หลักสูตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

๒. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ
นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) ว.ว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

๓. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
จัดทาหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่มีความทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต (continuous professional
development) ซึง่ ครอบคลุมถึงการวิจยั สามารถการทางานเป็ นทีม มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อร่วมงานทังในวิ
้ ชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทังผู
้ ้ ป่วยและ
ญาติ มีความเอื ้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย แก้ ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วย
เป็ นศูนย์กลางบนพื ้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม การเข้ าใจในระบบสุขภาพ โดยคานึงถึงความต้ องการด้ าน

๑

สุขภาพของชุมชนและสังคม ระบบบริการสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม
ตลอดจนมีการประเมินและประกันคุณภาพมาตรฐานการฝึ กอบรมในทุกสถาบันฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ สม่าเสมอ
๕. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละความรู้
ความสามารถขันต
้ ่าตามสมรรถนะหลักทัง้ ๖ ด้ านดังนี ้
๑) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
ก. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางหูคอจมูก ศีรษะ ใบหน้ า
ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนต้ น (โรคทางหูคอจมูกฯ)
ข. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมเพื่อการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วย
หลังการผ่าตัด
ค. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินของทางหูคอจมูก
ง. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาอื่น
๒) ความรู้ ความเชี ่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน
(Medical Knowledge and Skills)
ก. มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับโรคทางหูคอ
จมูกฯ
ข. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเกี่ยวกับโรคทางหูคอจมูก การใช้ เครื่ องมือเพื่อ
วินิจฉัย รักษา และฟื น้ ฟู รวมทังหั
้ ตถการทางหูคอจมูกฯ
๓) การเรี ยนรู้จากการปฏิ บตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
ก. มีความสามารถในการดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ข. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ค. มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจยั
ง. มีความสามารถในการเรี ยนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔) ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสือ่ สาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ
ข. มีความสามารถและทักษะในการนาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหา
ค. มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์
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ง. มีความสามารถและทักษะในการให้ คาปรึกษาและคาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น
โดยเฉพาะโรคทางหูคอจมูกฯ
จ. มีความสามารถและทักษะในการทางานเป็ นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๕) ความเป็ นมื ออาชี พ (Professionalism)
ก. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อร่วมงานทังในวิ
้ ชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทังผู
้ ้ ป่วย
และญาติ
ข. มีความเอื ้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดย
ยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางบนพื ้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
ค. มีทกั ษะด้ านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั งิ าน
ง. มีความสนใจใฝ่ ร้ ู และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต (continuous
professional development)
จ. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
ฉ. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๖) การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความสามารถในการใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)
และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้ การฝึ กอบรม
๑). การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. การดูแลผู้ป่วยนอก
- แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้
ต้ องปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วยนอกหูคอจมูกทัว่ ไปกอย่าง
สม่าเสมอ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 2 วัน หากไม่ตดิ กิจกรรมการเรี ยนอื่น
- แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๒ หรื อ ๓ ต้ องได้ ปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วยในคลินิกเฉพาะโรคที่
สาคัญ ได้ แก่ คลินิกโรคหู (otology/ neuro-otology/ audiology clinic) คลินิกโรค
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จมูก (rhinology/ sinus/ allergy clinic คลินิกโรคกล่องเสียง (laryngeal or voice
clinic) และ คลินิกศัลยกรรมศีรษะและคอ และอาจได้ ปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วยใน
คลินิกอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น คลินิกโรคจากการนอนหลับ (sleep clinic) คลินิกโรค
