
 
 

๑ 

 

เกณฑห์ลักสูตรเพือ่ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
ด้านศัลยศาสตรศ์ีรษะและคอ 

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย ์แห่งประเทศไทย 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) เกณฑห์ลกัสตูรเพ่ือประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศี์รษะและคอ 

 (ภาษาองักฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical proficiency in Head and Neck  
Surgery 

 

๒. ชื่อวุฒบัิตร 
          ช่ือเตม็ 
    (ภาษาไทย)       ประกาศนียบตัรวิชาชีพเวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศี์รษะและคอ 

(ภาษาองักฤษ)    Certificate of Medical proficiency in Head and Neck Surgery 
          ช่ือย่อ 
           (ภาษาไทย) ป.ศลัยศาสตรศี์รษะและคอ 
           (ภาษาองักฤษ) Cert. in Head and Neck Surgery 
 

๓. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ 
 ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

 

๔. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
  เน่ืองจากการดแูลรกัษาผูป่้วยเนือ้งงอกศีรษะและคอ และการผา่ตดัรกัษาเนือ้งอกศีรษะและคอมีขอบเขต
ตัง้แตง่่ายไปถึงยาก ในรายท่ีมีความยากและความซบัซอ้นจ าเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรูค้วามช านาญและทกัษะ
เพิ่มเตมิ ประกอบกบัจ านวนผูป่้วยท่ีเพิ่มมากขึน้ และจ านวนแพทยท่ี์ไมเ่พียงพอ ท าใหมี้ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือผลิตแพทยท่ี์มีความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นนีข้ึน้มา เพ่ือรองรบัภาระงานท่ีเพิ่มขึน้และใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ท่ีเป็นประโยชนต์อ่ผูป่้วยมากท่ีสดุ  

หลกัสตูรนีน้อกจากจะจดัการฝึกอบรมใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพตามวิชาชีพท่ีก าหนดแลว้ ยงัเนน้ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความเอือ้อาทรและใสใ่นในความปลอดภยัเพ่ือ
การแกไ้ขปัญหาและสง่เสรมิสขุภาพของประชาชนโดยยดึถือผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืน้ฐานการดแูลแบบองคร์วม 
และมีสภาวะการท างานท่ีเหมาะสมเพ่ือธ ารงสขุภาพของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
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๕. ผลลัพธข์องการฝึกอบรม/หลักสูตร 
แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมตามเกณฑห์ลกัสตูรนี ้ตอ้งมีคณุสมบตัแิละความรูค้วามสามารถขัน้ต  ่าตาม

สมรรถนะหลกัทัง้ ๖ ดา้นดงันี ้
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

ก. มีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการ วินิจฉัย การวินิจฉยัแยกโรค การเลือกใชเ้ครื่องมือเพ่ือ
วินิจฉยั แนวทางการรกัษาและฟ้ืนฟูผูป่้วยเนือ้งอกศีรษะและคอ 

ข. มีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการเตรียมผูป่้วยใหพ้รอ้มเพ่ือการผ่าตดัเนือ้งอกศีรษะและ
คอ การดแูลและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นระหวา่งผา่ตดั ตลอดจนการดแูลผูป่้วยหลงัการผ่าตดั 

ค. มีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยแบบประคบัประคอง (palliative care)  
๒) ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ

ด้าน  (Medical Knowledge and Skills) 
ก. ความรูเ้ก่ียวกบัโรคมะเรง็ศีรษะและคอเก่ียวกบัพฤตกิรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือกใน

การรกัษารวมถึงขอ้ดีขอ้เสีย และภาวะแทรกซอ้นของการรกัษาแตล่ะวิธี และพยากรณโ์รค  
ข. มีความรูค้วามสามารถและทกัษะเก่ียวกบัหตัถการการผา่ตดัเนือ้งอกศีรษะและคอ รวมทัง้

หตัถการการผา่ตดัเพ่ือเสรมิสรา้งและซอ่มแซม  
 ๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

ก. มีความสามารถในการวิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์
ข. มีความสามารถในการเรียนรูแ้ละเพิ่มประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ 

๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. มีความสามารถและทกัษะในการส่ือสารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาติ  
ข. มีความสามารถและทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหา  
ค. มีความสามารถและทกัษะในการท างานเป็นทีม และมีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี   

๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
ก. ความสามารถในการปฏิบตังิานไดด้ว้ยตนเองอยา่งเตม็ตวัโดยไมต่อ้งมีการก ากบัดแูล 
ข. การเรียนรูต้ลอดชีวิต หรือการพฒันาวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง 
ค. การบริบาลโดยใชผู้ป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม ค านงึถึง

ประสิทธิภาพและความปลอดภยั 
ง. มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

๗) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
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ก. มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
ข. มีความรูแ้ละมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย  
ค. มีความสามารถในการใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

และสามารถปรบัเปล่ียนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสขุไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
     ๖.๑  วิธีการให้การฝึกอบรม  

๑). การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
ปฏิบตังิานในหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หอ้งผา่ตดัและหอผูป่้วยใน เพ่ือไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัทกัษะของ ........  

- การดแูลรกัษาผูป่้วยเนือ้งอกศีรษะและคอ  

- การเตรียมผูป่้วยใหพ้รอ้มเพ่ือการผ่าตดั รวมถึงการดแูลระหวา่งและหลงัผา่ตดั 
- การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง 

๒).  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) 
- ปฏิบตังิานในหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน หรือคลินิกพิเศษเนือ้งอกศีรษะและคอ เพ่ือ

เรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะเก่ียวกบั การวินิจฉัย การเลือกใชเ้ครื่องมือเพ่ือวินิจฉยั แนวทางการ

รกัษาและฟ้ืนฟผููป่้วยเนือ้งอกศีรษะและคอ พฤติกรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือกในการ

รกัษารวมถึงขอ้ดีขอ้เสีย และภาวะแทรกซอ้นของการรกัษาแตล่ะวิธี และพยากรณโ์รค 

- ปฏิบตังิานในหอ้งผา่ตดัไดร้บัการฝึกอบรม/ชว่ยท า/ไดท้  าดว้ยตนเองเก่ียวกบัหตัถการการ
ผา่ตดัเนือ้งอกศีรษะและคอ   ท่ีรวมทัง้หตัถการการผ่าตดัเพ่ือเสรมิสรา้งและซอ่มแซม 

๓). การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
Improvement)  
- ไดน้  าเสนอหรือเขา้รว่มกิจกรรมสมันาวารสารทางการแพทย ์และมีสว่นรว่มในการวิพากษ์

บทความหรืองานวิจยัทางการแพทย ์

- มีประสบการณใ์นการท า mortality and morbidity conference  
๔).  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
- เขา้รว่มกิจกรรมท่ีสง่เสรมิทกัษะปฏิสมัพนัธแ์ละการส่ือสาร และการพฒันาดา้นมนษุยสมัพนัธ ์
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- มีประสบการณก์ารใหข้อ้มลูผูป่้วยเพ่ือการตดัสินใจการรกัษา การใหค้  าแนะน า และค าปรกึษา
เก่ียวกบัสขุภาพ 

- มีประสบการณใ์นการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และรว่มอภิปรายในงานสมัมนาทางวิชาการท่ีจดั

ขึน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- ปฏิบตังิานเป็นทีมรว่มกบัแพทยต์า่งสาขา พยาบาล และบคุลากรทางการแพทยส์าขาอ่ืนๆ 

รวมถึงการมีสว่นรว่มในกิจกรรมวิชาการสหสาขา เชน่ tumor conference, x-ray conference 

เป็นตน้ 

๕).  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
- ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตังิานรกัษาพยาบาลดว้ยตนเองตามระดบัความรูค้วามสามารถ 

- เขา้รว่มกิจกรรมท่ีสง่เสรมิใหมี้การเรียนรูว้ิธีการน าไปสูค่วามเป็นผูเ้รียนรูต้อ่เน่ืองตลอดชีวิต 

รวมถึงการเขา้รว่มประชมุวิชาการเพ่ือพฒันาวิชาชีพ 

- มีสว่นรว่มในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรกัษา และเรียนรูเ้ก่ียวกบั
การใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสมและคุม้คา่ 

- ไดร้บังานท่ีตอ้งรบัผิดชอบดว้ยตนเอง 

๖).  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 มีประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบั 

- ระบบสขุภาพของประเทศ 

- ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรกัษา 

ทัง้นีท้างสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัสภาวะการท างานใหเ้หมาะสม ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูร้บัการ
ฝึกอบรม 

