หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจํ าบ้าน
เพือวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ชือหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านเพือวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ภาษาอังกฤษ) Khon Kaen Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

๒. ชือวุฒบิ ัตร
ชือเต็ม
(ภาษาไทย)

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

๓. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
จั ด ทํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมแพทย์ ผ้ ู เชี ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิ ก วิ ท ยา ที มี ค วามทั น สมั ย มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ นผู้ เรี ย นรู้ ต่ อ เนื องตลอดชี วิ ต ซึ งให้ ครอบคลุ ม ถึ ง การวิ จั ย
ความสามารถในการทํ า งานเป็ น ที ม มี ค วามสามารถในการสื อสาร มี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ ที ดี มี พ ฤติ ก รรมที
เหมาะสมต่อเพือร่วมงานทังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชี พอืนๆ รวมทังผู้ป่วยและญาติ มีความเอืออาทร
และใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่ วย แก้ ไขปั ญ หาและส่งเสริ มสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลางบน
พืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม การเข้ าใจในระบบสุขภาพ โดยคํานึงถึ งความต้ องการด้ านสุขภาพของ
๑

ชุมชนและสังคม ระบบบริ การสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการ
ประเมินและประกันคุณภาพมาตรฐานการฝึ กอบรมในทุกสถาบันฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ สมําเสมอ
๕. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ทีจบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้ องมีคณ
ุ สมบัติและความรู้
ความสามารถขันตําตามสมรรถนะหลักทัง ๖ ด้ านดังนี
๑) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
ก. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยทีมีโรคทางหูคอจมูก ศีรษะ ใบหน้ า
ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนต้ น (โรคทางหูคอจมูกฯ)
ข. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมเพือการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วย
หลังการผ่าตัด
ค. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินของทางหูคอจมูก
ง. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาอืน
๒) ความรู้ ความเชี ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน
(Medical Knowledge and Skills)
ก. มีความรู้และความเข้ าใจเกียวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์พืนฐานทีเกียวข้ องกับโรคทางหูคอ
จมูกฯ
ข. มีความรู้ ความเชียวชาญ และความสามารถเกียวกับโรคทางหูคอจมูก การใช้ เครื องมือเพือ
วินิจฉัย รักษา และฟื นฟู รวมทังหัตถการทางหูคอจมูกฯ
๓) การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
ก. มีความสามารถในการดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ข. มีความสามารถในการวิพากษ์ บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ค. มีความรู้เกียวกับจริ ยธรรมการวิจยั
ง. มีความสามารถในการเรี ยนรู้ และเพิมประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔) ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. มีความสามารถและทักษะในการสือสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ
ข. มีความสามารถและทักษะในการนําเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหา
ค. มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และทักษะให้ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

หน้ า ๒

ง. มีความสามารถและทักษะในการให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําแก่แพทย์และบุคคลากรอืน
โดยเฉพาะโรคทางหูคอจมูกฯ
จ. มีความสามารถและทักษะในการทํางานเป็ นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
๕) ความเป็ นมื ออาชี พ (Professionalism)
ก. มีพฤติกรรมทีเหมาะสมต่อเพือร่วมงานทังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอืนๆ รวมทังผู้ป่วย
และญาติ
ข. มีความเอืออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพือการแก้ ไขปัญหาและการส่งเสริ มสุขภาพโดย
ยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางบนพืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม
ค. มีทกั ษะด้ านทีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานการณ์ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั งิ าน
ง. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนืองตลอดชีวิต (continuous
professional development)
จ. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้ รับมอบหมาย
ฉ. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๖) การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกียวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความสามารถในการใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)
และสามารถปรับเปลียนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐
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๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้ การฝึ กอบรม
๖.๑.๑ วิธีการให้ การฝึ กอบรมซึงสอดคล้ องกับผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และวิธีการประเมิน
วิธีการให้ การฝึ กอบรม
ชันปี ที ๒

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ชันปี ที ๑
๑). การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. การดูแลผู้ป่วยนอก
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี ต้ องปฏิบตั งิ านดูแล
ผู้ป่วยนอกหูคอจมูกทัวไป อย่างสมําเสมอ
อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 2 วัน หากไม่ตดิ
กิจกรรมการเรี ยนอืน
- แพทย์ประจําบ้ านปี ที ๒ หรื อ ๓ ต้ องได้
ปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วยในคลินิกเฉพาะโรคที
สําคัญ ได้ แก่ คลินิกโรคหู (otology/ neurootology /audiology clinic) คลินิกโรคจมูก
(rhinology/ sinus/ allergy clinic คลินิกโรค
กล่องเสียง (laryngeal or voice clinic) และ
คลินิกศัลยกรรมศีรษะและคอ และอาจได้
ปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วยในคลินิกอืน ๆ เพิมเติม
เช่น คลินิกโรคจากการนอนหลับ (sleep

การประเมิน
ชันปี ที ๓

ปฏิบตั งิ านในคลินิกผู้ป่วย ปฏิบตั งิ านในคลินิกผู้ป่วย ปฏิบตั งิ านในคลินิกผู้ป่วย -แบบประเมิน
นอกหูคอจมูกทัวไปตาม นอกหูคอจมูกทัวไปตาม นอกหูคอจมูกทัวไปตาม ภาพรวม
ตารางทีกําหนด
ตารางทีกําหนด
ตารางทีกําหนด
-EPA
ศึกษาดูงานใน
audiology clinic และ
speech clinic ตาม
ตารางทีกําหนด

