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ภาคผนวก ๒ 

งานวิจัยเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แพทยประจำบานจะตองทำงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณอยางนอย ๑ เรื่อง 

๒. ชนิดของงานวิจัยอาจจะเปนงานวิจัยแบบ retrospective, prospective, cross sectional หรือ 

systematic review ที่มี meta-analysis ก็ได แตทัง้นี้ขอใหคำนึงถึงประโยชนที่จะไดรับจากการทำวิจัยที่

จะสามารถนำไปใชพัฒนางานไดจริงเปนสำคัญ 

๓. แพทยประจำบานจะตองเปนผวูิจัยหลัก หรือเปนผวูิจัยรวมที่มีสวนรวมในงานวิจัยไมนอยกวารอยละ 

๕๐ 

๔. รายงานวิจัยจะตองประกอบดวยหัวขอตอไปนีเ้ปนอยางนอย 

๑) ที่มาและจุดประสงคของการวิจัย 

๒) วิธีการวิจัย 

๓) ผลการวิจัย 

๔) การวิจารณผลการวิจัย 

๕) บทคัดยอ 

๕. งานวิจัยจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

๑) เปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศกึษามากอนทั้งในและ

ตางประเทศ แตนำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 

๒) แพทยประจำบานและอาจารยผูดำเนินงานวิจัยทุกคนควรผานการอบรมดานจริยธรรมการ

วิจัยในคน และ good clinical practice (GCP) 

๓) งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน 
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๔) งานวิจัยทุกเรื่องควรดำเนินภายใตขอกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกตองและ

เหมาะสมกับคำถามวิจัย 

๕) ตองมบีทคดัยอ (Abstract) เปนภาษาอังกฤษ 

๖. ในกรณีที่เปนการทำวิจัยในผูปวย จะตองดำเนินการดังนี้ 

๑) เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ตองดำเนินการทำวิจัย

ตามขอตกลงโดยเครงครัด 

๒) เม่ือมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพ่ือใหยินยอมเขารวมวิจัย ตองใหสำเนาแก

ผูปวยหรือผูแทนเก็บไว ๑ ชุด 

๓) ใหระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานะการเขารวมงานวิจัยของผูปวย 

๔) การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว โดยการกระทำดังกลาว

ไมไดเปนสวนหนึ่งของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทำไดไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น ยกเวน

ไดมีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแลว และผวูิจัยหรือคณะผวูิจัยตองเปนผรูับผิดชอบ

คาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดข้ึนกับผูปวยและผดููแลผูปวย 

๕) กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดใหทำการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูปวย

ตามปกติ หากมีผลลัพธที่อาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดำเนินการแจง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพ่ือวางแผนแจงผูที่เก่ียวของรับทราบตอไป 

๖) หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรณีที่ไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใชหลักพ้ืนฐาน 

๓ ขอของจริยธรรมทางการแพทยในการตัดสินใจ คือ 

๖.๑) การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับ

ผูปวย 

๖.๒) การเคารพสิทธิผูปวย 

๖.๓) การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะไดรับบริการทาง

การแพทยตามมาตรฐาน 
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๗. กรอบเวลาการทำวิจัย 

ตลอดระยะเวลา ๓ป (๓๖ เดือนของการฝกอบรม) มีกรอบเวลาโดยประมาณดังนี้ 

เดือนที่  ประเภทกิจกรรม 

๑-๖   จัดเตรียมคำถามวิจัยและทบทวนวรรณกรรม 

๗-๑๒  จัดทำโครงรางงานวิจัย สอบโครงรางงานวิจัยขออนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยและทุนวิจัย (ถามี) 

๑๓-๒๘   เริ่มเก็บขอมูล นำเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะ 

๒๙   วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

๓๐   จัดทำรายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข 

๓๑   สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบัน  

๓๒  สงรายงานวิจัยตอราชวิทยาลัยฯ ซึ่งราชวิทยาลัยฯ จะไดกำหนดวันนำเสนอ

งานวิจัยตอไป 

๘. การรับรองวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 

การรับรองคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษาวุฒิบัตร (วว.) หรือ หนังสืออนุมัติ (อว.) สาขาโสต ศอ นาสิก