 
๖.๒ เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

๑).  โรคหรือภาวะของผูป่้วย แบง่เป็น (ภาคผนวกที ่๑) 
 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งสามารถใหก้ารวินิจฉยั ดแูลรกัษา และฟ้ืนฟ ู หรือใหค้  าแนะน าเพ่ือสง่ตอ่ 

ได ้ในโรคเนือ้งอกของศีรษะและคอ ตอ่ไปนี ้
ระดบัท่ี  ๑   โรคหรือภาวะท่ีพบบอ่ย ซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากผูป่้วย 

โดยตรง  
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ระดบัท่ี  ๒   โรคหรือภาวะท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบัท่ี ๑ และมีความส าคญัซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
     สามารถเรียนรูจ้ากผูป่้วยแตไ่มไ่ดด้แูลผูป่้วยโดยตรง เชน่ การรว่มดแูลในหอผูป่้วย 

ดว้ยกนั เป็นตน้  
ระดบัท่ี  ๓   โรคท่ีพบนอ้ยแตมี่ความส าคญั ซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเรียนรูโ้ดย 

การศกึษาดว้ยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู ้
โรคในกลุม่นีอ้ยา่งพอเพียง 

๒). การตรวจพิเศษ (ภาคผนวกที ่๑) 
ระดบัท่ี ๑  สามารถตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัท่ี ๒  สามารถสง่ตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัท่ี ๓  สามารถสง่ตรวจ และน าผลไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

๓). หตัถการการผ่าตดัศรีษะและคอ แบง่เป็น (ภาคผนวกที ่๑) 
ระดบัท่ี ๑   หตัถการท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมต้องท าไดด้ว้ยตนเอง   
ระดบัท่ี ๒  หตัถการท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรท าได ้ หรือท าไดภ้ายใตก้ารแนะน าของ

ผูเ้ช่ียวชาญ) 
ระดบัท่ี ๓  หตัถการท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอาจท าได ้ หรือสามารถช่วยผ่าตดัได ้หรือเคยได้

เห็น หรือสามารถบอกขอ้บง่ชี ้ขอ้หา้ม ภาวะแทรกซอ้น ขอ้ดีขอ้เสียได ้
 

๖.๓  จ านวนปีของการฝึกอบรม   ๑ ปี 
 
๖.๔  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

สถาบนัฯ ตอ้งมีคณะกรรมการซึ่งมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน 
การบริหาร และ การประเมินผล ส าหรบัแตล่ะขัน้ตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการใหผู้มี้สว่นไดส้ว่นเสียท่ี
เหมาะสมมีสว่นรว่มในการวางแผนการฝึกอบรม  ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรตอ้งมีประสบการณ์
ในการปฏิบตังิานในสาขานัน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ ๕ ปี และไดร้บัการรบัรองจากราชวิทยาลยัฯ 

 
๖.๕ สภาวะการปฏิบัตงิาน 

สถาบนัฯ ตอ้งจดัสภาวะการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้

- ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม ระบกุฎเกณฑแ์ละ
ประกาศใหช้ดัเจนเรื่องเง่ือนไขงานบรกิารและความรบัผิดชอบของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
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- มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีการลาพกั เชน่ การลาคลอดบตุร 
การเจ็บป่วย การเกณฑท์หาร การถกูเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/
หลกัสตูร เป็นตน้  

- จดัใหมี้คา่ตอบแทนแกผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกบัต าแหนง่และงานท่ีไดร้บัมอบหมาย  

- ควรมีการระบชุั่วโมงการท างานท่ีเหมาะสม 
 

๖.๖ การวัดและประเมินผลเพือ่ประกาศนียบัตรฯ 
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการจบการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมและการจบการ

ฝึกอบรม ครอบคลมุผลลพัธก์ารฝึกอบรมทัง้ ๖ ดา้น ดงันี ้
มิตท่ีิ ๑ สมรรถนะการดแูลรกัษาผูป่้วย 
มิตท่ีิ ๒ ความรู ้ ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วย 

และสงัคมรอบดา้น 
มิตท่ีิ ๓ การพฒันาตนเองและการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิ 
มิตท่ีิ ๔ ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร 
มิตท่ีิ ๕ ความเป็นมืออาชีพ 
มิตท่ีิ ๖ การปฏิบตังิานใหเ้ขา้กบัระบบ 