๔

ปฏิบตั งิ านในคลินิก
เฉพาะโรค ร่วมกับ พจบ.
๓ และอาจารย์ตาม
ตารางทีกําหนด ได้ แก่
neuro-otology clinic,
sinus clinic, allergy
clinic, head and neck
clinic, voice clinic,
sleep clinic, pediatric

ปฏิบตั งิ านในคลินิก
เฉพาะโรค ตามตารางที
กําหนด ได้ แก่ neurootology clinic, sinus
clinic, allergy clinic,
head and neck clinic,
voice clinic, sleep
clinic, pediatric clinic

-แบบประเมิน
ภาพรวม
-EPA

clinic) คลินิกโรคทางการพูด (speech
clinic) คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้ าง
ใบหน้ า (facial plastic clinic) คลินิกโรคหูคอ
จมูกเด็ก (pediatric ENT clinic) เป็ นต้ น
ข. การดูแลผู้ป่วยใน
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี ต้ องปฏิบตั งิ านดูแล
ผู้ป่วยในโดยมีการแบ่งภาระงานของแต่ละชัน
ปี ให้ ชดั เจนและเหมาะสม
- แพทย์ประจําบ้ านต้ องมีประสบการณ์ในการทํา
หน้ าทีรับปรึกษาผู้ป่วยต่างแผนก ผู้ป่วย
ฉุกเฉินหรื อผู้ป่วยในระยะวิกฤต
- แพทย์ประจําบ้ านต้ องมีประสบการณ์
ร่วมกับสหสาขาวิชาอืนในการวางแผนการ
รักษา
ค. การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
- แพทย์ประจําบ้ านต้ องมีหน้ าทีในการเตรี ยม
ผู้ป่วยในพร้ อมทีจะรับการผ่าตัด
- แพทย์ประจําบ้ านต้ องมีหน้ าทีผ่าตัด หรื อ ช่วย
ผ่าตัด ในหัตถการทีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

clinic

-ปฏิบตั ิงานในหอผู้ป่วย
ในหูคอจมูก
-การอยูเ่ วรนอกเวลา
ราชการ

-ปฏิบตั ิงานในหอผู้ป่วย
ในหูคอจมูก
-การอยูเ่ วรนอกเวลา
ราชการ

-ปฏิบตั ิงานในหอผู้ป่วย
ในหูคอจมูก
-การอยูเ่ วรนอกเวลา
ราชการ

-แบบประเมิน
ภาพรวม
-EPA

-ปฏิบตั งิ านในหอผู้ป่วย
ในและคลินิกผู้ป่วยนอก
-ปฏิบตั งิ านในห้ องผ่าตัด

-ปฏิบตั งิ านในหอผู้ป่วย
ในและคลินิกผู้ป่วยนอก
-ปฏิบตั งิ านในห้ องผ่าตัด

-ปฏิบตั งิ านในหอผู้ป่วย
ในและคลินิกผู้ป่วยนอก
-ปฏิบตั งิ านในห้ องผ่าตัด

-แบบประเมิน
ภาพรวม
-EPA

หน้ า ๕

๒).
-

-

-

-

- แพทย์ประจําบ้ านต้ องมีหน้ าทีในการดูแลผู้ป่วย
หลังผ่าตัด
ความรู้ ความเชียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
-เข้ าฟั งการบรรยาย
-เข้ าร่วมอบรม clinical
-เข้ าร่วมอบรม
-MCQ
แพทย์ประจําบ้ านปี ที ๑ ต้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์
ร่วมกับ นศ.พ.ปี ๕ เพือ science
comprehensive course -oral exam
การแพทย์พืนฐานประยุกต์ (Correlated basic
-e-log book
medical science) และโรคทางหูคอจมูกฯ ทัวไป ทบทวนความรู้ทางหูคอ (จัดโดยราชวิทยาลัยฯ) (จัดโดยราชวิทยาลัยฯ)
จมูก
-DOPS
-เข้ าร่วมการอบรม
-EPA
แพทย์ประจําบ้ านปี ที ๒ ต้ องเรียนโรคทางหูคอ
correlated basic
จมูกฯ ทีซับซ้ อนและเฉพาะสาขาย่อยมากขึน มี
medical science (จัด
การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พนฐานมา
ื
โดยราชวิทยาลัยฯ)
ประยุกต์ใช้ กบั ทางคลินิกมากขึน (clinical
-เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ -เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ -เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ
science)
ได้ แก่ grand round,
ได้ แก่ grand round,
แพทย์ประจําบ้ านปี ที ๓ ต้ องเรี ยนความรู้รวบยอด ได้ แก่ grand round,
ของโรคทางหูคอจมูก (comprehensive course) interesting case, topic interesting case, topic interesting case, topic
review, morbidityreview, morbidityแพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี ต้ องเข้ าร่วมในกิจกรรม review, morbidityทางวิชาการทีจัดให้ มีขนอย่
ึ างสมําเสมอตลอดการ mortality conference, mortality conference, mortality conference,
ฝึ กอบรม เช่น grand round, interesting case, journal club เป็ นต้ น ซึง journal club เป็ นต้ น ซึง journal club เป็ นต้ น ซึง
ึ างสมําเสมอ จัดให้ มีขนอย่
ึ างสมําเสมอ จัดให้ มีขนอย่
ึ างสมําเสมอ
topic review, morbidity-mortality conference, จัดให้ มีขนอย่
ตลอดทังปี
ตลอดทังปี
ตลอดทังปี
journal club เป็ นต้ น
-เข้ าร่วมในกิจกรรม
-เข้ าร่วมในกิจกรรม
-เข้ าร่วมในกิจกรรม
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี ควรจะเข้ าร่วมใน

