
 

 

๑ 

 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้น 

เพือวุฒบิัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑. ชือหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญ 

                         ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(ภาษาองักฤษ) Khon Kaen Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery  
 

๒. ชือวุฒบิัตร 

          ชือเตม็ 

    (ภาษาไทย)       วฒิุบตัรเพือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ 

นาสิกวิทยา 

          (ภาษาองักฤษ)    Diploma of the Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 

          ชือย่อ 

           (ภาษาไทย) ว.ว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

           (ภาษาองักฤษ) Diploma Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 
 

๓. หน่วยงานทรัีบผิดชอบ 

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

๔. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้ เชียวชาญ  สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ทีมีความทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ต่อเนืองตลอดชีวิต ซึงให้ครอบคลุมถึงการวิจัย 

ความสามารถในการทํางานเป็นทีม มีความสามารถในการสือสาร มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีพฤติกรรมที

เหมาะสมต่อเพือร่วมงานทงัในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอืนๆ รวมทงัผู้ ป่วยและญาติ มีความเอืออาทร

และใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ ป่วย แก้ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลางบน

พืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม การเข้าใจในระบบสุขภาพ โดยคํานึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของ
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ชุมชนและสังคม ระบบบริการสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการ

ประเมินและประกนัคณุภาพมาตรฐานการฝึกอบรมในทกุสถาบนัฝึกอบรมเป็นระยะๆ สมําเสมอ   
 

๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

   แพทย์ทีจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้องมีคณุสมบตัิและความรู้

ความสามารถขนัตําตามสมรรถนะหลกัทงั ๖ ด้านดงันี 

๑) การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 

ก. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยทีมีโรคทางหคูอจมกู ศีรษะ ใบหน้า 

ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนต้น (โรคทางหูคอจมกูฯ)  

ข. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมเพือการผ่าตดัและการดแูลผู้ ป่วย

หลงัการผ่าตดั 

ค. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาภาวะฉกุเฉินของทางหคูอจมกู 

ง. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาอืน 

๒) ความรู้  ความเชียวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสงัคมรอบดา้น   

     (Medical Knowledge and Skills) 

ก. มีความรู้และความเข้าใจเกียวกบัวิทยาศาสตร์การแพทย์พืนฐานทีเกียวข้องกบัโรคทางหคูอ

จมกูฯ  

ข. มีความรู้ ความเชียวชาญ และความสามารถเกียวกบัโรคทางหคูอจมกู การใช้เครืองมือเพือ

วินิจฉัย รักษา และฟืนฟู รวมทงัหตัถการทางหคูอจมูกฯ  

 ๓) การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

ก. มีความสามารถในการดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุ 

ข. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์ 

ค. มีความรู้เกียวกบัจริยธรรมการวิจยั 

ง. มีความสามารถในการเรียนรู้และเพิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ 

๔) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. มีความสามารถและทกัษะในการสือสารให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาต ิ 

ข. มีความสามารถและทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหา  

ค. มีความสามารถและทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทย์ นกัศกึษาแพทย์ และ

บคุลากรทางการแพทย์ 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐ หน้า ๓ 

 

ง. มีความสามารถและทกัษะในการให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่แพทย์และบคุคลากรอืน 

โดยเฉพาะโรคทางหคูอจมกูฯ 

จ. มีความสามารถและทกัษะในการทํางานเป็นทีม และมีมนษุยสมัพนัธ์ทีดี   

๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. มีพฤตกิรรมทีเหมาะสมตอ่เพือร่วมงานทงัในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอืนๆ รวมทงัผู้ ป่วย

และญาติ 

ข. มีความเอืออาทรและใสใ่จในความปลอดภยัเพือการแก้ไขปัญหาและการสง่เสริมสขุภาพโดย

ยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพืนฐานของการดแูลแบบองค์รวม 

ค. มีทกัษะด้านทีไมใ่ชเ่ทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจดัการ

สถานการณ์ทีเกิดขนึจากการปฏิบตังิาน  

ง. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืองตลอดชีวิต (continuous 

professional development)   

จ. มีความรับผิดชอบตอ่งานทีได้รับมอบหมาย 

ฉ. คํานงึถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

๖) การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice) 

ก. มีความรู้เกียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ   

ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  

ค. มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

และสามารถปรับเปลียนการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

 



 

 

๔ 

 

๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

     ๖.๑  วิธีการให้การฝึกอบรม  

    ๖.๑.๑ วิธีการให้การฝึกอบรมซงึสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และวิธีการประเมิน 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม การประเมิน 

ชนัปีที ๑ ชนัปีที ๒ ชนัปีที ๓ 

๑). การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  

ก. การดแูลผู้ ป่วยนอก 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชนัปี ต้องปฏิบตังิานดแูล

ผู้ ป่วยนอกหูคอจมกูทวัไป อย่างสมาํเสมอ 

อย่างน้อยสปัดาห์ละ 2 วนั หากไมต่ดิ

กิจกรรมการเรียนอนื 

- แพทย์ประจําบ้านปีที ๒ หรือ ๓ ต้องได้

ปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วยในคลินิกเฉพาะโรคที

สําคญั ได้แก่ คลินิกโรคห ู(otology/ neuro-

otology /audiology clinic) คลินิกโรคจมกู 

(rhinology/ sinus/ allergy clinic คลินิกโรค

กลอ่งเสียง (laryngeal or voice clinic) และ 

คลินิกศลัยกรรมศีรษะและคอ และอาจได้

ปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วยในคลินิกอืน ๆ เพมิเตมิ 

เชน่  คลินิกโรคจากการนอนหลบั (sleep 

 

ปฏิบตังิานในคลินิกผู้ ป่วย

นอกหคูอจมกูทวัไปตาม

ตารางทีกําหนด 

 

ศกึษาดงูานใน 

audiology clinic และ 

speech clinic ตาม

ตารางทีกําหนด  

 

ปฏิบตังิานในคลินิกผู้ ป่วย

นอกหคูอจมกูทวัไปตาม

ตารางทีกําหนด 

 

ปฏิบตังิานในคลินิก

เฉพาะโรค ร่วมกบั พจบ.