ทางการพูด (speech clinic) คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้ างใบหน้ า (facial
plastic clinic) คลินิกโรคหูคอจมูกเด็ก (pediatric ENT clinic) เป็ นต้ น
ข. การดูแลผู้ป่วยใน
- แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้ องปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วยในโดยมีการแบ่งภาระงานของ
แต่ละชันปี
้ ให้ ชดั เจน และเหมาะสม
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีประสบการณ์ในการทาหน้ าที่รับปรึกษาผู้ป่วยต่างแผนก
ผู้ป่วยฉุกเฉินหรื อผู้ป่วยในระยะวิกฤต
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีประสบการณ์ร่วมกับสหสาขาวิชาอื่นในการวางแผนการ
รักษา
ค. การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีหน้ าที่ในการเตรี ยมผู้ป่วยในพร้ อมที่จะรับการผ่าตัด
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีหน้ าที่ผา่ ตัด หรื อ ช่วยผ่าตัด ในหัตถการที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีหน้ าที่ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
๒). ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
- แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๑ ต้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์ (correlated basic
medical science) และโรคทางหูคอจมูกฯ ทัว่ ไป
- แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๒ ต้ องเรี ยนโรคทางหูคอจมูกฯ ที่ซบั ซ้ อนและเฉพาะสาขาย่อยมากขึ ้น มี
การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานมาประยุกต์ใช้ กบั ทางคลินิกมากขึ ้น (clinical science)
- แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๓ ต้ องเรี ยนความรู้รวบยอดของโรคทางหูคอจมูก (comprehensive
course)
- แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้ องเข้ าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการที่จดั ให้ มีขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
ตลอดการฝึ กอบรม เช่น grand round, interesting case, topic review, morbiditymortality conference, journal club เป็ นต้ น
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- แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ควรจะเข้ าร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขาที่เกี่ยวข้ องกับโรคทางหู
คอจมูกฯ เช่น tumor conference, x-ray conference เป็ นต้ น
- แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๓ ควรจะเข้ าร่วมอภิปรายใน interuniversity conference ซึง่ เป็ น
กิจกรรมระหว่างสถาบันฝึ กอบรมที่ราชวิทยาลัยจัดขึ ้น
- แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้ องได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหัตถการการผ่าตัด และ การใช้
เครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ ในการวินิจฉัย รักษา หรื อฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วยที่มีโรคทางหูคอจมูกฯ
๓). การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัตแิ ละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้อง
- ทางานวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างน้ อย ๑ เรื่ อง โดยเป็ นผู้วิจยั หลักหรื อมีสว่ นร่วมไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ ๕๐
- ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมสัมนาวารสารทางการแพทย์ และมีสว่ นร่วมในการวิพากษ์ บทความหรื อ
งานวิจยั ทางการแพทย์
- ได้ เข้ าร่วมอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจยั
- มีประสบการณ์ในการทา mortality and morbidity conference
๔). ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้อง
- เข้ าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะปฏิสมั พันธ์และการสื่อสาร และการพัฒนาด้ านมนุษยสัมพันธ์
- มีประสบการณ์การให้ ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการตัดสินใจการรักษา การให้ คาแนะนา และคาปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพ
- มีประสบการณ์ในการสอนนิสิต/ นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้ านรุ่นน้ อง
- มีประสบการณ์ในการนาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และร่วมอภิปรายในงานสัมมนาทางวิชาการ
๕). ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้อง
- เข้ าร่วมกิจกรรมการให้ ความรู้ทางด้ านความเป็ นมืออาชีพทางวิชาชีพแพทย์
- เข้ าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ มีการเรี ยนรู้วิธีการนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
- ได้ รับงานที่ต้องรับผิดชอบด้ วยตนเอง
๖). การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ควรจะมีประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
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- ระบบสุขภาพของประเทศ
- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
ทังนี
้ ้ทางสถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดสภาวะการทางานให้ เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้รับการฝึ กอบรม
๖.๒ เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑). ความรู้ วิทยาศาสตร์ การแพทย์พืน้ ฐานประยุกต์ (Correlated basic medical science) ทางโสต
ศอ นาสิ กวิ ทยา และระบบที ่เกี ่ยวข้อง (ภาคผนวกที่ ๑)
๒). โรคหรื อภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที่ ๑)