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

หน้ า ๖

กิจกรรมวิชาการสหสาขาทีเกียวข้ องกับโรคทางหู
คอจมูกฯ เช่น tumor conference, x-ray
conference เป็ นต้ น
- แพทย์ประจําบ้ านปี ที ๓ ควรจะเข้ าร่วมอภิปรายใน
interuniversity conference ซึงเป็ นกิจกรรม
ระหว่างสถาบันฝึ กอบรมทีราชวิทยาลัยจัดขึน
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี ต้ องได้ รับการฝึ กอบรม
เกียวกับหัตถการการผ่าตัด และ การใช้ เครื องมือ
ต่างๆ ทีใช้ ในการวินิจฉัย รักษา หรื อฟื นฟูผ้ ปู ่ วยทีมี
โรคทางหูคอจมูกฯ

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

วิชาการสหสาขาที
เกียวข้ องกับโรคทางหูคอ
จมูกฯ เช่น tumor
conference, x-ray
conference เป็ นต้ น

วิชาการสหสาขาที
เกียวข้ องกับโรคทางหูคอ
จมูกฯ เช่น tumor
conference, x-ray
conference เป็ นต้ น

-เข้ าเรียนหลักสูตร ป.
ชันสูงฯ
-ศึกษากายวิภาคของ
ศีรษะและคอจากศพ
-อบรม basic surgical
skill
-การฝึ กทักษะการผ่าตัด
head and neck ในศพ
(thyroidectomy,

-เข้ าเรียนหลักสูตร ป.
ชันสูงฯ
-การฝึ กทักษะการผ่าตัดหู
ในศพ (temporal bone
lab)
-การฝึ กทักษะการผ่าตัด
ไซนัสในศพ (FESS
course)
-การฝึ กทักษะการผ่าตัด
หน้ า ๗

วิชาการสหสาขาที
เกียวข้ องกับโรคทางหูคอ
จมูกฯ เช่น tumor
conference, x-ray
conference เป็ นต้ น
-เข้ าร่วมอภิปรายใน
interuniversity
conference ซึงเป็ น
กิจกรรมระหว่างสถาบัน
ฝึ กอบรมทีราชวิทยาลัย
จัดขึน

-การฝึ กทักษะการผ่าตัดหู
ในศพ (temporal bone
lab)
-การฝึ กทักษะการผ่าตัด
ไซนัสในศพ (FESS
course)
-การฝึ กทักษะการผ่าตัด

submandibular gland
resection)

head and neck ในศพ
(neck dissection,
laryngectomy, etc)

-แพทย์ประจําบ้ านทุกชัน
ปี ต้ องได้ รับการฝึ กอบรม
เกียวกับหัตถการการ
ผ่าตัด และ การใช้
เครื องมือต่างๆ ทีใช้ ใน
การวินิจฉัย รักษา หรื อ
ฟื นฟูผ้ ปู ่ วยทีมีโรคทางหู
คอจมูกฯ
๓). การเรียนรู้จากการปฏิบัตแิ ละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี ต้อง
-เข้ าร่วมกิจกรรม ENT
-เข้ าร่วมกิจกรรม ENT
- ทํางานวิจยั ทีเสร็ จสมบูรณ์อย่างน้ อย ๑ เรื อง
research clinic
โดยเป็ นผู้วิจยั หลักหรื อมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า research clinic
-เข้ าร่วมกิจกรรม journal -เข้ าร่วมกิจกรรม journal
ร้ อยละ ๕๐
club
- ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมสัมนาวารสารทางการแพทย์ club
-เข้ าอบรมหรื อศึกษาด้ วย -เข้ าอบรมหรื อศึกษาด้ วย
และมีสว่ นร่วมในการวิพากษ์ บทความหรื อ
ตนเองเกียวกับจริยธรรม ตนเองเกียวกับจริยธรรม
งานวิจยั ทางการแพทย์
งานวิจยั
งานวิจยั
- ได้ เข้ าร่วมอบรมเกียวกับจริยธรรมการวิจยั
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

หน้ า ๘

head and neck ในศพ
(neck dissection,
laryngectomy, etc)

-เข้ าร่วมกิจกรรม ENT
research clinic
-เข้ าร่วมกิจกรรม journal
club
-เข้ าอบรมหรื อศึกษาด้ วย
ตนเองเกียวกับจริยธรรม
งานวิจยั

-full paper or
manuscript
-EPA
-หลักฐาน
แสดงว่าได้
ผ่านการ

-

มีประสบการณ์ในการทํา mortality and
morbidity conference

-เข้ าร่วมกิจกรรม
-เข้ าร่วมกิจกรรม
-เข้ าร่วมกิจกรรม
mortality and morbidity mortality and morbidity mortality and morbidity
conference
conference
conference
-เข้ าเรียนหลักสูตร ป.
ชันสูงฯ