วิทยา ให“เทียบเทาปริญญาเอก”นั้นถือเปนสิทธิสวนบุคคล และของแตละสถาบันที่ใหการฝกอบรม โดย

ใหเปนไปตามความสมัครใจของแตละสถาบันที่ใหการฝกอบรม และความสมัครใจของแพทยประจำบาน 

หากแพทยประจำบานมีความประสงคดังกลาว จะตองแจงใหสถาบันฝกอบรมทราบเปนลายลักษณอักษร 

กอนวาจะรับการฝกอบรมที่มี โอกาสไดรับทั้ง วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒิ ดังกลาวให “เทียบเทา

ปริญญาเอก”  

ในกรณีที่ สถาบันฝกอบรมฯ ไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อใหมีการรับรอง

คุณวุฒิ วว. หรือ อว. “เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไมจัดการฝกอบรมแบบที่มีการ

รับรองคุณวุฒิ ให “เทียบเทาปริญญาเอก”ได สถาบันนั้นสามารถแจงใหแพทยประจำบานทราบตั้งแตวัน 

เริ่มเปดรับสมัครการคัดเลือกเขาเปน แพทยประจำบานไปจนถึงวันที่เริ่มเปดการฝกอบรม ในกรณีที่
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สถาบันฝกอบรมใดตองการใหมีการรับรอง วว. หรือ อว. ใหมี คุณวุฒิดังกลาว แตมีทรัพยากรจำกัด

สถาบันนั้นสามารถติดตอขอความรวมมือจากอาจารย และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาชวยได 

การที่แพทยประจำบานสอบผาน และมีสิทธิ์ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติสาขาโสต ศอ นาสิก

วิทยาแลว หากมีความประสงคจะใหราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย ดำเนินการเพ่ือรับรองวาวุฒิบัตร 

หรือหนังสืออนุมัติสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยามีคณุวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” นั้น จะตองทำใหผล

งานวิจัย หรือสวนหนึ่งของผลงานวิจัยที่สงมาใหราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเขาสอบ วว. หรือ อว. ในครั้ง

นั้นมีลักษณะดังนี้  

๘.๑ ผลงานวิจัย หรือสวนหนึง่ของผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยูนอกเหนือประกาศของ TCI 

จะตองเปนวารสารที่ถูกคัดเลือกใหอยูใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar 

หรือในวารสารนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยอและมีการตีพิมพวารสารฉบับนี้มา

นานเกิน ๑๐ป (วารสารเริ่มออกอยางชาในป พ.ศ.๒๕๔๙ หรือ ค.ศ.๒๐๐๖)  

๘.๒ ผลงานวิจัยนั้นมีการตีพิมพทางวารสารทางการแพทย หรือยอมรับการตีพิมพกอนจบการ

ฝกอบรม หรือหลังจบการฝกอบรมภายในระยะเวลา ๓ ป และเปนงานวิจัยที่ทำในขณะทำการฝกอบรม 

โดยผเูขาฝกอบรมเปนผวูิจัยหลัก 

๘.๓ ผลงานวิชาการที่ตีพิมพเผยแพร ตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักอยางนอยในบทคัดยอ 

(Abstract) 

๘.๔ ตองทำการสงผลงานทางวิชาการใหราชวิทยาลัยฯ เปนผรูวบรวมเพื่อทำเรื่องขอรับเทียบเทา

ปริญญาเอก 

ถึงแมวาวุฒิบัตรฯ จะไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก”แลว แตไมสามารถใชคำวา 

Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และไมสามารถเขียนคำวา ดร. นำหนาชื่อตนเอง 

เพียงแตทางสถาบันการศึกษาสามารถใชวุฒิบัตรฯ ที่ “เทียบเทาปริญญาเอก” นี้มาใชเปนคุณสมบัติใน

การแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปนวุฒิ

การศึกษาประจำสถานศึกษาไดเทานั้น โดยในการแสดงวุฒิการศึกษาของอาจารย เสนอให
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สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกเปนอาจารยที่มวีุฒิปริญญาเอก หรือ Ph.D. หรือ ปร.ด. กับ

อาจารยที่มีวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก 


