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เกณฑ์หลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม   

ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี 

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑. ชื&อหลักสูตร 

(ภาษาไทย) เกณฑ์หลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ  

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

๒. ชื&อวุฒบัิตร 
ชืHอเต็ม 
(ภาษาไทย)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพเวชกรรมด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ  
(ภาษาองักฤษ)  CertificateofMedicalproficiencyinHeadandNeckSurgery  
ชืHอยอ่  
(ภาษาไทย)  ป.ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ  
(ภาษาองักฤษ) Cert. in Head and Neck Surgery  

 
๓. หน่วยงานที&รับผิดชอบ 

 ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลราชวิถี  
 

๔. พันธกจิของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

เนืHองจากการดแูลรักษาผู้ ป่วยเนื fองอกศีรษะและคอและการผา่ตดัรักษาเนื fองอกศีรษะและคอมีขอบเขต 
ตั fงแตง่า่ยไปถงึยาก ในรายทีHมีความยากและความซบัซ้อนจําเป็นต้องอาศยัผู้ ทีHมีความรู้ความชํานาญและทกัษะ 
เพิHมเติม ประกอบกบัจํานวนผู้ ป่วยทีHเพิHมมากขึ fน และจํานวนแพทย์ทีHไมเ่พียงพอทําให้มีความจําเป็นทีHจะต้องมีการ
ฝึกอบรมเพืHอผลติแพทย์ทีHมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านนี fขึ fนมา เพืHอรองรับภาระงานทีHเพิHมขึ fน และให้ได้ผล
ลพัธ์ทีHเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วยมากทีHสดุ โดยคํานงึถงึความต้องการของระบบสาธารณสขุของประเทศร่วมด้วย 

หลกัสตูรนี fนอกจากจะจดัการฝึกอบรมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดแูลผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสมมี 
ประสทิธิภาพตามวิชาชีพทีHกําหนดแล้ว ยงัเน้นให้ผู้ เข้าฝึกอบรมมีความเอื fออาทรและใสใ่จในความปลอดภยัเพืHอ 
การแก้ไขปัญหาและสง่เสริมสขุภาพของประชาชนโดยยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพื fนฐานการดแูลแบบองค์รวม 
และมีสภาวะการทํางานทีHเหมาะสมเพืHอธํารงสขุภาพของผู้ เข้าฝึกอบรม  
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๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
   แพทย์ทีHจบการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลกัสตูรนี f ต้องมีคณุสมบติัและความรู้ความสามารถขั fนตํHาตาม

สมรรถนะหลกัทั fง ๖ ด้านดงันี f 
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

ก. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการ วินิจฉยั การวินิจฉยัแยกโรค การเลือกใช้เครืHองมือเพืHอ
วินิจฉยั แนวทางการรักษาและฟืfนฟผูู้ ป่วยเนื fองอกศีรษะและคอ 

ข. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมเพืHอการผา่ตดัเนื fองอกศีรษะและ
คอ การดแูลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหวา่งผา่ตดั ตลอดจนการดแูลผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดั 

ค. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง (palliative care)  
๒) ความรู้  ความเชี@ยวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ

ด้าน  (Medical Knowledge and Skills) 

ก. ความรู้เกีHยวกบัโรคมะเร็งศีรษะและคอเกีHยวกบัพฤติกรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือกใน
การรักษารวมถงึข้อดีข้อเสีย และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาแตล่ะวิธี และพยากรณ์โรค  

ข. มีความรู้ความสามารถและทกัษะเกีHยวกบัหตัถการการผา่ตดัเนื fองอกศีรษะและคอ รวมทั fง
หตัถการการผา่ตดัเพืHอเสริมสร้างและซอ่มแซม  

 ๓) การเรียนรู้จากการปฏบัิต ิและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
ก. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์ 
ข. มีความสามารถในการเรียนรู้และเพิHมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบติั 

๔) ทักษะปฏสัิมพันธ์ และการสื@อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. มีความสามารถและทกัษะในการสืHอสารให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติ  
ข. มีความสามารถและทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหา  
ค. มีความสามารถและทกัษะในการทํางานเป็นทีม และมีมนษุยสมัพนัธ์ทีHดี   

๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
1. ความสามารถในการปฏิบติังานได้ด้วยตนเองอยา่งเตม็ตวัโดยไมต้่องมีการกํากบัดแูล 
2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการพฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เนืHอง 
3. การบริบาลโดยใช้ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพื fนฐานของการดแูลแบบองค์รวม คํานงึถงึ