๔). ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสือสาร (Interpersonal and Communication Skills)
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี ต้อง
- เข้ าร่วมกิจกรรมทีส่งเสริมทักษะปฏิสมั พันธ์และ -เข้ าเรียนหลักสูตร ป.
การสือสาร และการพัฒนาด้ านมนุษยสัมพันธ์ ชันสูงฯ
-OPD, OR, IPD
-OPD, OR,IPD
- มีประสบการณ์การให้ ข้อมูลผู้ป่วยเพือการ
ตัดสินใจการรักษา การให้ คําแนะนํา และ
คําปรึกษาเกียวกับสุขภาพ
-service round
-service round
- มีประสบการณ์ในการสอนนิสิต/ นักศึกษา
แพทย์ และแพทย์ประจําบ้ านรุ่นน้ อง
- มีประสบการณ์ในการนําเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และ -เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ -เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ได้ แก่ grand round,
ได้ แก่ grand round,
ร่วมอภิปรายในงานสัมมนาทางวิชาการ
interesting case, topic interesting case, topic
review, morbidityreview, morbidityหลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

หน้ า ๙

-OPD, OR,IPD

-service round
-นํา นศ.พ.round
-เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ได้ แก่ grand round,
interesting case, topic
review, morbidity-

อบรม
จริ ยธรรมการ
วิจยั
-หลักฐาน
แสดงว่าได้
ผ่านการ
อบรม GCP

-EPA
-แบบประเมิน
ภาพรวม

mortality conference,
journal club เป็ นต้ น ซึง
จัดให้ มีขนอย่
ึ างสมําเสมอ
ตลอดทังปี
๕).ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี ต้อง
เข้ าร่วมกิจกรรมการให้ ความรู้ทางด้ านความเป็ น
มืออาชีพทางวิชาชีพแพทย์
เข้ าร่วมกิจกรรมทีส่งเสริมให้ มีการเรี ยนรู้วิธีการ
นําไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ ตอ่ เนืองตลอดชีวิต

-เข้ าเรียนหลักสูตร ป.
ชันสูงฯ
-เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ได้ แก่ grand round,
interesting case, topic
review, morbiditymortality conference,
journal club เป็ นต้ น ซึง
จัดให้ มีขนอย่
ึ างสมําเสมอ
ตลอดทังปี
-งานภาคทฤษฎีและ
ได้ รับงานทีต้ องรับผิดชอบด้ วยตนเอง
ปฏิบตั ิ ซึงจะได้ รับ
มอบหมายตลอดทังปี
ตามตารางทีกําหนด
๖). การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

mortality conference,
journal club เป็ นต้ น ซึง
จัดให้ มีขนอย่
ึ างสมําเสมอ
ตลอดทังปี

mortality conference,
journal club เป็ นต้ น ซึง
จัดให้ มีขนอย่
ึ างสมําเสมอ
ตลอดทังปี

-EPA
-แบบประเมิน
-เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ -เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ ภาพรวม
ได้ แก่ grand round,
ได้ แก่ grand round,
interesting case, topic interesting case, topic
review, morbidityreview, morbiditymortality conference, mortality conference,
journal club เป็ นต้ น ซึง journal club เป็ นต้ น ซึง
จัดให้ มีขนอย่
ึ างสมําเสมอ จัดให้ มีขนอย่
ึ างสมําเสมอ
ตลอดทังปี
ตลอดทังปี
-งานภาคทฤษฎีและ
-งานภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ ซึงจะได้ รับ
ปฏิบตั ิ ซึงจะได้ รับ
มอบหมายตลอดทังปี
มอบหมายตลอดทังปี
ตามตารางทีกํ าหนด
ตามตารางทีกํ าหนด
หน้ า ๑๐

แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี ควรจะมีประสบการณ์
การเรี ยนรู้เกียวกับ
- ระบบสุขภาพของประเทศ
- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดูแลรักษา

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

-เข้ าเรียนหลักสูตร ป.
ชันสูงฯ

-EPA
-แบบประเมิน
ภาพรวม

หน้ า ๑๑

๖.๑.๒ การศึกษาดูงานต่างแผนก/ต่างสถาบัน
กําหนดให้ แพทย์ประจําบ้ านสามารถขอศึกษาดูงานต่างแผนก/ต่างสถาบันได้ ดงั นี
- พจบ.ปี ที ๑ ไม่เกิน ๑ เดือน
- พจบ.ปี ที ๒ ไม่เกิน ๒ เดือน
- พจบ.ปี ที๓ ไม่เกิน ๔ เดือน (กําหนดให้ ศกึ ษาดูงานทีแผนกหูคอจมูก รพ.นครราชสีมา และแผนก
maxillofacial รพ.ขอนแก่น อย่างละ ๒ เดือน)
กรณีแพทย์ใช้ ทนุ สามารถขอศึกษาดูงานต่างแผนก/ต่างสถาบันได้ ดงั นี
- แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที ๓ ไม่เกิน ๑ เดือน
- แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที ๔ ไม่เกิน ๒ เดือน (กําหนดให้ ศกึ ษาดูงานทีแผนกหูคอจมูก รพ.นครราชสีมา)
- แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที ๕ ไม่เกิน ๔ เดือน (กําหนดให้ ศกึ ษาดูงานทีแผนก maxillofacial รพ.ขอนแก่นอย่าง
น้ อย ๒ เดือน)
๖.๒ เนือหาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑). ความรู้วิทยาศาสตร์ การแพทย์พืนฐานประยุกต์ (Correlated basic medical science) ทางโสต
ศอ นาสิ กวิ ทยา และระบบที เกี ยวข้อง (ภาคผนวกที ๑)
๒). โรคหรื อภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที ๑)
แพทย์ประจําบ้ านต้ องสามารถให้ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟื นฟู หรื อให้ คําแนะนําเพือส่งต่อ ได้
ในโรคทางหูคอจมูกฯ ต่อไปนี
ระดับที ๑ โรคหรื อภาวะทีพบบ่อย ซึงแพทย์ประจําบ้ านสามารถเรี ยนรู้ได้ จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับที ๒ โรคหรื อภาวะทีพบน้ อยกว่าระดับที ๑ และมีความสําคัญซึงแพทย์ประจําบ้ าน
สามารถเรี ยนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ ดแู ลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย
ด้ วยกัน เป็ นต้ น
ระดับที ๓ โรคทีพบน้ อยแต่มีความสําคัญ ซึงแพทย์ประจําบ้ านสามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษา
ด้ วยตนเอง หรื อฟั งบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้โรคในกลุ่ม
นีอย่างพอเพียง
๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา (ภาคผนวกที ๑)
ระดับที ๑ สามารถตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
ระดับที ๒ สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
ระดับที ๓ สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ ได้
๑๒