 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการประเมิน entrustable professional activity ตามหวัขอ้ท่ีราชวิทยาลยัฯ 
ก าหนด และมีการก าหนด milestones ของแตล่ะช่วงการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด
(ภาคผนวกที ่๒)   

 
สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีการบนัทกึขอ้มลูของการประเมินผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตามผลลพัธก์ารฝีกอบรม และ

จดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระเบียนและสามารถเรียกตรวจสอบได ้
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท าการบนัทกึขอ้มลูการท าหตัถการลงใน log book ท่ีราชวิทยาลยัก าหนด   
ผลการประเมินน าไปใชพ้ิจารณาคณุสมบตัผิูเ้ขา้สอบเพ่ือวฒุิบตัรฯ 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการประเมินระหวา่งการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอและมีการแจง้ผลการประเมินให้

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมรบัทราบ เพ่ือจะไดมี้สว่นรว่มกนัในการพฒันาสมรรถนะหลกัทัง้ ๖ ดา้นของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมใหไ้ดผ้ลสมบรูณข์ึน้ 
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สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งก าหนดเกณฑก์ารจบการฝึกอบรมใหช้ดัเจน และครอบคลมุผลลพัธก์ารฝึกบอรมทัง้ ๖ 
ดา้น  มีการก าหนดแนวทางปฏิบตัสิ  าหรบัผูท่ี้ไมผ่า่นการประเมิน และเกณฑก์ารใหอ้อกจากการฝึกอบรมรวมถึง
ขัน้ตอนในการด าเนินการ 

๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพือ่ประกาศนียบัตร 
   (๑)  คณุสมบตัผิูมี้สิทธ์ิเขา้สอบเพ่ือประกาศนียบตัร 
    ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบตอ้งเป็นผูท่ี้จบการฝึกอบรมตามเกณฑห์ลกัสตูรประกาศนียบตัรในวิชาชีพ
เวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศี์รษะและคอ จากสถาบนัซึ่งไดร้บัการรบัรองเกณฑห์ลกัสตูรจากราชวิทยาลยัแลว้ ไมเ่กิน  
๓ ปี   
  

(๒) เอกสารประกอบ 
 เอกสารรบัรองจากสถาบนัฝึกอบรมวา่เป็นผูท่ี้ส  าเรจ็การฝึกอบรมจากหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศี์รษะและคอ 
(๓)  วิธีการประเมิน 

- ประเมินโดยวิธีการสอบปากเปลา่ โดยตอ้งไดค้ะแนนรวมไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ ๖๐ 

- กรณีท่ีสอบไมผ่า่นสามารถสอบซ า้ในปีถดัไป ไดต้ราบใดท่ียงัคงคณุสมบตัขิองผูมี้
สิทธิเขา้สอบอยู่   

 
 
๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑ คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ๗.๑.๑) เป็นแพทยท่ี์ไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๒๕   
๗.๑.๒) เป็นแพทยท่ี์ไดร้บัวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัแิสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือศลัยศาสตร ์ 
 
๗.๒ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์หง่ประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้
ในสดัสว่นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ่อาจารยต์อ่ภาระงานบรกิารตอ่ปี ตามตารางตอ่ไปนี  ้  
 

จ านวนแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ปี ๑ ๒ ๓ ๔ 
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จ านวนอาจารย ์ ๒ ๔ ๖ ๘ 
จ านวน visit ของผูป่้วยเนือ้งอกของศีรษะและคอตอ่ปี ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 
จ านวนการผา่ตดัศีรษะและคอตอ่ปี ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ 
 

๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สถาบนัฯ จะตอ้งมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ คดัเลือกผูเ้ขา้ฝึกอบรม และก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมท่ีชดัเจน มีความเสมอภาค โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
 

๘. อาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม 
๘.๑ อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้      

 ๘.๑.๑ เป็นแพทยท่ี์ไดร้บัวฒุิบตัรหรือประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศี์รษะ
และคอ หรือเทียบเท่า หรือ 