แพทย์ประจาบ้ านต้ องสามารถให้ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟื น้ ฟู หรื อให้ คาแนะนาเพื่อส่งต่อ ได้
ในโรคทางหูคอจมูกฯ ต่อไปนี ้
ระดับที่ ๑ โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านสามารถเรี ยนรู้ได้ จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับที่ ๒ โรคหรื อภาวะที่พบน้ อยกว่าระดับที่ ๑ และมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ าน
สามารถเรี ยนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ ดแู ลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย
ด้ วยกัน เป็ นต้ น
ระดับที่ ๓ โรคที่พบน้ อยแต่มีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านสามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษา
ด้ วยตนเอง หรื อฟั งบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้โรคในกลุ่ม
นี ้อย่างพอเพียง
๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา (ภาคผนวกที่ ๑)
ระดับที่ ๑ สามารถตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๓ สามารถส่งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ใช้ ได้
๔). หัตถการทางโสต ศอ นาสิ กวิ ทยา แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที่ ๑)
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านควรทาได้ หรื อทาได้ ภายใต้ การแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ หรื อสามารถช่วยผ่าตัดได้ หรื อเคยได้ เห็น
หรื อสามารถบอกข้ อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม ภาวะแทรกซ้ อน ข้ อดีข้อเสียได้
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๕). การทาวิ จยั (ภาคผนวกที่ ๒)
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องทางานวิจยั ให้ เสร็จสมบูรณ์ อย่างน้ อย ๑ เรื่ อง ในระหว่างการฝึ กอบรม ๓ ปี
โดยทาหน้ าที่เป็ นผู้วิจยั หลักหรื อมีสว่ นร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐
- งานวิจยั นันจะต้
้ องดาเนินการตามกระบวนการวิจยั ที่ได้ มาตรฐานสากล (good clinical practice)
- สถาบันฝึ กอบรมมีหน้ าที่ในการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั แพทย์ประจาบ้ าน ตังแต่
้ การเตรี ยมโครง
ร่างการวิจยั การขอจริ ยธรรมฯ การขอทุน (ถ้ ามี) การเก็บข้ อมูล ไปจนสิ ้นสุดการทางานวิจยั และ
จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งราชวิทยาลัยฯ
๖). การเรี ยนรู้ทางด้านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสือ่ สาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสื่อสารและการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ
๒. ปัจจัยที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
๓. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้ เสียชีวิต
๔. การบอกข่าวร้ าย
๕. การบริ หารจัดการ difficult case
๖. การตระหนักรู้พื ้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตา่ งกัน
ข. ความเป็ นมื ออาชี พ
๑. การบริบาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นหลัก
- สิทธิผ้ ปู ่ วย
๒. พฤตินิสยั
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินยั
- การแต่งกายให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๓. จริยธรรมการแพทย์
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ป่วย
- การออกใบรับรองแพทย์
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

หน้ า ๗

- การรักษาที่ไร้ ประโยชน์หรื อเป็ นอันตราย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้ อผิดพลาดของตนเอง
- การรับของสมนาคุณหรื อผลประโยชน์ส่วนตัว
- ประโยชน์ทบั ซ้ อนทางธุรกิจ
- ปฏิสมั พันธ์ระหว่างแพทย์ด้วยกันเองในหน้ าที่
๔. การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การสืบค้ นข้ อมูลเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเลือกใช้ ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ
- การประยุกต์ใช้ ข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วย
- การใช้ electronic databases และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู้
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
ค. การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ เป็ นต้ น
- ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา ได้ แก่
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
- การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้ วนถูกต้ อง
- การสร้ าง Clinical Practice Guideline (CPG)
- การป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาล
- การเสริ มสร้ างสุขภาพและการป้องกันโรค
- การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
- ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ ยาระดับชาติ
บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล เป็ นต้ น
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-

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
วิชาชีพแพทย์
ง. การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิ บตั ิ
- ระเบียบวิธีวิจยั
- สถิตพิ ื ้นฐานสาหรับงานวิจยั ทางการแพทย์
- วิธีการเขียนโครงร่างวิจยั
- จริยธรรมการวิจยั
- วิธีการเขียน manuscript
๖.๓ จานวนปี ของการฝึ กอบรม ๓ ปี
๖.๔ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
สถาบันฯ ต้ องมีคณะกรรมการซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน
