบตัรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบนัในตา่งประเทศท่ี
แพทยสภารับรอง หรือ มีหนงัสือรับรองจากหวัหน้าสถานบนัฝึกอบรมหรือสถานบริการ
ทางการแพทย์หรือสาธารณสขุท่ีสงักดัว่าได้ปฏิบตังิานในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ ๕ ปี และเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบสงูในขณะปฏิบตังิาน 

- ผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือ หลกัฐานแสดงว่าได้มีการน าเสนอผลงานวิจยัใน
ท่ีประชมุวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลยั 

- เอกสารแสดงประสบการณ์การผา่ตดัทางโสต ศอ นาสิกวิทยา   
 (๓)  วิธีการประเมินประกอบด้วย  

๑. การสอบข้อเขียน  
๒. การสอบปากเปล่า  
๓. การประเมินผลงานวิจยั ต้องเป็นงานวิจยัท่ีได้คณุภาพตามเกณฑ์ของหลกัสตูรฯ และ 
 ผู้ รับการประเมินจะต้องมีสว่นร่วมในงานวิจยัไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๖๐ การประเมินจะ 
 ท าโดยการตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เก่ียวกบังานวิจยั จน 
 เป็นท่ีพอใจ 
๔. รายงานการท าหตัถการ พิจารณาจากชนิดและจ านวนของหตัถการ และการตอบข้อ

ซกัถามของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
   ผู้ท่ีได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน ได้แก่ 

๑. ผู้ ท่ีได้รับวฒุิบตัรหรืออนมุตับิตัรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบนัในตา่งประเทศ
ท่ีแพทยสภารับรองแล้ว 
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๒. ผู้ ท่ีปฏิบตังิานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาตอ่เน่ืองมาไมน้่อยกวา่ ๑๐ ปี ในสถานพยาบาล
รัฐท่ีมีการแยกแผนกอย่างชดัเจน โดยจะต้องแจ้งความจ านงค์กบัทางราชวิทยาลยัฯ 
เป็นกรณีๆ ไป 

เกณฑ์การพิจารณาตดัสินผลการประเมิน 
๑. สอบข้อเขียน ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๖๐  
๒. สอบปากเปล่า ตามเกณฑ์เดียวกบัวฒุิบตัร ประกาศก่อนสอบ ๖ เดือน 
๓. สอบวิจยั ต้องอยูใ่นเกณฑ์เป็นท่ีพอใจ  
๔. การประเมินรายงานการท าหตัถการ ต้องอยูใ่นเกณฑ์เป็นท่ีพอใจ 

 
๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑ คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เป็นแพทย์ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญตัวิิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  

ซึง่ ได้ผา่นการปฏิบตังิานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะของแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และ 
            ๗.๑.๑) ส าหรับแพทย์ท่ีมีต้นสงักดัสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้หลงัจากได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมมาแล้วไมน้่อยกว่า ๑ ปี             

๗.๑.๒) ส าหรับแพทย์ท่ีไมมี่ต้นสงักดัสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้หลงัจากได้รับใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไมน้่อยกว่า ๓ ปี  
           ส าหรับแพทย์ท่ีได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตมาจากสถาบนัตา่งประเทศท่ีแพทยสภาให้การรับรอง 
และ ได้รับใบอนญุาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว จะต้องผา่นการปฏิบตังิานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะของ
แพทยสภาก่อน แล้วจงึพิจารณาตามข้อ ๗.๑.๑ และ ๗.๑.๒    

 
๗.๒ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทย ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้
ในสดัสว่นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตอ่อาจารย์ตอ่ภาระงานบริการตอ่ปี ตามตารางตอ่ไปนี ้  
 

จ านวนแพทย์ประจ าบ้านต่อปี 2 3 4 5 6 
จ านวนอาจารย์ 4 6 8 10 12 
จ านวนผู้ป่วยนอกต่อปี 10000 15000 20000 25000 30000 
จ านวนการตรวจการได้ยินและการทรงตัวต่อปี 200 300 400 500 600 
จ านวนการท าหัตถการท่ีหอผู้ป่วยนอก เช่น nasal 1000 1500 2000 2500 3000 