๓ และอาจารย์ตาม

ตารางทีกําหนด ได้แก่ 

neuro-otology clinic, 

sinus clinic, allergy 

clinic, head and neck 

clinic, voice clinic, 

sleep clinic, pediatric 

 

ปฏิบตังิานในคลินิกผู้ ป่วย

นอกหคูอจมกูทวัไปตาม

ตารางทีกําหนด 

 

ปฏิบตังิานในคลินิก

เฉพาะโรค ตามตารางที

กําหนด ได้แก ่neuro-

otology clinic, sinus 

clinic, allergy clinic, 

head and neck clinic, 

voice clinic, sleep 

clinic, pediatric clinic 

 

-แบบประเมนิ

ภาพรวม 

-EPA 

 

-แบบประเมนิ

ภาพรวม 

-EPA 
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clinic) คลินิกโรคทางการพดู (speech 

clinic) คลินิกศลัยกรรมตกแตง่และเสริมสร้าง

ใบหน้า (facial plastic clinic) คลินิกโรคหคูอ

จมกูเดก็ (pediatric ENT clinic) เป็นต้น 

clinic 

ข. การดแูลผู้ ป่วยใน 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชนัปี ต้องปฏิบตังิานดแูล

ผู้ ป่วยในโดยมีการแบง่ภาระงานของแตล่ะชนั

ปีให้ชดัเจนและเหมาะสม 

- แพทย์ประจําบ้านต้องมีประสบการณ์ในการทํา

หน้าทีรับปรึกษาผู้ ป่วยตา่งแผนก ผู้ ป่วย

ฉกุเฉินหรือผู้ ป่วยในระยะวิกฤต 

- แพทย์ประจําบ้านต้องมีประสบการณ์

ร่วมกบัสหสาขาวิชาอนืในการวางแผนการ

รักษา 

 

-ปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วย

ในหคูอจมกู 

-การอยูเ่วรนอกเวลา

ราชการ 

 

 

-ปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วย

ในหคูอจมกู 

-การอยูเ่วรนอกเวลา

ราชการ 

 

 

-ปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วย

ในหคูอจมกู 

-การอยูเ่วรนอกเวลา

ราชการ 

 

 

-แบบประเมนิ

ภาพรวม 

-EPA 

 

 

ค. การดแูลผู้ ป่วยผา่ตดั 

- แพทย์ประจําบ้านต้องมีหน้าทีในการเตรียม

ผู้ ป่วยในพร้อมทีจะรับการผ่าตดั  

- แพทย์ประจําบ้านต้องมีหน้าทีผ่าตดั หรือ ช่วย

ผ่าตดั ในหตัถการทีเหมาะสมกบัความรู้

ความสามารถ 

 

-ปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วย

ในและคลินิกผู้ ป่วยนอก 

-ปฏิบตังิานในห้องผ่าตดั  

 

-ปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วย

ในและคลินิกผู้ ป่วยนอก 

-ปฏิบตังิานในห้องผ่าตดั 

 

-ปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วย

ในและคลินิกผู้ ป่วยนอก 

-ปฏิบตังิานในห้องผ่าตดั 

 

-แบบประเมนิ

ภาพรวม 

-EPA 
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- แพทย์ประจําบ้านต้องมีหน้าทีในการดแูลผู้ ป่วย

หลงัผ่าตดั 

๒).  ความรู้  ความเชยีวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical Knowledge and Skills)  

- แพทย์ประจําบ้านปีที ๑ ต้องเรียนวิทยาศาสตร์

การแพทย์พืนฐานประยกุต์ (Correlated basic 

medical science) และโรคทางหคูอจมกูฯ ทวัไป 

 

- แพทย์ประจําบ้านปีที ๒ ต้องเรียนโรคทางหคูอ

จมกูฯ ทีซบัซ้อนและเฉพาะสาขาย่อยมากขนึ มี

การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์พนืฐานมา

ประยกุต์ใช้กบัทางคลินิกมากขนึ (clinical 

science) 

- แพทย์ประจําบ้านปีที ๓ ต้องเรียนความรู้รวบยอด

ของโรคทางหคูอจมกู (comprehensive course)  

- แพทย์ประจําบ้านทุกชนัปี ต้องเข้าร่วมในกิจกรรม

ทางวิชาการทีจดัให้มีขนึอย่างสมาํเสมอตลอดการ

ฝึกอบรม เช่น grand round, interesting case, 

topic review, morbidity-mortality conference, 

journal club เป็นต้น  

- แพทย์ประจําบ้านทุกชนัปี ควรจะเข้าร่วมใน

-เข้าฟังการบรรยาย

ร่วมกบั นศ.พ.ปี ๕ เพือ

ทบทวนความรู้ทางหคูอ

จมกู 

-เข้าร่วมการอบรม 

correlated basic 

medical science (จดั

โดยราชวิทยาลยัฯ) 

-เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ได้แก่ grand round, 

interesting case, topic 

review, morbidity-

mortality conference, 

journal club เป็นต้น ซงึ

จดัให้มีขนึอยา่งสมาํเสมอ

ตลอดทงัปี 

-เข้าร่วมในกิจกรรม

-เข้าร่วมอบรม clinical 

science 

 (จดัโดยราชวิทยาลยัฯ) 

 

 

 

 

 

-เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ได้แก่ grand round, 

interesting case, topic 

review, morbidity-

mortality conference, 

journal club เป็นต้น ซงึ

จดัให้มีขนึอยา่งสมาํเสมอ

ตลอดทงัปี 

-เข้าร่วมในกิจกรรม

-เข้าร่วมอบรม 

comprehensive course 

(จดัโดยราชวิทยาลยัฯ) 