การบริ หาร และ การประเมินผล สาหรับแต่ละขันตอนของการฝึ
้
กอบรม รวมถึงการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียที่
เหมาะสมมีสว่ นร่วมในการวางแผนการฝึ กอบรม ประธานแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรต้ องมีประสบการณ์
ในการปฏิบตั งิ านในสาขานันมาแล้
้
วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
๖.๕ สภาวะการปฏิบัตงิ าน
สถาบันฯ ต้ องจัดสภาวะการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้
- ให้ แพทย์ประจาบ้ านเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ) ที่เกี่ยวข้ องกับ
การฝึ กอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ ชดั เจนเรื่ องเงื่อนไขงานบริ การและความรับผิดชอบของ
แพทย์ประจาบ้ าน
- มีการกาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณีที่แพทย์ประจาบ้ านมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การ
เจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
เป็ นต้ น
- จัดให้ มีคา่ ตอบแทนแก่แพทย์ประจาบ้ านอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้ รับมอบหมาย
- ควรมีการระบุชวั่ โมงการทางานที่เหมาะสม
๖.๖ การวัดและประเมินผล
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การวัดและประเมินผลแพทย์ประจาบ้ าน ประกอบด้ วย
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชัน้ ปี
การประเมินระหว่ างการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีการประเมินแพทย์ประจาบ้ านระหว่างการฝึ กอบรม ครอบคลุมผลลัพธ์การ
ฝึ กอบรมทัง้ ๖ ด้ าน ดังนี ้
มิตทิ ี่ ๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย
มิตทิ ี่ ๒ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้ าน
มิตทิ ี่ ๓ การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
มิตทิ ี่ ๔ ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
มิตทิ ี่ ๕ ความเป็ นมืออาชีพ
มิตทิ ี่ ๖ การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีการประเมิน entrustable professional activity ตามหัวข้ อที่ราชวิทยาลัยฯ
กาหนด และมีการกาหนด milestones ของแต่ละช่วงการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด
(ภาคผนวกที่ ๓)
การบันทึกข้ อมูลการประเมินแพทย์ ประจาบ้ านทาโดย
สถาบันฝึ กอบรมต้ องมีการบันทึกข้ อมูลของการประเมินแพทย์ประจาบ้ านในมิตติ า่ งๆ ตามผลลัพธ์การฝี ก
อบรม และจัดเก็บไว้ อย่างเป็ นระเบียนและสามารถเรี ยกตรวจสอบได้
แพทย์ประจาบ้ านต้ องทาการบันทึกข้ อมูลการทาหัตถการลงใน electronic log book ซึง่ ราชวิทยาลัยได้
จัดเตรี ยมไว้
ผลการประเมินนาไปใช้ ในกรณี ต่อไปนี ้
๑. เพื่อเลื่อนระดับชันปี
้
๒. เพื่อใช้ พิจารณาคุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีการประเมินระหว่างการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอและมีการแจ้ งผลการประเมินให้
แพทย์ประจาบ้ านรับทราบ เพื่อจะได้ มีสว่ นร่วมกันในการพัฒนาสมรรถนะหลักทัง้ ๖ ด้ านของแพทย์ประจาบ้ านให้
ได้ ผลสมบูรณ์ขึ ้น
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สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องกาหนดเกณฑ์การเลื่อนชันปี
้ ให้ ชดั เจน และครอบคลุมผลลัพธ์การฝึ กอบรมทัง้ ๖ ด้ าน
มีการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน และเกณฑ์การให้ ออกจากการฝึ กอบรมรวมถึงขันตอนใน
้
การดาเนินการ
๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบิ ัตรฯ
๖.๖.๒.๑ การสอบเพื่อวุฒบิ ัตรฯ
(๑) คุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิ์เข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕ และผ่านการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาแล้ ว และต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
๑. ได้ รับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์หลักสูตร
ของแพทยสภาในสถาบันฝึ กอบรมที่แพทยสภาให้ การรับรองและขึ ้นทะเบียนไว้ กบั
แพทยสภาครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
๒. ได้ ปฏิบตั งิ านชดใช้ ทนุ ตามการจัดสรรของคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผ้ ทู า
สัญญาชดใช้ ทนุ การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ในสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่สามารถเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานได้ ตามคุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามเกณฑ์ทวั่ ไปสาหรับ
สถาบันฝึ กอบรมและมีภาระงานด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบัน
ฝึ กอบรมตามที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยต้ อง
ปฏิบตั งิ านมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (ประกาศแพทยสภาที่
๕๕/๒๕๔๗)
นอกจากนี ้ยังต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นๆ ดังนี ้
๑. ต้ องมีผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพเสร็จสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ที่กาหนด อย่างน้ อย ๑ เรื่ อง
และส่งถึงคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ ภายในเวลาที่กาหนด
๒. ต้ องมีการนาเสนอผลงานวิจยั ต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ ตาม
เวลาที่กาหนด
๓. ต้ องมีประสบการณ์การทาหัตถการครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและภายในระยะเวลาที่
กาหนด
๔. ต้ องผ่านการประเมินทักษะการกรอกระดูก temporal