๔). หัตถการทางโสต ศอ นาสิ กวิ ทยา แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที ๑)
ระดับที ๑ หัตถการทีแพทย์ประจําบ้ านต้ องทําได้ ด้วยตนเอง
ระดับที ๒ หัตถการทีแพทย์ประจําบ้ านควรทําได้ หรื อทําได้ ภายใต้ การแนะนําของ
ผู้เชียวชาญ)
ระดับที ๓ หัตถการทีแพทย์ประจําบ้ านอาจทําได้ หรื อสามารถช่วยผ่าตัดได้ หรื อเคยได้ เห็น
หรื อสามารถบอกข้ อบ่งชี ข้ อห้ าม ภาวะแทรกซ้ อน ข้ อดีข้อเสียได้
๕). การทําวิ จยั (ภาคผนวกที ๒)
- แพทย์ประจําบ้ านต้ องทํางานวิจยั ให้ เสร็จสมบูรณ์ อย่างน้ อย ๑ เรื อง ในระหว่างการฝึ กอบรม ๓ ปี
โดยทําหน้ าทีเป็ นผู้วิจยั หลักหรื อมีสว่ นร่ วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐
- งานวิจยั นันจะต้ องดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ทีได้ มาตรฐานสากล (good clinical practice)
- สถาบันฝึ กอบรมมีหน้ าทีในการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั แพทย์ประจําบ้ าน ตังแต่การเตรี ยมโครง
ร่างการวิจยั การขอจริ ยธรรมฯ การขอทุน (ถ้ ามี) การเก็บข้ อมูล ไปจนสินสุดการทํางานวิจยั และ
จัดทํารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพือนําส่งราชวิทยาลัยฯ
๖). การเรี ยนรู้ ทางด้านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสือสารและการสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ
๒. ปั จจัยทีส่งเสริ มความสัมพันธ์ทีดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
๓. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้ เสียชีวิต
๔. การบอกข่าวร้ าย
๕. การบริ หารจัดการ difficult case
๖. การตระหนักรู้พืนฐานความเชือทางสุขภาพทีต่างกัน
ข. ความเป็ นมื ออาชี พ
๑. การบริ บาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถื อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นหลัก
- สิทธิผ้ ปู ่ วย
๒. พฤตินิสยั
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซือสัตย์ และมีวินยั
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- การแต่งกายให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๓. จริ ยธรรมการแพทย์
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ป่วย
- การออกใบรับรองแพทย์
- การรักษาทีไร้ ประโยชน์หรื อเป็ นอันตราย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้ อผิดพลาดของตนเอง
- การรับของสมนาคุณหรื อผลประโยชน์ส่วนตัว
- ประโยชน์ทบั ซ้ อนทางธุรกิจ
- ปฏิสมั พันธ์ระหว่างแพทย์ด้วยกันเองในหน้ าที
๔. การเรี ยนรู้ อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต
- การสืบค้ นข้ อมูลเพือให้ ได้ ข้อมูลเชิกประจักษ์
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเลือกใช้ ข้อมูลทีมีคณ
ุ ภาพ
- การประยุกต์ใช้ ข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วย
- การใช้ electronic databases และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู้
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
ค. การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ
- ความรู้ เกียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- ความรู้ เกียวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ เป็ นต้ น
- ความรู้ เกียวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา ได้ แก่
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
- การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้ วนถูกต้ อง
- การสร้ าง Clinical Practice Guideline (CPG)
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- การป้องกันและควบคุมการติดเชือในโรงพยาบาล
- การเสริ มสร้ างสุขภาพและการป้องกันโรค
- การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
- ความรู้ เกียวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ ยาระดับชาติ
บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล เป็ นต้ น
- ความรู้ เกียวกับกฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายทีเกียวข้ องกับการประกอบ
วิชาชีพแพทย์
ง. การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิ บตั ิ
- ระเบียบวิธีวิจยั
- สถิติพืนฐานสําหรับงานวิจยั ทางการแพทย์
- วิธีการเขียนโครงร่างวิจยั
- จริยธรรมการวิจยั
- วิธีการเขียน manuscript
๖.๓ จํานวนปี ของการฝึ กอบรม ๓ ปี
๖.๔ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ ได้ แต่งตังให้ มีคณะกรรมการฝึ กอบรมฯ (ภาคผนวก ๓ รายชือคณะกรรมการฯ หน้ าที
ความรับผิดชอบ และคํารับรองจากราชวิทยาลัย) ทําหน้ าทีบริ หารจัดการหลักสูตรฯ ตลอดระยะเวลาการ
ฝึ กอบรม
๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน
๖.๕.๑ ตารางการทํางานปกติ
วัน
จันทร์