 

 

 

 

 

-เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ได้แก่ grand round, 

interesting case, topic 

review, morbidity-

mortality conference, 

journal club เป็นต้น ซงึ

จดัให้มีขนึอยา่งสมาํเสมอ

ตลอดทงัปี 

-เข้าร่วมในกิจกรรม

-MCQ 

-oral exam 

-e-log book 

-DOPS 

-EPA 
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กิจกรรมวิชาการสหสาขาทีเกียวข้องกบัโรคทางหู

คอจมกูฯ เชน่ tumor conference, x-ray 

conference เป็นต้น 

- แพทย์ประจําบ้านปีที ๓ ควรจะเข้าร่วมอภิปรายใน 

interuniversity conference ซงึเป็นกิจกรรม

ระหว่างสถาบนัฝึกอบรมทีราชวิทยาลยัจดัขนึ 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชนัปี ต้องได้รับการฝึกอบรม

เกียวกบัหตัถการการผ่าตดั  และ การใช้เครืองมือ

ตา่งๆ ทีใช้ในการวินิจฉยั รักษา หรือฟืนฟผูู้ ป่วยทีมี

โรคทางหคูอจมกูฯ  

 

วิชาการสหสาขาที

เกียวข้องกบัโรคทางหคูอ

จมกูฯ เชน่ tumor 

conference, x-ray 

conference เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

-เข้าเรียนหลกัสตูร ป.

ชนัสงูฯ 

-ศกึษากายวิภาคของ

ศีรษะและคอจากศพ 

-อบรม basic surgical 

skill 

-การฝึกทกัษะการผา่ตดั 

head and neck ในศพ 

(thyroidectomy, 

วิชาการสหสาขาที

เกียวข้องกบัโรคทางหคูอ

จมกูฯ เชน่ tumor 

conference, x-ray 

conference เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

-เข้าเรียนหลกัสตูร ป.

ชนัสงูฯ  

-การฝึกทกัษะการผา่ตดัหู

ในศพ (temporal bone 

lab) 

-การฝึกทกัษะการผา่ตดั

ไซนสัในศพ (FESS 

course) 

-การฝึกทกัษะการผา่ตดั 

วชิาการสหสาขาที

เกียวข้องกบัโรคทางหคูอ

จมกูฯ เชน่ tumor 

conference, x-ray 

conference เป็นต้น 

-เข้าร่วมอภิปรายใน 

interuniversity 

conference ซงึเป็น

กิจกรรมระหว่างสถาบนั

ฝึกอบรมทีราชวิทยาลยั

จดัขนึ 

 

 

-การฝึกทกัษะการผา่ตดัหู

ในศพ (temporal bone 

lab) 

-การฝึกทกัษะการผา่ตดั

ไซนสัในศพ (FESS 

course) 

-การฝึกทกัษะการผา่ตดั 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐ หน้า ๘ 

 

submandibular gland 

resection) 

 

-แพทย์ประจําบ้านทุกชนั

ปี ต้องได้รับการฝึกอบรม

เกียวกบัหตัถการการ

ผ่าตดั  และ การใช้

เครืองมือตา่งๆ ทีใช้ใน

การวินิจฉยั รักษา หรือ

ฟืนฟผูู้ ป่วยทีมีโรคทางหู

คอจมกูฯ  

head and neck ในศพ 

(neck dissection, 

laryngectomy, etc) 

head and neck ในศพ 

(neck dissection, 

laryngectomy, etc) 

๓). การเรียนรู้จากการปฏิบัตแิละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)  

แพทย์ประจําบ้านทกุชนัปีต้อง 

- ทํางานวิจยัทีเสร็จสมบรูณ์อย่างน้อย ๑ เรือง 

โดยเป็นผู้ วิจยัหลกัหรือมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐   

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมันาวารสารทางการแพทย์ 

และมีสว่นร่วมในการวิพากษ์บทความหรือ

งานวิจยัทางการแพทย์ 

- ได้เข้าร่วมอบรมเกียวกบัจริยธรรมการวิจยั 

 

-เข้าร่วมกิจกรรม ENT 

research clinic  

-เข้าร่วมกิจกรรม journal 

club 

-เข้าอบรมหรือศกึษาด้วย

ตนเองเกียวกบัจริยธรรม

งานวิจยั 

 

-เข้าร่วมกิจกรรม ENT 

research clinic  

-เข้าร่วมกิจกรรม journal 

club 

-เข้าอบรมหรือศกึษาด้วย

ตนเองเกียวกบัจริยธรรม

งานวิจยั 

 

-เข้าร่วมกิจกรรม ENT 

research clinic  

-เข้าร่วมกิจกรรม journal 

club 

-เข้าอบรมหรือศกึษาด้วย

ตนเองเกียวกบัจริยธรรม

งานวิจยั 

 

-full paper or 

manuscript 

-EPA 

 

-หลกัฐาน

แสดงว่าได้

ผ่านการ
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- มีประสบการณ์ในการทํา mortality and 

morbidity conference  

-เข้าร่วมกิจกรรม 

mortality and morbidity 

conference  

-เข้าเรียนหลกัสตูร ป.

ชนัสงูฯ 

 

-เข้าร่วมกิจกรรม 

mortality and morbidity 

conference  

 

-เข้าร่วมกิจกรรม 

mortality and morbidity 

conference 

อบรม

จริยธรรมการ

วิจยั 

-หลกัฐาน

แสดงว่าได้

ผ่านการ

อบรม GCP  

๔).  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

แพทย์ประจําบ้านทุกชนัปีต้อง 

- เข้าร่วมกิจกรรมทีส่งเสริมทกัษะปฏิสมัพนัธ์และ

การสือสาร และการพฒันาด้านมนษุยสมัพนัธ์ 

- มีประสบการณ์การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเพอืการ

ตดัสินใจการรักษา การให้คําแนะนํา และ

คําปรึกษาเกียวกบัสขุภาพ 

- มีประสบการณ์ในการสอนนิสิต/ นกัศกึษา

แพทย์ และแพทย์ประจําบ้านรุ่นน้อง 

- มีประสบการณ์ในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และ

ร่วมอภิปรายในงานสมัมนาทางวิชาการ 

 

 

-เข้าเรียนหลกัสตูร ป.