 ๘.๑.๒ เป็นแพทยท่ี์ไดร้บัวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัฯิ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ีปฏิบตังิานดแูล
รกัษาผูป่้วยโรคเนือ้งอกของศีรษะและคอไมน่อ้ยกว่า ๓ ปี หรือ 

 ๘.๑.๓ เป็นแพทยส์าขาอ่ืนท่ีไดร้บัวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัใินสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ ศลัยศาสตร์
ตกแตง่ อายรุกรรมมะเรง็ รงัสีแพทย ์พยาธิแพทย ์หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิก
แพทยฯ์ รบัรอง 

 ๘.๑.๔ นกัแกไ้ขการพดู (ไมน่บัรวมในการประเมินศกัยภาพ) 
 ๘.๑.๕ บคุลากรในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีปฏิบตังิานรว่มกนัในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคเนือ้งอกศีรษะ

และคอ ท่ีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยฯ์ รบัรอง (ไมน่บัรวมในการประเมินศกัยภาพ) 
๘.๒   ประธานการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรม จะตอ้งเป็นอาจารยต์ามขอ้ ๘.๑.๑ ซึ่งปฏิบตังิานทางดา้น

โสต ศอ นาสิกวิทยามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ ๕ ปี และไดร้บัการรบัรองจากราชวิทยาลยัฯ            
๘.๓ จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม                    
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้อาจารยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเตม็เวลาเริ่มแรกไมน่อ้ยกวา่ ๒ คน ในการขอเปิด

เป็นสถาบนัฝึกอบรม ซึ่งจะรบัผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดไ้มเ่กิน ๑ คน ในกรณีท่ีตอ้งการรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพิ่มขึน้ ให้
ค  านวณตามสดัสว่น อาจารย ์๒ คน ตอ่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพิ่มขึน้ ๑ คน (ตารางในขอ้ ๗.๒)  

ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไมเ่พียงพอ  สถาบนัฝึกอบรมอาจจดัใหมี้อาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรมแบบไมเ่ตม็เวลาไดไ้มม่ากกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวน อาจารยท์ัง้หมด และภาระงานของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
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ฝึกอบรมแบบไมเ่ตม็เวลา เม่ือรวมกนัทัง้หมดจะตอ้งไมน่อ้ยกว่าภาระงานของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็
เวลาท่ีขาดหายไป   
      สถาบนัฯ ตอ้งก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมใหส้อดคลอ้ง
กบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ระบคุณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมท่ีชดัเจน โดยครอบคลมุ
ความช านาญท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ คณุสมบตัทิางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก 

สถาบนัฯ ตอ้งระบหุนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ภาระงานของอาจารย ์และสมดลุระหวา่งงานดา้นการศกึษา การ
วิจยั อาจารยต์อ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์แพทยสภาก าหนดไว ้ อาจารยจ์ะตอ้งมีเวลาเพียงพอ
ส าหรบัการใหก้ารฝึกอบรม ใหค้  าปรกึษา และก ากบัดแูล นอกจากนัน้อาจารยย์งัตอ้งมีการพฒันาตนเองอยา่ง
ตอ่เน่ืองทัง้ทางดา้นการแพทยแ์ละดา้นแพทยศาสตรศกึษา  สถาบนัฯ ตอ้งจดัใหมี้การพฒันาอาจารยอ์ย่างเป็น
ระบบ และมีการประเมินอาจารยเ์ป็นระยะ 

ในกรณีท่ีสดัสว่นของอาจารยต์อ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมลดลงกวา่ท่ีไดร้บัอนมุตัไิว ้สถาบนัควรพิจารณาลด
จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคณุภาพการฝึกอบรมไว ้  

 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 

สถาบนัฯ ตอ้งก าหนดและด าเนินนโยบายเก่ียวกบัทรพัยากรการศกึษาใหค้รอบคลมุประเดน็ตอ่ไปนี  ้

- สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ การเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูทางวิชาการท่ี
ทนัสมยั สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งเพียงพอ มีอปุกรณส์ าหรบั
ฝึกอบรมภาคปฏิบตัแิละมีสิ่งแวดลอ้มทางการศกึษาท่ีปลอดภยั    