7.008.30
Service
round

8.30-12.00
OPD / OR / WW
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13.00-16.30
Allergy clinic
Sinus clinic
Neuro-Otology clinic
Botox clinic

16.30-8.30
เวรนอกเวลาฯ
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อังคาร

Service
round

OPD / OR / WW

พุธ

Service
round

OPD / OR / WW
HN clinic

OR, OPD
Voice clinic
Pediatric clinic
Audiology clinic
OR, OPD
Allergy clinic
Speech clinic
Sleep clinic
OR, OPD
Academic activity

เวรนอกเวลาฯ

เวรนอกเวลาฯ

Service
เวรนอกเวลาฯ
round
ศุกร์
Service OPD / OR / WW
HN conference
เวรนอกเวลาฯ
round
OR, OPD
หมายเหตุ : Academic activity ได้ แก่ case discussion, grand round , journal club, topic discussion, MM
conference, interhospital conference, research meeting , research progression, lecture ,resident-staff
meeting, guest lecture เป็ นต้ น
พฤหัส

๖.๕.๒ กรณีทีจํานวนฝึ กอบรมไม่ครบตามเกณฑ์
แพทย์ประจําบ้ านจะต้ องมีเวลาฝึ กอบรมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ วันต่อปี ในกรณีทีระยะเวลาการ
ฝึ กอบรมไม่ครบการเกณฑ์ทีกําหนด อาจจะไม่ได้ รับการพิจารณาให้ เลือนชัน หรื อส่งสอบวุฒิบตั ร จนกว่าจะได้ รับ
การฝึ กอบรมเพิมเติมจนครบตามระยะเวลาทีกําหนด
๖.๖ การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลแพทย์ประจําบ้ าน ประกอบด้ วย
๖.๖.๑. การประเมินระหว่ างการฝึ กอบรม
๖.๖.๑.๑ วิธีการประเมินระหว่างการฝึ กอบรม
ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้
สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย
ความรู้ ความเชียวชาญ และความสามารถในการ
นําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้ าน
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วิธีประเมิน
-แบบประเมินภาพรวม, EPA
-MCQ
-oral exam
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การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ

ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสือสาร
ความเป็ นมืออาชีพ
การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ

-e-log book
-EPA
-DOPS
-full paper or manuscript
-EPA
-หลักฐานแสดงว่าได้ ผ่านการอบรมจริ ยธรรมการวิจยั
-หลักฐานแสดงว่าได้ ผ่านการอบรม GCP
-แบบประเมินภาพรวม, EPA
-แบบประเมินภาพรวม, EPA
-แบบประเมินภาพรวม, EPA

๖.๖.๑.๒ เกณฑ์การเลือนชันปี (ประเมินทุก ๖ เดือน ตัดสินปลายปี )
แพทย์ประจําบ้ านจะสามารถเลือนสูช่ นปี
ั ทีสูงขึนเมือผ่านเกณฑ์ตอ่ ไปนี
๑. สอบข้ อเขียน (MCQ)
 แพทย์ประจําบ้ านชันปี ที ๑ แพทย์ใช้ ทนุ ชันปี ที ๑ เกณฑ์ผ่านร้ อยละ ๔๐
 แพทย์ประจําบ้ านชันปี ที ๒ แพทย์ใช้ ทนุ ชันปี ที ๒ เกณฑ์ผ่านร้ อยละ ๔๕
 แพทย์ใช้ ทนุ ชันปี ที ๓ เกณฑ์ผ่านร้ อยละ ๕๐
 แพทย์ประจําบ้ านชันปี ที ๓ แพทย์ใช้ ทนุ ชันปี ที ๔ เกณฑ์ผ่านร้ อยละ ๖๐
การสอบซ่ อม
**หากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องสอบซ่อม ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากประกาศผลอย่างเป็ น
ทางการ โดยให้ โอกาสสอบแก้ ตวั ทังหมด ๓ ครัง
โดย เกณฑ์ผ่านของการสอบซ่อม ดังนี
ครังที ๑ คะแนนดีขนกว่
ึ าครังแรก มากกว่าร้ อยละ ๑๐
ครังที ๒ คะแนนดีขนกว่
ึ าครังแรก มากกว่าร้ อยละ ๑๕
ครังที ๓ คะแนนดีขนกว่
ึ าครังแรก มากกว่าร้ อยละ ๒๐
* ถ้ ายังไม่ผ่านจะพิจารณาให้ ซําชันหรื อไม่สง่ สอบบอร์ ด
๒. สอบปากเปล่าจะต้ องได้ คะแนนมากกว่าร้ อยละ ๖๐ ในแต่ละข้ อ เกณฑ์ผา่ นต้ องผ่าน ๒ ใน ๓ ข้ อ
หากไม่ผ่านต้ องมาสอบซ่อมให้ ผ่านอีกอย่างน้ อย ๑ ข้ อ
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๓. EPA ผ่านระดับ ๔ ตามเกณฑ์ทีกําหนดในภาคผนวก ๔
๔. DOPS ผ่านตามเกณฑ์ในแต่ละหัตถการและระยะเวลาทีกําหนด
พจบ.ชันปี ที
๑

๒

เทอมต้ น(กค-ธค.)
-Physical examination**
-Nasal endoscopy with
nasopharyngeal biopsy
-Tracheostomy
-Direct laryngoscopy

๓

-Mastoidectomy(include TB lab)