(๒) เอกสารประกอบ
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๑. เอกสารรับรองจากสถาบันฝี กอบรมหรื อสถานที่ปฏิบตั งิ านว่าเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบ
ผ่านเกณฑ์ตามผลลัพธ์การฝึ กอบรมทัง้ ๖ ด้ าน
๒. บทความงานวิจยั ในรูปแบบของงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์และรูปแบบพร้ อมส่งตีพิมพ์
(manuscript) อย่างละ ๑ ชุด พร้ อมใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ และเอกสารรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมหรื อสถานที่ปฏิบตั งิ านว่าเป็ นเจ้ าของ
งานวิจยั หรื อมีสว่ นร่วมในงานวิจยั มากกว่าร้ อยละ ๕๐
๓. เอกสารรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมหรื อสถานที่ปฏิบตั งิ านว่าได้ ทาหัตถการครบตาม
เกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้ วย
๑. การสอบข้ อเขียน ประกอบด้ วยการสอบ basic science (จัดสอบให้ สาหรับแพทย์
ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ปี ละ ๑ ครัง้ ) และการสอบ comprehensive (จัดสอบให้ สาหรับ
แพทย์ประจาบ้ านที่มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ)
๒. การสอบปากเปล่า
๓. การประเมินผลงานวิจยั
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมินให้ อิงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
เพื่อวุฒิบตั รฯ กาหนด ซึง่ จะประกาศให้ ทราบก่อนวันสอบอย่างน้ อย ๖ เดือน
๖.๖.๒.๒ การสอบเพื่ออนุมัตบิ ัตรฯ
คุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิ์เข้ าสอบเพื่ออนุมตั บิ ตั ร
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕ และผ่านการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาแล้ ว และต้ องมี
คุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
๑. เป็ นผู้ที่ได้ รับหนังสือวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบันใน
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
๒. เป็ นผู้ที่ปฏิบตั งิ านในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต่อเนื่องกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ในสถานบริการทางการแพทย์หรื อสาธารณสุขที่มีคณ
ุ สมบัติอนุโลมตามประกาศ
แพทยสภาเรื่ องเกณฑ์ทวั่ ไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรมและมีภาระงานด้ านโสต ศอ นาสิก
วิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรมที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนดไว้
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นอกจากนี ้ยังต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นๆ ดังนี ้
๑. มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเพียงพออนุโลมตามเกณฑ์หตั ถการที่กาหนดในหลักสูตร
ฝึ กอบรมฯ
๒. มีผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ หรื อได้ เคยนาเสนอในที่ประชุมวิชาการประจาปี ของ
ราชวิทยาลัยฯ อย่างน้ อย ๑ เรื่ อง
๓. มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คะแนนใน ๕ ปี
(๒) เอกสารประกอบ
- หนังสือวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบันในต่างประเทศที่
แพทยสภารับรอง หรื อ มีหนังสือรับรองจากหัวหน้ าสถานบันฝึ กอบรมหรื อสถานบริการ
ทางการแพทย์หรื อสาธารณสุขที่สงั กัดว่าได้ ปฏิบตั งิ านในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ต่อเนื่องกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบสูงในขณะปฏิบตั งิ าน
- ผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์แล้ ว หรื อ หลักฐานแสดงว่าได้ มีการนาเสนอผลงานวิจยั ใน
ที่ประชุมวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัย
- เอกสารแสดงประสบการณ์การผ่าตัดทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้ วย
๑. การสอบข้ อเขียน
๒. การสอบปากเปล่า
๓. การประเมินผลงานวิจยั ต้ องเป็ นงานวิจยั ที่ได้ คณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ และ
ผู้รับการประเมินจะต้ องมีสว่ นร่วมในงานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐ การประเมินจะ
ทาโดยการตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เกี่ยวกับงานวิจยั จน
เป็ นที่พอใจ
๔. รายงานการทาหัตถการ พิจารณาจากชนิดและจานวนของหัตถการ และการตอบข้ อ
ซักถามของคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
ผู้ท่ ไี ด้ รับสิทธิยกเว้ นไม่ ต้องสอบข้ อเขียน ได้ แก่
๑. ผู้ที่ได้ รับวุฒิบตั รหรื ออนุมตั บิ ตั รสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบันในต่างประเทศ
ที่แพทยสภารับรองแล้ ว
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๒. ผู้ที่ปฏิบตั งิ านด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยาต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในสถานพยาบาล
รัฐที่มีการแยกแผนกอย่างชัดเจน โดยจะต้ องแจ้ งความจานงค์กบั ทางราชวิทยาลัยฯ
เป็ นกรณีๆ ไป
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน
๑. สอบข้ อเขียน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐
๒. สอบปากเปล่า ตามเกณฑ์เดียวกับวุฒิบตั ร ประกาศก่อนสอบ ๖ เดือน
๓. สอบวิจยั ต้ องอยูใ่ นเกณฑ์เป็ นที่พอใจ
๔. การประเมินรายงานการทาหัตถการ ต้ องอยูใ่ นเกณฑ์เป็ นที่พอใจ
๗.การรั บและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๗.๑ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
เป็ นแพทย์ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