ชนัสงูฯ 

-OPD, OR, IPD 

 

 

-service round 

 

-เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ได้แก่ grand round, 

interesting case, topic 

review, morbidity-

 

 

 

-OPD, OR,IPD 

 

 

-service round 

 

-เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ได้แก่ grand round, 

interesting case, topic 

review, morbidity-

 

 

 

-OPD, OR,IPD 

 

 

-service round  

-นํา นศ.พ.round  

-เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ได้แก่ grand round, 

interesting case, topic 

review, morbidity-

 

-EPA 

-แบบประเมิน

ภาพรวม 
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mortality conference, 

journal club เป็นต้น ซงึ

จดัให้มีขนึอยา่งสมาํเสมอ

ตลอดทงัปี 

mortality conference, 

journal club เป็นต้น ซงึ

จดัให้มีขนึอยา่งสมาํเสมอ

ตลอดทงัปี 

mortality conference, 

journal club เป็นต้น ซงึ

จดัให้มีขนึอยา่งสมาํเสมอ

ตลอดทงัปี 

๕).ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  

แพทย์ประจําบ้านทุกชนัปีต้อง 

- เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านความเป็น

มืออาชีพทางวิชาชีพแพทย์ 

- เข้าร่วมกิจกรรมทีส่งเสริมให้มีการเรียนรู้วิธีการ

นําไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืองตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

- ได้รับงานทีต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง 

 

 

-เข้าเรียนหลกัสตูร ป.

ชนัสงูฯ 

-เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ได้แก่ grand round, 

interesting case, topic 

review, morbidity-

mortality conference, 

journal club เป็นต้น ซงึ

จดัให้มีขนึอยา่งสมาํเสมอ

ตลอดทงัปี 

-งานภาคทฤษฎีและ

ปฏิบตั ิซงึจะได้รับ

มอบหมายตลอดทงัปี 

ตามตารางทีกําหนด 

 

 

 

-เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ได้แก่ grand round, 

interesting case, topic 

review, morbidity-

mortality conference, 

journal club เป็นต้น ซงึ

จดัให้มีขนึอยา่งสมาํเสมอ

ตลอดทงัปี 

-งานภาคทฤษฎีและ

ปฏิบตัิ ซงึจะได้รับ

มอบหมายตลอดทงัปี 

ตามตารางทีกําหนด 

 

 

 

-เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ได้แก่ grand round, 

interesting case, topic 

review, morbidity-

mortality conference, 

journal club เป็นต้น ซงึ

จดัให้มีขนึอยา่งสมาํเสมอ

ตลอดทงัปี 

-งานภาคทฤษฎีและ

ปฏิบตั ิซงึจะได้รับ

มอบหมายตลอดทงัปี 

ตามตารางทีกําหนด 

 

-EPA 

-แบบประเมิน

ภาพรวม  

๖).  การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  
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แพทย์ประจําบ้านทุกชนัปี ควรจะมีประสบการณ์

การเรียนรู้เกียวกบั 

- ระบบสขุภาพของประเทศ 

- ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 

- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การดแูลรักษา 

 

 

-เข้าเรียนหลกัสตูร ป.

ชนัสงูฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-EPA 

-แบบประเมิน

ภาพรวม 



 

 

๑๒ 

 

๖.๑.๒ การศกึษาดงูานตา่งแผนก/ตา่งสถาบนั 

 กําหนดให้แพทย์ประจําบ้านสามารถขอศกึษาดงูานตา่งแผนก/ต่างสถาบนัได้ดงันี 

- พจบ.ปีที ๑ ไม่เกิน ๑ เดือน 

- พจบ.ปีที ๒ ไม่เกิน ๒ เดือน 

- พจบ.ปีที๓ ไมเ่กิน ๔ เดือน (กําหนดให้ศกึษาดงูานทีแผนกหคูอจมกู รพ.นครราชสีมา และแผนก 

maxillofacial รพ.ขอนแก่น อยา่งละ ๒ เดือน) 

กรณีแพทย์ใช้ทนุ สามารถขอศกึษาดงูานตา่งแผนก/ตา่งสถาบนัได้ดงันี 

- แพทย์ใช้ทนุปีที ๓ ไมเ่กิน ๑ เดือน 

- แพทย์ใช้ทนุปีที ๔ ไมเ่กิน ๒ เดือน (กําหนดให้ศกึษาดงูานทีแผนกหูคอจมกู รพ.นครราชสีมา) 

- แพทย์ใช้ทนุปีที ๕ ไมเ่กิน ๔ เดือน (กําหนดให้ศกึษาดงูานทีแผนก maxillofacial รพ.ขอนแก่นอย่าง

น้อย ๒ เดือน) 

 

๖.๒ เนือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
๑). ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืนฐานประยกุต์ (Correlated basic medical science) ทางโสต 

ศอ นาสิกวิทยา และระบบทีเกียวข้อง (ภาคผนวกที ๑)  

๒). โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบง่เป็น (ภาคผนวกที ๑) 

 แพทย์ประจําบ้านต้องสามารถให้การวินิจฉัย ดแูลรักษา และฟืนฟู หรือให้คําแนะนําเพือส่งตอ่ ได้ 

ในโรคทางหคูอจมกูฯ ตอ่ไปนี 

ระดบัที  ๑   โรคหรือภาวะทีพบบอ่ย ซงึแพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง  

ระดบัที  ๒   โรคหรือภาวะทีพบน้อยกวา่ระดบัที ๑ และมีความสําคญัซงึแพทย์ประจําบ้าน 

     สามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เชน่ การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วย 