** อยู่นอกเหนือเกณฑ์หลักสูตรของราชวิทยาลัย

เทอมปลาย(มค.-มิย.)
-Myringotomy**
-Tonsillectomy
-Bronchoscopy
-Esophagoscopy
-Thyroidectomy
-Tympanoplasty
-Endoscopic middle meatal antrostomy
and anterior ethmoidectomy

๕. ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั
 เกณฑ์ผ่านต้ องเขียนโครงร่างวิจยั เสร็ จพร้ อมส่ง จึงจะเลือนชันเป็ นแพทย์ประจําบ้ านชันปี ที ๒
หรื อ แพทย์ใช้ ทนุ ชันปี ที ๒
 เกณฑ์ผ่านต้ องมีการรายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั ตามระยะเวลาทีภาควิชากําหนด จึงจะ
เลือนชันเป็ นแพทย์ประจําบ้ านชันปี ที ๓ หรื อ แพทย์ใช้ ทนุ ชันปี ที ๓
 เกณฑ์ผ่านต้ องมีรายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จสินตามระยะเวลาทีภาควิชากําหนด จึงจะจบ
หลักสูตรการฝึ กอบรม และได้ รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน
๖. มีระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ วันต่อปี และมีการลาพักผ่อนหรื อลากิจไม่เกิน ๑๐ วัน
ต่อปี
๗. ไม่มีข้อร้ องเรี ยนเกียวกับจริ ยธรรมหรื อกระทําความผิดร้ ายแรงซึงทีประชุมภาควิชาได้ พิจารณาโทษ
ให้ เรี ยนซําชัน หรื อให้ ออกจากการฝึ กอบรม
๘. ต้ องผ่านแบบประเมินภาพรวมโดยมีคะแนนเฉลียมากกว่า ๓ ขึนไป หากไม่ผ่านให้ ปฏิบตั ดิ งั นี
๑) ต้ องปฏิบตั งิ านเพิมเติม (ระยะเวลาไม่เกิน ๒ เดือน) และทําการประเมินซํา ในกรณีทีเป็ นแพทย์
ประจําบ้ านชันปี ที ๓ แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที ๔ จะไม่สง่ สอบวุฒิบตั รฯ
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๒) หากผลการประเมินซําไม่ผ่านอีก จะต้ องปฏิบตั งิ านซําในชันปี เดิมอีก ๑ ปี หรื อไม่สง่ สอบ
วุฒิบตั รฯ
๓) หากปฏิบตั งิ านซําในชันปี เดิมอีก ๑ ปี แล้ ว ผลการประเมินยังไม่ผ่านอีก ให้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการ
ยุตกิ ารฝึ กอบรม
๖.๖.๑.๓ เกณฑ์การให้ ออกจากการฝึ กอบรม
๑) ปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสือมเสียร้ ายแรงจนก่อให้ เกิดผลเสียต่อ
ผู้ป่วยหรื อต่อชือเสียงของสถาบันฝึ กอบรม
๒) ปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสือมเสีย ไม่มีการปรับปรุ งพฤติกรรมหลัง
การตักเตือน และกระทําซําภายหลังการภาคทัณฑ์
๖.๖.๒ เกณฑ์การจบหลักสูตรฯ และเกณฑ์พิจารณาส่งสอบเพือวุฒิบตั รฯ
แพทย์ประจําบ้ านทีจะได้ รับการพิจารณาให้ จบหลักสูตรฯ และได้ รับอนุมตั ิให้ สง่ สอบเพือวุฒิบตั รฯ เมือผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามข้ อ ๖.๖.๑.๒ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามทีราชวิทยาลัยฯ กําหนด
๗.การรั บและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติทกุ ข้ อดังนี
๗.๑.๑) เป็ นแพทย์ทีได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕
- สําหรับแพทย์ทีมีต้นสังกัดต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- สําหรับแพทย์ทีไม่มีต้นสังกัดต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๓
ปี
๗.๑.๒) ได้ ผ่านการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิมพูนทักษะของแพทยสภาเรี ยบร้ อยแล้ ว
สําหรับแพทย์ทีได้ รับปริญญาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตมาจากสถาบันต่างประเทศทีแพทยสภาให้ การรับรอง
และ ได้ รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ ว จะต้ องผ่านการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิมพูนทักษะของ
แพทยสภาก่อน
(ข้ อ ๗.๑.๑ และ ๗.๑.๒ อาจมีการเปลียนแปลงตามคําสังของแพทยสภา)
๗.๑.๓) ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือกของภาควิชา (ข้ อ ๗.๓)
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๗.๒ จํานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ไม่เกิน ๘ คนต่อปี ตามศักยภาพทีประเมินโดยราชวิทยาลัยฯ
๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
การคัดเลือกผู้เช้ ารับการฝึ กอบรมกระทําในรูปของคณะกรรมการ โดยจะมีการแต่งตังคณะกรรมการ
คัดเลือก ซึงจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมทีทํางานประจํา และจะต้ องอยูใ่ นทีประชุมคัดเลือก
ตลอดการคัดเลือก
ก่อนการคัดเลือกจะต้ องมีการแจ้ งเกียวกับขันตอน และเกณฑ์ตา่ งๆ ให้ กรรมการทราบและทําความเข้ าใจ
ให้ ตรงกันก่อน
เกณฑ์สําคัญทีใช้ พิจารณาได้ แก่ เจตคติ ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ผลการเรี ยน (GPA) nontechnical
skill ความสามารถพิเศษทีเกียวข้ องกับวิชาชีพ เช่น ความสามารถทางภาษา หรื อคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น การมีต้น
สังกัด ผลประเมินช่วงทีมาดูงานทีภาควิชา (ถ้ ามี) ผลประเมินจากผู้ร่วมงานหรื อบุคคลใกล้ ชิด เป็ นต้ น
ทางสถาบันไม่มีนโยบายปฏิเสธผู้พิการซึงต้ องการสิงอํานวยความสะดวกเป็ นพิเศษ หากผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมมีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ของแพทยสภา และความพิการนันไม่เป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กอบรมและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๘. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
รายชือ และคุณวุฒิตาม ภาคผนวก ๓
๘.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