ซึง่ ได้ ผา่ นการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
๗.๑.๑) สาหรับแพทย์ที่มีต้นสังกัดสามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ หลังจากได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗.๑.๒) สาหรับแพทย์ที่ไม่มีต้นสังกัดสามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ หลังจากได้ รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
สาหรับแพทย์ที่ได้ รับปริญญาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตมาจากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภาให้ การรับรอง
และ ได้ รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ ว จะต้ องผ่านการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของ
แพทยสภาก่อน แล้ วจึงพิจารณาตามข้ อ ๗.๑.๑ และ ๗.๑.๒
๗.๒ จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้
ในสัดส่วนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต่ออาจารย์ตอ่ ภาระงานบริ การต่อปี ตามตารางต่อไปนี ้
จานวนแพทย์ ประจาบ้ านต่ อปี
จานวนอาจารย์
จานวนผู้ป่วยนอกต่ อปี
จานวนการตรวจการได้ ยินและการทรงตัวต่ อปี
จานวนการทาหัตถการที่หอผู้ป่วยนอก เช่ น nasal
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endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่ อปี
จานวนผู้ป่วยผ่ าตัดทัง้ หมดต่ อปี
จานวนแพทย์ ประจาบ้ านต่ อปี
จานวนอาจารย์
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จานวนการทาหัตถการที่หอผู้ป่วยนอก เช่ น nasal
endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่ อปี
จานวนผู้ป่วยผ่ าตัดทัง้ หมดต่ อปี
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๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
สถาบันฯ จะต้ องมีการแต่งตังคณะกรรมการฯ
้
คัดเลือกผู้เข้ าฝึ กอบรม และกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรมที่ชดั เจน มีความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
๘.๑ อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
๘.๑.๑. เป็ นแพทย์ที่ได้ รับหนังสืออนุมตั ิ/วุฒิบตั รฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากแพทยสภา หรื อ
๘.๑.๒. เป็ นแพทย์สาขาอื่นๆ ที่ได้ รับ หนังสืออนุมตั /ิ วุฒิบตั ร จากแพทยสภา ที่อยูใ่ นสาขาที่ทบั ซ้ อน
กัน ได้ แก่ สาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาประสาทวิทยา หรื ออื่นๆ ที่ราช
วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยให้ การรับรองว่าเป็ นอาจารย์ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่นบั เป็ นศักยภาพ
ในการฝึ กอบรม
๘.๑.๓. เป็ นนักแก้ ไขการได้ ยิน (audiologist) หรื อ นักแก้ ไขการพูด (speech and language
pathologist) แต่ไม่นบั เป็ นศักยภาพในการฝึ กอบรม
๘.๒ ประธานการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม จะต้ องเป็ นอาจารย์ตามข้ อ ๘.๑.๑ ซึง่ ปฏิบตั งิ าน
ทางด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้ วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
๘.๓ จานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐
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สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีอาจารย์ผ้ ฝู ึ กอบรมแบบเต็มเวลาเริ่มแรกไม่น้อยกว่า ๔ คน ในการขอเปิ ด
เป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน ซึง่ จะรับแพทย์ประจาบ้ านได้ ชนปี
ั ้ ละ ๒ คน ในกรณีที่ต้องการรับแพทย์
ประจาบ้ านเพิ่มขึ ้น ให้ คานวณตามสัดส่วน อาจารย์ ๒ คน ต่อ แพทย์ประจาบ้ านเพิ่มขึ ้นชันปี
้ ละ ๑ คน (ตารางใน
ข้ อ ๗.๒) ซึง่ ในกรณีที่อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่เพียงพอ สถาบันฝึ กอบรมอาจจัดให้ มีอาจารย์ผ้ ใู ห้
การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลาได้ ไม่มากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวน อาจารย์ทงหมด
ั้
และภาระงานของอาจารย์ผ้ ใู ห้
การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลา เมื่อรวมกันทังหมดจะต้
้
องไม่น้อยกว่าภาระงานของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบ
เต็มเวลาที่ขาดหายไป
สถาบันฯ ต้ องกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมให้ สอดคล้ อง
กับพันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ระบุคณ
ุ สมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมที่ชดั เจน โดยครอบคลุม
ความชานาญที่ต้องการ ได้ แก่ คุณสมบัตทิ างวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทางคลินิก
สถาบันฯ ต้ องระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้ านการศึกษา การ
วิจยั อาจารย์ตอ่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนดไว้ อาจารย์จะต้ องมีเวลาเพียงพอ
สาหรับการให้ การฝึ กอบรม ให้ คาปรึกษา และกากับดูแล นอกจากนันอาจารย์
้
ยงั ต้ องมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทังทางด้
้
านการแพทย์และด้ านแพทยศาสตรศึกษา สถาบันฯ ต้ องจัดให้ มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็ น
ระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ
ในกรณีที่สดั ส่วนของอาจารย์ตอ่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้ สถาบันควรพิจารณาลด
จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึ กอบรมไว้
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฯ ต้ องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