ด้วยกนั เป็นต้น  

ระดบัที  ๓   โรคทีพบน้อยแตมี่ความสําคญั ซงึแพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรู้โดยการศึกษา 

ด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่ม

นีอย่างพอเพียง 

๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา (ภาคผนวกที ๑) 

ระดบัที ๑  สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 

ระดบัที ๒  สามารถสง่ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 

ระดบัที ๓  สามารถสง่ตรวจ และนําผลไปประยกุต์ใช้ได้ 
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๔). หตัถการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา แบง่เป็น (ภาคผนวกที ๑) 

ระดบัที ๑   หตัถการทีแพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง   

ระดบัที ๒  หตัถการทีแพทย์ประจําบ้านควรทําได้  หรือทําได้ภายใต้การแนะนําของ

ผู้ เชียวชาญ) 

ระดบัที ๓  หตัถการทีแพทย์ประจําบ้านอาจทําได้  หรือสามารถช่วยผ่าตดัได้ หรือเคยได้เห็น  

  หรือสามารถบอกข้อบง่ชี ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีข้อเสียได้ 

 

๕). การทําวิจยั (ภาคผนวกท ี๒) 

- แพทย์ประจําบ้านต้องทํางานวิจยัให้เสร็จสมบรูณ์  อย่างน้อย ๑ เรือง ในระหว่างการฝึกอบรม ๓ ปี 

โดยทําหน้าทีเป็นผู้วิจยัหลกัหรือมีสว่นร่วมไมน้่อยกว่าร้อยละ ๕๐  

- งานวิจยันนัจะต้องดําเนินการตามกระบวนการวิจยัทีได้มาตรฐานสากล (good clinical practice)  

- สถาบนัฝึกอบรมมีหน้าทีในการเตรียมความพร้อมให้กบัแพทย์ประจําบ้าน ตงัแตก่ารเตรียมโครง

ร่างการวิจยั การขอจริยธรรมฯ การขอทนุ (ถ้ามี) การเก็บข้อมลู ไปจนสินสดุการทํางานวิจยัและ

จดัทํารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เพือนําสง่ราชวิทยาลยัฯ  

 

๖). การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการ 

ก. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑. การสือสารและการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างแพทย์, ผู้ ร่วมงาน, ผู้ ป่วยและญาติ 

๒. ปัจจยัทีส่งเสริมความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างแพทย์และผู้ ป่วย  

๓. การดแูลผู้ ป่วยและญาตใินวาระใกล้เสียชีวิต 

๔. การบอกข่าวร้าย 

๕. การบริหารจดัการ difficult case 

๖. การตระหนกัรู้พืนฐานความเชือทางสขุภาพทีตา่งกนั 

ข. ความเป็นมืออาชีพ 

๑. การบริบาลโดยมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง patient-centered care 

- การยึดถือประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นหลกั 

- สิทธิผู้ ป่วย 

  ๒. พฤตนิิสยั 

- ความรับผิดชอบ ความตรงตอ่เวลา ความซือสตัย์ และมีวินยั 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐ หน้า ๑๔ 

 

- การแตง่กายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 

- การดแูลรักษาสขุภาพของตนเอง 

                   ๓. จริยธรรมการแพทย์ 

- การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการดแูลรักษาและหตัถการ 

- การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมลูผู้ ป่วย 

- การออกใบรับรองแพทย์ 

- การรักษาทีไร้ประโยชน์หรือเป็นอนัตราย 

- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

- การรับของสมนาคณุหรือผลประโยชน์ส่วนตวั  

- ประโยชน์ทบัซ้อนทางธุรกิจ 

- ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างแพทย์ด้วยกนัเองในหน้าที 

๔. การเรียนรู้อยา่งตอ่เนืองตลอดชีวิต  

- การสืบค้นข้อมลูเพือให้ได้ข้อมลูเชิกประจกัษ์ 

- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 

- การเลือกใช้ข้อมลูทีมีคณุภาพ 

- การประยกุต์ใช้ข้อมลูในการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

- การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ นิสิต นกัศกึษา ผู้ ป่วยและญาติ 

ค.  การปฏิบติังานใหเ้ข้ากบัระบบ  

- ความรู้เกียวกบัระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาต ิ

- ความรู้เกียวกบัระบบประกนัสขุภาพ เชน่ ระบบประกันสขุภาพ ระบบประกันสงัคม 

ระบบสวสัดกิารการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น  

- ความรู้เกียวกบัการประกนัคณุภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรักษา ได้แก่  

- การดแูลรักษาผู้ ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

- การใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล 

- การบนัทึกเวชระเบียนครบถ้วนถกูต้อง 

- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
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- การปอ้งกันและควบคมุการติดเชือในโรงพยาบาล 

- การเสริมสร้างสขุภาพและการปอ้งกนัโรค 

- การประเมินความพอใจของผู้ ป่วย 

- ความรู้เกียวกบั cost consciousness medicine  เช่น นโยบายการใช้ยาระดบัชาต ิ

บญัชียาหลกัแห่งชาติ การใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล เป็นต้น 

- ความรู้เกียวกบักฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายทีเกียวข้องกบัการประกอบ

วิชาชีพแพทย์ 

      ง.  การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั 

- ระเบียบวิธีวิจยั 

- สถิติพืนฐานสําหรับงานวิจยัทางการแพทย์ 

- วิธีการเขียนโครงร่างวิจยั 

- จริยธรรมการวิจยั  

- วิธีการเขียน manuscript   

 

๖.๓  จาํนวนปีของการฝึกอบรม   ๓ ปี 

 