๘.๑.๑. เป็ นแพทย์ทีได้ รับหนังสืออนุมตั ิ/วุฒิบตั รฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากแพทยสภา หรื อ
๘.๑.๒. เป็ นแพทย์สาขาอืนๆ ทีได้ รับหนังสืออนุมตั ิ/วุฒิบตั ร จากแพทยสภา ทีอยู่ในสาขาทีทับซ้ อน
กัน ได้ แก่ สาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาประสาทวิทยา หรื ออืนๆ ทีราช
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 คุณสมบัตขิ องประธานการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม
จะต้ องเป็ นอาจารย์ตามข้ อ ๘.๑.๑ ซึงปฏิบตั งิ านทางด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้ วไม่น้อยกว่า ๕
ปี และได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
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๙. ทรั พยากรทางการศึกษา
สถาบันจัดหาทรัพยาการให้ เพียงพอ ทันสมัย และพร้ อมใช้ งาน ดังนี
- ห้ องประชุมสําหรับการเรี ยนการสอน ๒ ห้ อง
- หอผู้ป่วยหูคอจมูก ๓๐ เตียง และเตียงพิเศษในหอผู้ป่วยพิเศษต่างๆ
- ห้ องตรวจผู้ป่วยนอกซึงมีโต๊ ะตรวจทังหมด ๑๕ ตัว
- ห้ องส่องกล้ อง ๒ ห้ อง ห้ องผ่าตัดเล็ก ๑ ห้ อง ๑ วัน
- ห้ องผ่าตัด ๓ ห้ อง ใน ๔ วัน
- ห้ องสมุด มีหนังสือและเอกสารอิเล็กโทรนิกส์ ให้ บริการค้ นคว้ าตลอด ๒๔ ชัวโมง
- มีคอมพิวเตอร์ , Wifi ฟรี มีคณ
ุ ภาพ และสามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย
- อุปกรณ์สําหรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ: หุ่นสําหรับฝึ กทํา nasal packing, tracheostomy ศพอาจารย์
ใหญ่สําหรับการเรี ยนกายวิภาคและฝึ กทักษะในการผ่าตัด
- จํานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของโรคทีหลากหลาย
ได้ รับการรับรองจากแพทยสภาว่ามีมาก
เพียงพอและหลากหลายสามารถรับผู้เข้ าฝึ กอบรมได้ ๘ คนต่อปี ในขณะทีรับจริ ง ๖-๗ คนต่อปี
- มีห้องพักสําหรับผู้เข้ าฝึ กอบรมและห้ องพักแพทย์เวร ๑ ห้ อง
๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
มีคณะกรรมการทําหน้ าทีกํากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
และมีการ
ประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร โดยครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ทีพึงประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขันตอนการดําเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้รับการฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึ กอบรมและความต้ องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฯ ร่วม
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- ข้ อควรปรับปรุง
โดยอาศัยข้ อมูลจากผู้ให้ การฝึ กอบรม ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม นายจ้ างหรื อผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ซึงเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียหลัก และอาจจะรวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอืนๆ เข่น แพทย์ผ้ สู ําเร็ จการฝึ กอบรมไปแล้ ว ในการประเมินการ
ฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑๑. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่างน้ อยทุก ๕ ปี โดย
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้ าง เนือหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สําเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึงการ
วัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้ อมในการฝึ กอบรม ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องที
ตรวจพบ มีข้อมูลอ้ างอิง และแจ้ งผลการทบทวน และพัฒนาให้ ราชวิทยาลัยฯ และ แพทยสภารับทราบ
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- มีการบริ หารจัดการหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบทีกําหนดไว้ ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การรับสมัครผู้
เข้ ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจํานวนทีรับ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล
และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมทีพึงประสงค์ การออกเอกสารทีแสดงถึงการสําเร็ จการฝึ กอบรมในแต่ละ
ระดับ หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอืนๆ ทีสามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมใน
ระดับนันได้ ทงในประเทศและต่
ั
างประเทศ
- มีการกําหนดหน้ าทีรับผิดชอบและอํานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของแผนการฝึ กอบรม/
หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความจําเป็ นด้ านการฝึ กอบรม
- มีบคุ ลากรทีปฏิบตั งิ านและมีความเชียวชาญทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการดําเนินการของการ
ฝึ กอบรมและกิจกรรมอืนๆทีเกียวข้ อง การบริ หารจัดการทีดีและใช้ ทรัพยากรได้ อย่างเหมาะสม
- มีจํานวนสาขาความเชียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้ านอืนๆ ทีเกียวข้ องครบถ้ วน
สอดคล้ องกับข้ อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนืองดังนี
 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรม อย่างน้ อยทุก ๒ ปี
 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก จากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ อย่างน้ อยทุก ๕ ปี
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