ประสทิธิภาพและความปลอดภยั 
4. มีความรับผิดชอบตอ่งานทีHได้รับมอบหมาย 

๗) การปฏบัิตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
ก. มีความรู้เกีHยวกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  
ค. มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

และสามารถปรับเปลีHยนการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
     ๖.๑  วธีิการให้การฝึกอบรม มีการจัดกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังน้ี 

๑). การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
ก. การดแูลผู้ ป่วยนอก 

- แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีHปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยนอกหคูอจมกูทัHวไปอยา่งสมํHาเสมอ 
อยา่งน้อยสปัดาห์ละ ๒ วนั หากไมติ่ดกิจกรรมการเรียนอืHน 

- มีหน้าทีHปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยนอก ดแูลโรคเนื fองอกศีรษะและลําคอ 
โดยมีอาจารย์เป็นผู้ รับปรึกษาหมนุเวียนไปในแตล่ะวนั นอกจากนี f ต้องมีการ
หมนุเวียนเพืHอตรวจผู้ ป่วยทีHคลนิิกเฉพาะโรคได้แก่ one stop service ทีHหอผู้ ป่วย
นอกรังสีรักษา อาทิตย์ละ 1 วนั โดยหมนุเวียนกนัไป 

- มีหน้าทีHประเมินผู้ ป่วย เตรียมผู้ ป่วยเพืHอให้พร้อมกบัการผา่ตดัทีHแผนกผู้ ป่วยนอก 
โดยเฉพาะผู้ ป่วยทีHต้องได้รับการผา่ตดัยุง่ยากซบัซ้อน เช่น microvascular 
reconstruction และมีหน้าทีHตรวจติดตามหลงัผา่ตดัร่วมด้วย 

ข. การดแูลผู้ ป่วยใน 

- แพทย์ประจําบ้าน มีหน้าทีHราวด์เช้าทกุวนั และรับผิดชอบดแูลผู้ ป่วยเนื fองอกศีรษะ
และคอร่วมกบัแพทย์ประจําบ้าน ทั fงเคสทีHเตรียมผา่ตดั หลงัผา่ตดั และผู้ ป่วยทีHมี
การรักษาดแูลแบบประคบัประคอง 

- แพทย์ประจําบ้าน หมนุเวียนกนัปฏิบติังานนอกเวลาราชการ และรับปรึกษาแพทย์
ประจําบ้านในการดแูลผู้ ป่วยเนื fองอกศีรษะและคอ โดยมีอาจารย์เวรเป็นผู้ รับ
ปรึกษาด้วย 

 

ค. การดแูลผู้ ป่วยผา่ตดั 

- แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีHร่วมกบัแพทย์ประจําบ้านในการเตรียมผู้ ป่วยเนื fองอก
ศีรษะและคอให้พร้อมก่อนการผา่ตดั  

- แพทย์ประจําบ้าน มีหน้าทีHปฏิบติังานในห้องผา่ตดัอยา่งน้อย ๒ วนัตอ่สปัดาห์และ
มีหน้าทีHผา่ตดัด้วยตนเอง หรือ ช่วยผา่ตดัในหตัถการทีHเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์ของศนูย์ฯ ในคูมื่อแพทย์ประจําบ้าน และตาม EPA 

- แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีHในการดแูลผู้ ป่วยเนื fองอกศีรษะและคอหลงัผา่ตดั 
๒).  ความรู้  ความเชี@ยวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม

รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) 

- แพทย์ประจําบ้าน มีหน้าทีHเป็นผู้ ร่วมประเมินผู้ ป่วยเนื fองอกศีรษะและคอก่อนการรักษาใน 
tumor conference ทกุวนัองัคาร เพืHอทบทวนการวินิจฉยั การตรวจเพิHมเติมเพืHอการวินิจฉยั 
แนวทางการรักษาและฟืfนฟผูู้ ป่วย พฤติกรรมของโรค ระยะของโรค ทางเลือกในการรักษาและ
ข้อดีข้อเสีย ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาแตล่ะวิธี และพยากรณ์โรค 

- มีหน้าทีHออกตรวจ one stop service ร่วมกบัแผนกรังสีรักษาทกุวนัองัคาร 
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- ปฏิบติังานในห้องผา่ตดัอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 2 วนั โดยช่วยทําผา่ตดั หรือ ทําการผา่ตดัด้วย
ตนเองเกีHยวกบัหตัถการการผา่ตดัเนื fองอกศีรษะและคอ รวมทั fงหตัถการผา่ตดัเพืHอเสริมสร้าง
และซอ่มแซม ตามทกัษะความสามารถ ณ ช่วงเวลานั fนๆ ตามเห็นสมควรของอาจารย์ทีHรับ
ปรึกษา 