๖.๔  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

ภาควิชาฯ ได้แตง่ตงัให้มีคณะกรรมการฝึกอบรมฯ (ภาคผนวก ๓ รายชือคณะกรรมการฯ หน้าที

ความรับผิดชอบ และคํารับรองจากราชวิทยาลยั) ทําหน้าทีบริหารจดัการหลกัสตูรฯ ตลอดระยะเวลาการ

ฝึกอบรม 

 

๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน 

๖.๕.๑ ตารางการทํางานปกติ 

 

วัน 7.00-
8.30 

8.30-12.00 13.00-16.30 16.30-8.30 

จันทร์ Service 
round 

OPD / OR / WW Allergy clinic 
Sinus clinic 
Neuro-Otology clinic 
Botox clinic 

เวรนอกเวลาฯ 
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OR, OPD 
อังคาร Service 

round 
OPD / OR / WW Voice clinic  

Pediatric clinic 
Audiology clinic 
OR, OPD 

เวรนอกเวลาฯ 

พุธ Service 
round 

OPD / OR / WW 
 HN clinic 
 

Allergy clinic 
Speech clinic 
Sleep clinic 
OR, OPD 

เวรนอกเวลาฯ 

พฤหัส Service 
round 

Academic activity เวรนอกเวลาฯ 

ศุกร์ Service 
round 

OPD / OR / WW HN conference 
OR, OPD 

เวรนอกเวลาฯ 

หมายเหต ุ: Academic activity ได้แก่ case discussion, grand round , journal club,  topic discussion, MM 
conference, interhospital conference, research meeting , research progression, lecture ,resident-staff 
meeting, guest lecture เป็นต้น 
 

  ๖.๕.๒ กรณีทีจํานวนฝึกอบรมไมค่รบตามเกณฑ์ 

  แพทย์ประจําบ้านจะต้องมีเวลาฝึกอบรมไมน้่อยกว่า ๓๒๐ วนัตอ่ปี ในกรณีทีระยะเวลาการ

ฝึกอบรมไมค่รบการเกณฑ์ทีกําหนด อาจจะไมไ่ด้รับการพิจารณาให้เลือนชนั หรือสง่สอบวฒิุบตัร จนกว่าจะได้รับ

การฝึกอบรมเพิมเตมิจนครบตามระยะเวลาทีกําหนด 

 

๖.๖ การวัดและประเมินผล 

การวดัและประเมินผลแพทย์ประจําบ้าน ประกอบด้วย 

 

๖.๖.๑. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

๖.๖.๑.๑ วิธีการประเมินระหวา่งการฝึกอบรม 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ วิธีประเมิน 

สมรรถนะการดแูลรักษาผู้ ป่วย -แบบประเมินภาพรวม, EPA 

ความรู้  ความเชียวชาญ  และความสามารถในการ

นําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วยและสงัคมรอบด้าน 

-MCQ 

-oral exam 
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-e-log book 

-EPA 

-DOPS 

การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ -full paper or manuscript 

-EPA 

-หลกัฐานแสดงว่าได้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจยั 

-หลกัฐานแสดงว่าได้ผ่านการอบรม GCP 

ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสือสาร -แบบประเมินภาพรวม, EPA 

ความเป็นมืออาชีพ -แบบประเมินภาพรวม, EPA 

การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ -แบบประเมินภาพรวม, EPA 
 

 

๖.๖.๑.๒ เกณฑ์การเลือนชนัปี (ประเมินทุก ๖ เดือน ตดัสินปลายปี) 

  แพทย์ประจําบ้านจะสามารถเลือนสูช่นัปีทีสงูขนึเมือผ่านเกณฑ์ตอ่ไปนี  

๑. สอบข้อเขียน (MCQ)  

 แพทย์ประจําบ้านชนัปีที ๑ แพทย์ใช้ทนุชนัปีที ๑ เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๔๐ 

 แพทย์ประจําบ้านชนัปีที ๒ แพทย์ใช้ทนุชนัปีที ๒ เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๔๕ 

 แพทย์ใช้ทนุชนัปีที ๓ เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ 

 แพทย์ประจําบ้านชนัปีที ๓ แพทย์ใช้ทนุชนัปีที ๔ เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๐ 

การสอบซ่อม 

**หากไมผ่่านเกณฑ์ต้องสอบซ่อม ภายใน ๒ สปัดาห์  หลงัจากประกาศผลอยา่งเป็น

ทางการ โดยให้โอกาสสอบแก้ตวัทงัหมด ๓ ครัง  

โดย เกณฑ์ผ่านของการสอบซอ่ม ดงันี 

  ครังที ๑   คะแนนดีขนึกวา่ครังแรก มากกว่าร้อยละ ๑๐      

  ครังที ๒   คะแนนดีขนึกว่าครังแรก  มากกวา่ร้อยละ ๑๕    

  ครังที  ๓  คะแนนดีขนึกว่าครังแรก  มากกว่าร้อยละ ๒๐ 

* ถ้ายงัไมผ่่านจะพิจารณาให้ซําชนัหรือไมส่ง่สอบบอร์ด 

 

๒. สอบปากเปล่าจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในแตล่ะข้อ เกณฑ์ผา่นต้องผ่าน ๒ ใน ๓ ข้อ 

หากไม่ผ่านต้องมาสอบซ่อมให้ผ่านอีกอย่างน้อย ๑ ข้อ 
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๓. EPA ผา่นระดบั ๔ ตามเกณฑ์ทีกําหนดในภาคผนวก ๔ 

๔. DOPS ผ่านตามเกณฑ์ในแตล่ะหตัถการและระยะเวลาทีกําหนด  

 

พจบ.ชนัปีที เทอมต้น(กค-ธค.) เทอมปลาย(มค.-มิย.) 