- สถานที่และโอกาสในการเรี ยนรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ การเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทางวิชาการที่
ทันสมัย สามารถใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ อย่างเพียงพอ มีอปุ กรณ์สาหรับ
ฝึ กอบรมภาคปฏิบตั แิ ละมีสิ่งแวดล้ อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
- การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรม จานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วย
หลากหลายสอดคล้ องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง ทังผู
้ ้ ป่วยนอกและผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยนอก
เวลาราชการและผู้ป่วยวิกฤต การเข้ าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรี ยนภาคปฏิบตั ิที่
พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรี ยนรู้
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้ าถึงได้
มีการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริ ยธรรม
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐
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- การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่ น
- ความรู้และการประยุกต์ความรู้พื ้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม มี
การบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอ
- การนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ ในการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนินการ
ฝึ กอบรม การประเมินการฝึ กอบรม
- การฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทังในและนอกประเทศตามที
้
่ระบุไว้ ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการโอนผล
การฝึ กอบรม
๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
สถาบันฯ ต้ องกากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นประจา มีกลไกสาหรับ
การประเมินหลักสูตรและนาไปใช้ จริง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ต้ องครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขันตอนการด
้
าเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้รับการฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึ กอบรมและความต้ องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฯ ร่วม
- ข้ อควรปรับปรุง
สถาบันฯต้ องแสวงหาข้ อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้ การฝึ กอบรม ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม นายจ้ างหรื อผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของแพทย์ผ้ สู าเร็จการฝึ กอบรม ในการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑๑. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
สถาบันฯ ต้ องจัดให้ มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่างน้ อย
ทุก ๕ ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้ าง เนื ้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึง
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐
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การวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้ อมในการฝึ กอบรม ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุงแก้ ข้อบกพร่องที่
ตรวจพบ มีข้อมูลอ้ างอิง และแจ้ งผลการทบทวน และพัฒนาให้ แพทยสภารับทราบ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน/
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้ อยทุก ๕ ปี และแจ้ งผลการทบทวน/ พัฒนาให้ แพทย
สภารับทราบ
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- สถาบันฯ ต้ องบริหารจัดการหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การ
รับสมัครผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พงึ ประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการ
ฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆ ที่สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงการผ่าน
การฝึ กอบรมในระดับนันได้
้ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ
- สถาบันฯ
ต้ องกาหนดหน้ าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการ
ฝึ กอบรม/ หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นด้ านการฝึ กอบรม
- สถาบันฯ ต้ องมีบคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ านและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ ทรัพยากรได้ อย่างเหมาะสม
- สถาบันฯ ต้ องจัดให้ มีให้ มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้ านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วน สอดคล้ องกับข้ อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมที่จะได้ รับการอนุมตั ิ
ให้ จดั การฝึ กอบรม จะต้ องผ่านการประเมินความพร้ อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และสถาบันฝึ กอบรม
จะต้ องจัดให้ มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี ้
๑๓.๑ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน อย่างน้ อยทุก ๒ ปี
๑๓.๒ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องได้ รับการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ อย่างน้ อยทุก ๕ ปี

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

หน้ า ๑๘

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

หน้ า ๑๙