- มีหน้าทีHการนําเสนอเกีHยวกบัการผา่ตดั basic concepts of microvascular reconstruction 

- ออกหน่วย Head and Neck Surgery ร่วมกบัอาจารย์ตามทีHได้รับมอบหมาย 

- เข้าร่วม Annual Head and Neck Course  
๓). การเรียนรู้จากการปฏบัิตแิละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 

Improvement)  

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาวารสารทางการแพทย์ และมีสว่นร่วมในการวิพากษ์บทความหรือ
งานวิจยัทางการแพทย์ทกุสปัดาห์ 

-  ได้นําเสนอบทความวิจยัทางการแพทย์ทีHเกีHยวข้องกบัเนื fองอกศีรษะและคอ อยา่งน้อยคนละ 
1 ครั fง 

- จดัทํา mortality and morbidity conference ทีHจดัขึ fนเป็นประจําทกุเดือนร่วมกบัแพทย์
ประจําบ้าน  

๔).  ทักษะปฏสัิมพันธ์ และการสื@อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

- เข้าร่วมกิจกรรมทีHสง่เสริมทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการสืHอสาร และการพฒันาด้านมนษุย์สมัพนัธ์ 
(โครงการพฒันาประสทิธิภาพบคุลากรกลุม่ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสกิ) 

- มีประสบการณ์การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเพืHอการตดัสนิใจการรักษา การให้คําแนะนํา และคําปรึกษา
เกีHยวกบัสขุภาพ โดยการสงัเกตอยา่งใกล้ชิด และได้รับคําแนะนําจากอาจารย์โดยตรง 

- ได้รับมอบหมายให้มีสว่นร่วมในการสอนแพทย์ประจําบ้านรุ่นน้อง 

- มีประสบการณ์ในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และร่วมอภิปรายในงานสมัมนาทาง Head and 
Neck course และ tumor conference 

- แพทย์ประจําบ้าน เป็นผู้ ร่วมประเมินผู้ ป่วยใน tumor conference ทกุสปัดาห์  และ Morbid 
and mortality  

๕).  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
แพทย์ประจําบ้านต้องแสดงถงึความเป็นมืออาชีพโดย 

- เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ การตรวจรักษาผู้ ป่วย การเข้าห้องผา่ตดั ตามตารางการทํางานทีHจดัไว้
อยา่งเคร่งครัด  

- เข้าร่วมกิจกรรมทีHสง่เสริมให้มีการเรียนรู้วิธีการนําไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืHองตลอดชีวิต 

- ได้รับงานทีHต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง และสามารถตดัสนิใจให้การรักษาได้ เช่น การตรวจ
รักษาผู้ ป่วยนอก การผา่ตดั การดแูลผู้ ป่วยก่อนและหลงัผา่ตดั โดยมีอาจารย์ทีHคอยชี fแนะ 

- แพทย์ประจําบ้าน ต้องรับผิดชอบในการดแูลสขุภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง โดย
โรงพยาบาลจดัให้มีการตรวจร่างกายประจําปี และมีข้อปฏิบติักรณีเกิดอบุติัเหตหุรือมีการติด
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เชื fอจากผู้ ป่วยระหวา่งการทํางาน นอกจากนี f ยงัมีพื fนทีHจดัไว้เพืHอการออกกําลงักายภายใน
โรงพยาบาล 

๖).  การปฏบัิตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 แพทย์ประจําบ้าน ควรจะมีประสบการณ์การเรียนรู้เกีHยวกบั 

- ระบบการรับ-สง่ตอ่ระหวา่งโรงพยาบาล ทั fงในและนอกกระทรวงสาธารณสขุ สทิธิ�การรักษา 
การออกใบรับรองความพิการ 

- ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล โดยเข้าร่วมประชมุ Morbid & Mortality conference ของกลุม่
ศนูย์ฯ อยา่งสมํHาเสมอ 

- การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรักษา โดยมีสว่นร่วมในการประเมิน 
และสรุปผลการรักษา (Clinical tracer) เป็นประจําทกุเดือน 

- ศนูย์ฯ จดัสภาวะการทํางานให้เหมาะสม ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้ รับการฝึกอบรม 
 