 

หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐ หน้า ๑๕ 

 

endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่อปี 
จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทัง้หมดต่อปี 400 600 800 1000 1200 
 
จ านวนแพทย์ประจ าบ้านต่อปี 7 8 9 10 11 
จ านวนอาจารย์ 14 16 18 20 22 
จ านวนผู้ป่วยนอกต่อปี 35000 40000 45000 50000 55000 
จ านวนการตรวจการได้ยินและการทรงตัวต่อปี 700 800 900 1000 1100 
จ านวนการท าหัตถการท่ีหอผู้ป่วยนอก เช่น nasal 
endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่อปี 

3500 4000 4500 5000 5500 

จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทัง้หมดต่อปี 1400 1600 1800 2000 2200 
 
๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สถาบนัฯ จะต้องมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ คดัเลือกผู้ เข้าฝึกอบรม และก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรมท่ีชดัเจน มีความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๘.๑ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้         

๘.๑.๑. เป็นแพทย์ท่ีได้รับหนงัสืออนมุตัิ/วฒุิบตัรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากแพทยสภา หรือ          
๘.๑.๒. เป็นแพทย์สาขาอ่ืนๆ ท่ีได้รับ หนงัสืออนมุตั/ิวฒุิบตัร จากแพทยสภา ท่ีอยูใ่นสาขาท่ีทบัซ้อน

กนั ได้แก่ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ ศลัยศาสตร์  อายรุศาสตร์อนสุาขาประสาทวิทยา หรืออ่ืนๆ ท่ีราช
วิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทยให้การรับรองวา่เป็นอาจารย์ได้ แตท่ัง้นีไ้มน่บัเป็นศกัยภาพ
ในการฝึกอบรม  

๘.๑.๓. เป็นนกัแก้ไขการได้ยิน (audiologist) หรือ นกัแก้ไขการพดู (speech and language 
pathologist) แตไ่มน่บัเป็นศกัยภาพในการฝึกอบรม   
 
๘.๒   ประธานการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรม จะต้องเป็นอาจารย์ตามข้อ ๘.๑.๑ ซึง่ปฏิบตังิาน
ทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้วไมน้่อยกวา่ ๕ ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัฯ            
 
๘.๓ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม                    



 

หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐ หน้า ๑๖ 

 

สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้มีอาจารย์ผู้ ฝึกอบรมแบบเตม็เวลาเร่ิมแรกไมน้่อยกวา่ ๔ คน ในการขอเปิด
เป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ซึง่จะรับแพทย์ประจ าบ้านได้ชัน้ปีละ ๒ คน ในกรณีท่ีต้องการรับแพทย์
ประจ าบ้านเพิ่มขึน้ ให้ค านวณตามสดัส่วน อาจารย์ ๒ คน ตอ่ แพทย์ประจ าบ้านเพิ่มขึน้ชัน้ปีละ ๑ คน (ตารางใน
ข้อ ๗.๒) ซึง่ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไมเ่พียงพอ  สถาบนัฝึกอบรมอาจจดัให้มีอาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรมแบบไมเ่ตม็เวลาได้ไมม่ากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวน อาจารย์ทัง้หมด และภาระงานของอาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรมแบบไมเ่ตม็เวลา เม่ือรวมกนัทัง้หมดจะต้องไมน้่อยกว่าภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบ
เตม็เวลาท่ีขาดหายไป   
      สถาบนัฯ ต้องก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ระบคุณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมท่ีชดัเจน โดยครอบคลมุ
ความช านาญท่ีต้องการ ได้แก่ คณุสมบตัทิางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก 

สถาบนัฯ ต้องระบหุน้าท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดลุระหวา่งงานด้านการศกึษา การ
วิจยั อาจารย์ตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดไว้  อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอ
ส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา และก ากบัดแูล นอกจากนัน้อาจารย์ยงัต้องมีการพฒันาตนเองอยา่ง
ตอ่เน่ืองทัง้ทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศกึษา  สถาบนัฯ ต้องจดัให้มีการพฒันาอาจารย์อย่างเป็น
ระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 