- การคดัเลือกและรบัรองการเป็นสถานท่ีส าหรบัการฝึกอบรม จ านวนผูป่้วยเพียงพอและชนิดของผูป่้วย
หลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธข์องการเรียนรูท่ี้คาดหวงั ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยผ่าตดั ผูป่้วยนอก
เวลาราชการและผูป่้วยวิกฤต การเขา้ถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบตัิท่ี
พอเพียงส าหรบัสนบัสนนุการเรียนรู ้

- ส่ืออิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการเรียนรูท่ี้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงได ้ มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถกูหลกัจริยธรรม 

- การจดัประสบการณใ์นการปฏิบตังิานเป็นทีมรว่มกบัผูร้ว่มงานและบคุลากรวิชาชีพอ่ืน 

- การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใชใ้นการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

- การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทัง้ในและนอกประเทศตามท่ีระบไุวใ้นหลกัสตูร ตลอดจนระบบการโอนผล
การฝึกอบรม 



 

เกณฑห์ลกัสตูรประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศ์ีรษะและคอ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๐ 

 

 
๑๐. อายุและการต่ออายุประกาศนียบัตรฯ 

แพทยสภาก าหนดใหป้ระกาศนียบตัรในวิชาชีพมีอาย ุ ๕ ปี ผูท่ี้ไดร้บัประกาศนียบตัรฯ นีจ้ะตอ้งตอ่อายุ
ประกาศนียบตัรฯ ตามวิธีการตอ่ไปนี ้

๑. เขา้รว่มประชมุวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคเนือ้งอกศีรษะและคออยา่งนอ้ย ๓ ครัง้ตอ่ ๕ ปี หรือ 
๒. หนงัสือรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาวา่ไดผ้า่ตดัโรคเนือ้งอกศีรษะและคอ ไมน่อ้ยกวา่ ๕๐ ราย ตอ่ 

๕ ปี 
๑๑. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

สถาบนัฯ ตอ้งก ากบัดแูลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็นประจ า มีกลไกส าหรบั
การประเมินหลกัสตูรและน าไปใชจ้รงิ การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ตอ้งครอบคลมุ 

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
- ผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้พงึประสงค ์

- แผนการฝึกอบรม 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

- การวดัและประเมินผล 
- พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 

- ทรพัยากรทางการศกึษา 
- คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

- ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสขุภาพ 
- สถาบนัฯ รว่ม 

- ขอ้ควรปรบัปรุง 
สถาบนัฯตอ้งแสวงหาขอ้มลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูร จากผูใ้หก้ารฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม นายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูมี้สว่นไดส้่วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการปฏิบตังิานของแพทยผ์ูส้  าเรจ็การฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 
๑๒. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

สถาบนัฯ ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่งนอ้ยทกุ ๕ 
ปี    ปรบัปรุงกระบวนการ โครงสรา้ง เนือ้หา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้  าเรจ็การฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการ



 

เกณฑห์ลกัสตูรประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศ์ีรษะและคอ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๑ 

 

ประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรบัปรุงแกข้อ้บกพรอ่งท่ีตรวจพบ มีขอ้มลู
อา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 

ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์หง่ประเทศไทย เป็นผูร้บัผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน/ พฒันา
หลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยทกุ ๕ ปี และแจง้ผลการทบทวน/ พฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 

 
๑๓. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

- สถาบนัฯ ตอ้งบรหิารจดัการหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นตา่งๆ ไดแ้ก่ การ
รบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรบั) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและ
ประเมินผล และผลลพัธข์องการฝึกอบรมท่ีพงึประสงค ์เอกสารแสดงการส าเรจ็การฝึกอบรม 

- สถาบนัฯ ตอ้งก าหนดหนา้ท่ีรบัผิดชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการ
ฝึกอบรม/ หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 

- สถาบนัฯ ตอ้งมีบคุลากรท่ีปฏิบตังิานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินการ
ของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การบรหิารจดัการท่ีดีและใชท้รพัยากรไดอ้ย่างเหมาะสม 

- สถาบนัฯ ตอ้งจดัใหมี้ใหมี้จ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนนุดา้นอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 
๑๔. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

 ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์หง่ประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมท่ีจะไดร้บัการอนมุตัใิหจ้ดัการ
ฝึกอบรม จะตอ้งผา่นการประเมินความพรอ้มในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดร้บัการ
ประเมินคณุภาพทกุ ๕ ปี 

 

 
 
 