๖.๒ เนื Qอหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
   ๑).  โรคหรือภาวะของผูป่้วย แบง่เป็น (ภาคผนวกที& ๑) 
 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉยั ดแูลรักษา และฟืfนฟ ู หรือให้คําแนะนําเพืHอสง่ตอ่ 

ได้ ในโรคเนื fองอกของศีรษะและคอ ตอ่ไปนี f 
ระดบัทีH  ๑   โรคหรือภาวะทีHพบบอ่ย ซึHงผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วย 

โดยตรง  
ระดบัทีH  ๒   โรคหรือภาวะทีHพบน้อยกวา่ระดบัทีH ๑ และมีความสําคญัซึHงผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
     สามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วย 

ด้วยกนั เป็นต้น  
ระดบัทีH  ๓   โรคทีHพบน้อยแตมี่ความสําคญั ซึHงผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้โดย 

การศกึษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้ 
โรคในกลุม่นี fอยา่งพอเพียง 

๒). การตรวจพิเศษ (ภาคผนวกที& ๑) 
ระดบัทีH ๑  สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดบัทีH ๒  สามารถสง่ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดบัทีH ๓  สามารถสง่ตรวจ และนําผลไปประยกุต์ใช้ได้ 

๓). หตัถการการผ่าตดัศีรษะและคอ แบง่เป็น (ภาคผนวกที& ๑) 
ระดบัทีH ๑   หตัถการทีHผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องทําได้ด้วยตนเอง   
ระดบัทีH ๒  หตัถการทีHผู้ เข้ารับการฝึกอบรมควรทําได้  หรือทําได้ภายใต้การแนะนําของ

ผู้ เชีHยวชาญ) 
ระดบัทีH ๓  หตัถการทีHผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอาจทําได้  หรือสามารถช่วยผ่าตดัได้ หรือเคยได้

เห็น หรือสามารถบอกข้อบง่ชี f ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีข้อเสียได้ 
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๖.๓  จาํนวนปีของการฝึกอบรม  ๑ ปี 
 
๖.๔  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

ศนูย์ฯ มีคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านซึHงได้รับการแตง่ตั fงจากหวัหน้ากลุม่งานซึHงมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสาขานั fนมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๕ ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัฯ 
มีหน้าทีHในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร การประเมินผล สําหรับแตล่ะขั fนตอนของการฝึกอบรม  
รวมถงึการให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทีHเหมาะสมมีสว่นร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม และทําหน้าทีHออกแบบ
หลกัสตูรตามกฎข้อบงัคบัของแพทยสภา โดยมีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิ ทําหน้าทีHกํากบั ดแูล ติดตาม
การดําเนินการให้ได้บณัฑิตทีHมีคณุลกัษณะตามพนัธกิจ และสมรรถนะทีHกําหนดไว้ในหลกัสตูร และมี
ทบทวนพฒันาหลกัสตูรให้มีคณุภาพและทนัสมยั  

คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบา้น (ดา้นศลัยศาสตร์ศีรษะและลําคอ) 
นายแพทย์พรเอก  อภิพนัธ์ุ   ทีHปรึกษา 
แพทย์หญิงสมจินต์  จินดาวิจกัษณ์  ทีHปรึกษา 
นายแพทย์ณฐั   นิยมอดุมวฒันา  ประธาน 
นายแพทย์ดาวิน  เยาวพลกลุ  กรรมการ 
นายแพทย์ธนศุกัดิ�  ศรีใจ   กรรมการ 
แพทย์หญิงนภสัถ์  ธนะมยั   กรรมการ 
นายแพทย์ทศันชาติ  จิตรีธาต ุ  กรรมการ 
แพทย์หญิงศศิกานต์  ภมิูคอนสาร  กรรมการ 
แพทย์หญิงธนิษฐา  บวรปรัส  กรรมการและเลขานกุาร 
 

๖.๕ สภาวะการปฏบัิตงิาน 
ศนูย์ฯ ได้มีการจดัสภาวะการปฏิบติังานดงัตอ่ไปนี f 

- ให้แพทย์ประจําบ้านเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทกุวนัตามตารางการปฏิบติังานแพทย์ประจําบ้านทีH
ศนูย์ฯ กําหนด (รวมถงึการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ) ทีHเกีHยวข้องกบัการฝึกอบรม  

- ศนูย์ฯ กําหนดให้แพทย์ประจําบ้าน สามารถลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอด รวมกนัไมเ่กิน ๓๐ วนั/ปี  
กรณีวนัลาเกินกําหนด มีความจําเป็นต้องปฏิบติังานชดเชยหลงัจากจบการฝึกอบรม 
ตามจํานวนวนัทีHขาดไป  