๑ -Physical examination** 

-Nasal endoscopy with 

nasopharyngeal biopsy 

-Tracheostomy 

-Myringotomy** 

-Tonsillectomy 

๒ -Direct laryngoscopy -Bronchoscopy 

-Esophagoscopy 

-Thyroidectomy 

๓ -Mastoidectomy(include TB lab) 

 

-Tympanoplasty 

-Endoscopic middle meatal antrostomy 

and anterior ethmoidectomy 

** อยู่นอกเหนือเกณฑ์หลกัสตูรของราชวิทยาลยั 

 

๕. ความก้าวหน้าของงานวิจยั 

 เกณฑ์ผ่านต้องเขียนโครงร่างวิจยัเสร็จพร้อมส่ง จงึจะเลือนชนัเป็นแพทย์ประจําบ้านชนัปีที ๒ 

หรือ แพทย์ใช้ทนุชนัปีที ๒ 

 เกณฑ์ผ่านต้องมีการรายงานความก้าวหน้างานวิจยัตามระยะเวลาทีภาควิชากําหนด จงึจะ

เลือนชนัเป็นแพทย์ประจําบ้านชนัปีที ๓ หรือ แพทย์ใช้ทนุชนัปีที ๓ 

 เกณฑ์ผ่านต้องมีรายงานฉบบัสมบรูณ์เสร็จสินตามระยะเวลาทีภาควิชากําหนด จงึจะจบ

หลกัสตูรการฝึกอบรม และได้รับประกาศนียบตัรจากสถาบนั 

๖. มีระยะเวลาการฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ ๓๒๐ วนัต่อปี และมีการลาพกัผ่อนหรือลากิจไมเ่กิน ๑๐ วนั

ตอ่ปี 

๗. ไมมี่ข้อร้องเรียนเกียวกบัจริยธรรมหรือกระทําความผิดร้ายแรงซึงทีประชมุภาควิชาได้พิจารณาโทษ

ให้เรียนซําชนั หรือให้ออกจากการฝึกอบรม  

๘. ต้องผ่านแบบประเมินภาพรวมโดยมีคะแนนเฉลียมากกว่า ๓ ขึนไป หากไมผ่่านให้ปฏิบตัดิงันี 

๑) ต้องปฏิบตังิานเพิมเตมิ (ระยะเวลาไมเ่กิน ๒ เดือน) และทําการประเมินซํา ในกรณีทีเป็นแพทย์

ประจําบ้านชนัปีที ๓ แพทย์ใช้ทนุปีที ๔ จะไมส่ง่สอบวฒุิบตัรฯ 
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๒) หากผลการประเมินซําไมผ่่านอีก จะต้องปฏิบตังิานซําในชนัปีเดมิอีก ๑ ปี หรือไมส่ง่สอบ

วฒิุบตัรฯ 

๓) หากปฏิบตังิานซําในชนัปีเดิมอีก ๑ ปีแล้ว ผลการประเมินยงัไมผ่่านอีก ให้ใช้ดลุยพินิจในการ

ยตุกิารฝึกอบรม 

๖.๖.๑.๓ เกณฑ์การให้ออกจากการฝึกอบรม 

๑) ปฏิบตังิานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสือมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียตอ่

ผู้ ป่วยหรือตอ่ชือเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 

๒)   ปฏิบตังิานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสือมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤตกิรรมหลงั

การตกัเตือน และกระทําซําภายหลงัการภาคทณัฑ์  

๖.๖.๒ เกณฑ์การจบหลกัสตูรฯ และเกณฑ์พิจารณาส่งสอบเพือวฒุิบตัรฯ 

แพทย์ประจําบ้านทีจะได้รับการพิจารณาให้จบหลกัสตูรฯ และได้รับอนมุตัิให้สง่สอบเพือวฒุิบตัรฯ เมือผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามข้อ ๖.๖.๑.๒ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามทีราชวิทยาลยัฯ กําหนด 

 

๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ต้องมีคณุสมบตัิทกุข้อดงันี  

๗.๑.๑) เป็นแพทย์ทีได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญัตวิิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.  

๒๕๒๕  

             -  สําหรับแพทย์ทีมีต้นสงักดัต้องได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไมน้่อยกว่า ๑ ปี             

-  สําหรับแพทย์ทีไมมี่ต้นสงักดัต้องได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไม่น้อยกวา่ ๓   

   ปี  

๗.๑.๒) ได้ผ่านการปฏิบตังิานตามโครงการเพิมพนูทกัษะของแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว  

           สําหรับแพทย์ทีได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตมาจากสถาบนัตา่งประเทศทีแพทยสภาให้การรับรอง 

และ ได้รับใบอนญุาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว จะต้องผ่านการปฏิบตังิานตามโครงการเพิมพนูทกัษะของ

แพทยสภาก่อน  

(ข้อ ๗.๑.๑ และ ๗.๑.๒ อาจมีการเปลียนแปลงตามคําสงัของแพทยสภา) 

 ๗.๑.๓) ผ่านการพิจารณาคดัเลือกตามกระบวนการคดัเลือกของภาควิชา (ข้อ ๗.๓) 
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๗.๒ จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ไมเ่กิน ๘ คนตอ่ปี ตามศกัยภาพทีประเมินโดยราชวิทยาลยัฯ  
 

๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 การคดัเลือกผู้ เช้ารับการฝึกอบรมกระทําในรูปของคณะกรรมการ โดยจะมีการแตง่ตงัคณะกรรมการ

คดัเลือก ซงึจะต้องมีคณุสมบตัเิป็นอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมทีทํางานประจํา และจะต้องอยูใ่นทีประชมุคดัเลือก

ตลอดการคดัเลือก  

 ก่อนการคดัเลือกจะต้องมีการแจ้งเกียวกบัขนัตอน และเกณฑ์ตา่งๆ ให้กรรมการทราบและทําความเข้าใจ

ให้ตรงกนัก่อน 

 เกณฑ์สําคญัทีใช้พิจารณาได้แก่ เจตคต ิความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ผลการเรียน (GPA) nontechnical 

skill ความสามารถพิเศษทีเกียวข้องกับวิชาชีพ เชน่ ความสามารถทางภาษา หรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การมีต้น