ในกรณีท่ีสดัสว่นของอาจารย์ตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกวา่ท่ีได้รับอนมุตัไิว้ สถาบนัควรพิจารณาลด
จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคณุภาพการฝึกอบรมไว้  

 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 

สถาบนัฯ ต้องก าหนดและด าเนินนโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรการศกึษาให้ครอบคลมุประเดน็ตอ่ไปนี  ้

- สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ การเข้าถึงแหลง่ข้อมลูทางวิชาการท่ี
ทนัสมยั สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อยา่งเพียงพอ มีอปุกรณ์ส าหรับ
ฝึกอบรมภาคปฏิบตัแิละมีสิ่งแวดล้อมทางการศกึษาท่ีปลอดภยั    

- การคดัเลือกและรับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม จ านวนผู้ ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ ป่วย
หลากหลายสอดคล้องกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ทัง้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยผ่าตดั ผู้ ป่วยนอก
เวลาราชการและผู้ ป่วยวิกฤต การเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบตัิท่ี
พอเพียงส าหรับสนบัสนนุการเรียนรู้ 

- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารให้เป็นสว่นหนึง่ของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถกูหลกัจริยธรรม 
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- การจดัประสบการณ์ในการปฏิบตังิานเป็นทีมร่วมกบัผู้ ร่วมงานและบคุลากรวิชาชีพอ่ืน 

- ความรู้และการประยกุต์ความรู้พืน้ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีฝึกอบรม มี
การบรูณาการ และสมดลุระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวิจยัอยา่งเพียงพอ 

- การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใช้ในการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

- การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทัง้ในและนอกประเทศตามท่ีระบไุว้ในหลกัสตูร ตลอดจนระบบการโอนผล
การฝึกอบรม 

 
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

สถาบนัฯ ต้องก ากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็นประจ า มีกลไกส าหรับ
การประเมินหลกัสตูรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ต้องครอบคลมุ 

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ 

- แผนการฝึกอบรม 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

- การวดัและประเมินผล 
- พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศกึษา 
- คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสขุภาพ 
- สถาบนัฯ ร่วม 

- ข้อควรปรับปรุง 
สถาบนัฯต้องแสวงหาข้อมลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บณัฑิต และผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียหลกั รวมถึงการใช้ข้อมลูปอ้นกลบัเก่ียวกบั
ความสามารถในการปฏิบตังิานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 
๑๑. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

สถาบนัฯ ต้องจดัให้มีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่งน้อย
ทกุ ๕ ปี    ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้หา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึง
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การวดัและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องท่ี
ตรวจพบ มีข้อมลูอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพฒันาให้แพทยสภารับทราบ 

ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทย เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน/ 
พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทกุ ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน/ พฒันาให้แพทย
สภารับทราบ 

 
๑๒. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

- สถาบนัฯ ต้องบริหารจดัการหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ในด้านตา่งๆ ได้แก่ การ
รับสมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและ
ประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์ การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการ
ฝึกอบรมในแตล่ะระดบั หรือหลกัฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงการผา่น
การฝึกอบรมในระดบันัน้ได้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

- สถาบนัฯ ต้องก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการ
ฝึกอบรม/ หลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

- สถาบนัฯ ต้องมีบคุลากรท่ีปฏิบตังิานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินการ
ของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง การบริหารจดัการท่ีดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

- สถาบนัฯ ต้องจดัให้มีให้มีจ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนบัสนนุด้านอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องครบถ้วน สอดคล้องกบัข้อบงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

  ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทย ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะได้รับการอนมุตัิ
ให้จดัการฝึกอบรม จะต้องผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรม
จะต้องจดัให้มีการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ืองดงันี ้

๑๓.๑  การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้มีระบบและกลไกการ 
       ประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายใน อยา่งน้อยทกุ ๒ ปี  
๑๓.๒  การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมิน 
       คณุภาพจากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ อยา่งน้อยทกุ ๕ ปี 

 

 



 

หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐ หน้า ๑๙ 

 

 
 