สงักดั ผลประเมินชว่งทีมาดงูานทีภาควิชา (ถ้ามี) ผลประเมินจากผู้ ร่วมงานหรือบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น 

 ทางสถาบนัไมมี่นโยบายปฏิเสธผู้พิการซงึต้องการสิงอํานวยความสะดวกเป็นพิเศษ หากผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ของแพทยสภา และความพิการนันไมเ่ป็นอปุสรรคต่อการฝึกอบรมและการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

รายชือ และคณุวฒิุตาม ภาคผนวก ๓ 

  ๘.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา           

๘.๑.๑. เป็นแพทย์ทีได้รับหนงัสืออนมุตัิ/วฒุิบตัรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากแพทยสภา หรือ          

๘.๑.๒. เป็นแพทย์สาขาอืนๆ ทีได้รับหนงัสืออนมุตัิ/วฒิุบตัร จากแพทยสภา ทีอยู่ในสาขาทีทบัซ้อน

กนั ได้แก่ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ ศลัยศาสตร์  อายรุศาสตร์อนสุาขาประสาทวิทยา หรืออืนๆ ทีราช

วิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทยให้การรับรองว่าเป็นอาจารย์ได้ แตท่งันีไมน่บัเป็นศกัยภาพ

ในการฝึกอบรม  

๘.๑.๓. เป็นนกัแก้ไขการได้ยิน (audiologist) หรือ นกัแก้ไขการพดู (speech and language 

pathologist) แตไ่มน่บัเป็นศกัยภาพในการฝึกอบรม   

๘.๒   คุณสมบัตขิองประธานการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม  

จะต้องเป็นอาจารย์ตามข้อ ๘.๑.๑ ซงึปฏิบตังิานทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้วไมน้่อยกว่า ๕ 

ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัฯ            
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๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 

สถาบนัจดัหาทรัพยาการให้เพียงพอ ทนัสมยั และพร้อมใช้งาน ดงันี 

- ห้องประชมุสําหรับการเรียนการสอน ๒ ห้อง  

- หอผู้ ป่วยหคูอจมกู ๓๐ เตียง และเตียงพิเศษในหอผู้ ป่วยพิเศษตา่งๆ  

- ห้องตรวจผู้ ป่วยนอกซงึมีโต๊ะตรวจทงัหมด ๑๕ ตวั  

- ห้องส่องกล้อง ๒ ห้อง ห้องผ่าตดัเล็ก ๑ ห้อง ๑ วนั 

- ห้องผ่าตดั ๓ ห้อง ใน ๔ วนั  

- ห้องสมดุ มีหนงัสือและเอกสารอเิล็กโทรนิกส์ ให้บริการค้นคว้าตลอด ๒๔ ชวัโมง 

- มีคอมพิวเตอร์, Wifi ฟรี มีคณุภาพ และสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย   

- อปุกรณ์สําหรับฝึกอบรมภาคปฏิบตัิ: หุ่นสําหรับฝึกทํา nasal packing, tracheostomy ศพอาจารย์

ใหญ่สําหรับการเรียนกายวิภาคและฝึกทกัษะในการผ่าตดั  

- จํานวนผู้ ป่วยเพียงพอและชนิดของโรคทีหลากหลาย ได้รับการรับรองจากแพทยสภาวา่มีมาก

เพียงพอและหลากหลายสามารถรับผู้ เข้าฝึกอบรมได้ ๘ คนต่อปี ในขณะทีรับจริง ๖-๗ คนตอ่ปี 

- มีห้องพกัสําหรับผู้ เข้าฝึกอบรมและห้องพกัแพทย์เวร ๑ ห้อง 

 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

มีคณะกรรมการทําหน้าทีกํากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร และมีการ

ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร โดยครอบคลมุ 

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

- ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีพึงประสงค์ 

- แผนการฝึกอบรม 

- ขนัตอนการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

- การวดัและประเมินผล 

- พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศกึษา 

- คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสขุภาพ 

- สถาบนัฯ ร่วม 
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- ข้อควรปรับปรุง 

โดยอาศยัข้อมลูจากผู้ ให้การฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บณัฑิต ซงึเป็นผู้ มีสว่นได้สว่น

เสียหลกั และอาจจะรวมถึงผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอืนๆ เข่น แพทย์ผู้ สําเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว ในการประเมินการ

ฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 

๑๑. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

มีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่งน้อยทุก ๕ ปี    โดย

พิจารณาปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้ สําเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการ

วดัและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที

ตรวจพบ มีข้อมลูอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพฒันาให้ราชวิทยาลยัฯ และ แพทยสภารับทราบ 

 

๑๒. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

- มีการบริหารจดัการหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักฎระเบียบทีกําหนดไว้ในด้านตา่งๆ ได้แก ่การรับสมคัรผู้

เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจํานวนทีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล 

และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมทีพึงประสงค ์การออกเอกสารทีแสดงถึงการสําเร็จการฝึกอบรมในแตล่ะ

ระดบั หรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอืนๆ ทีสามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมใน

ระดบันนัได้ทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

- มีการกําหนดหน้าทีรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/ 

หลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความจําเป็นด้านการฝึกอบรม 

- มีบคุลากรทีปฏิบตังิานและมีความเชียวชาญทีเหมาะสม เพือสนบัสนนุการดําเนินการของการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมอืนๆทีเกียวข้อง การบริหารจดัการทีดีและใช้ทรัพยากรได้อยา่งเหมาะสม 

- มีจํานวนสาขาความเชียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนบัสนนุด้านอืนๆ ทีเกียวข้องครบถ้วน 

สอดคล้องกบัข้อบงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

 มีการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนืองดงันี 

 การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรม อยา่งน้อยทกุ ๒ ปี  

 การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก จากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทกุ ๕ ปี 

 