- จดัให้มีคา่ตอบแทนแก่แพทย์ประจําบ้านตามตําแหน่งและงานทีHได้รับมอบหมาย ตามระเบียบ
ราชการ 

- แพทย์ประจําบ้านปฏิบติังานเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จนัทร์ ถงึ ศกุร์ และอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 
ไมเ่กินเดือนละ ๑๕ วนั มีหน้าทีHรับปรึกษาทั fงกรณีผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยฉกุเฉิน ทีH
เกีHยวข้องกบัโรคทางศีรษะและลําคอ โดยมีการจดั อาจารย์เวรให้คําปรึกษาร่วมด้วย 
เพืHอให้แพทย์ประจําบ้านเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ ในการดแูลผู้ ป่วยด้วยตนเอง 
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๖.๖ การวัดและประเมินผล 
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการจบการฝึกอบรม 

การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
ศนูย์ฯ  ได้กําหนดเกณฑ์การวดัประเมินผลในแตล่ะสมรรถนะอยา่งชดัเจนสอดคล้องกบัข้อกําหนดของราช

วิทยาลยัฯ และมีการกําหนดตารางสอบลว่งหน้าและประเมินการปฏิบติังานซึHงครอบคลมุผลลพัธ์การฝึกอบรมทั fง ๖ 
ด้าน ดงันี f 

มิติทีH ๑ สมรรถนะการดแูลรักษาผู้ ป่วย 
มิติทีH ๒ ความรู้  ความเชีHยวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วย

และสงัคมรอบด้าน 
มิติทีH ๓ การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
มิติทีH ๔ ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสืHอสาร 
มิติทีH ๕ ความเป็นมืออาชีพ 
มิติทีH ๖ การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ  

 
ศนูย์ฯ มีการประเมินแพทย์ประจําบ้านโดยการสอบปากเปลา่ปีละ ๑ ครั fง ตอนปลายปี โดยคะแนนทีHได้

ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๖๐ หากไมผ่า่นเกณฑ์ จะต้องมีการสอบซํ fา  
การประเมินประสทิธิภาพการทํางานโดยรวม โดยอาจารย์และผู้ ร่วมงาน อยา่งน้อยปีละ 1 ครั fง โดย

ต้องได้คะแนนรวมไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๖๐ หากไมผ่า่นเกณฑ์ จะต้องมีการปฏิบติังานเพิHมเติมโดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

ศนูย์ฯ มีการประเมิน entrustable professional activity ตามหวัข้อทีHราชวิทยาลยักําหนด และมีการ
กําหนด milestones ของแตล่ะช่วงการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัราชวิทยาลยัฯ (ภาคผนวกที& ๒)   

ผู้ เข้าฝึกอบรมสามารถร้องขอเพืHอดผูลสอบหากมีข้อสงสยั โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของประธาน
หลกัสตูร มีการแจ้งเตือนแพทย์ประจําบ้านในกรณีทีHผลการประเมินมีปัญหา 

 
เกณฑ์การให้ออกจากการฝึกอบรม 
มีการปฏิบติังานทีHผิดจริยธรรมทางการแพทย์  หรือขาดความรับผิดชอบงานจนทําให้เกิดผลเสียตอ่

ผู้ ป่วยหรือตอ่ชืHอเสียงของศนูย์ฯ 
ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสืHอมเสีย ไมมี่การปรับปรุงพฤติกรรมหลงัการ

ตกัเตือน และกระทําซํ fาหลงัการภาคทณัฑ์ 
 
การบันทกึข้อมูลการประเมินแพทย์ประจาํบ้านทาํโดย 

ศนูย์ฯ มีการบนัทกึข้อมลูของการประเมินแพทย์ประจําบ้านในมิติตา่งๆ ตามผลลพัธ์การฝึกอบรม และ
จดัเก็บไว้อยา่งเป็นระเบียบและสามารถเรียกตรวจสอบได้ 

แพทย์ประจําบ้านต้องทําการบนัทกึข้อมลูการทําหตัถการลงใน log book ซึHงราชวิทยาลยักําหนด 
ผลการประเมินนําไปใช้ใช้พิจารณาคณุสมบติัผู้ เข้าสอบเพืHอประกาศนียบตัร 
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ศนูย์ฯ มีการประเมินระหวา่งการฝึกอบรมอยา่งสมํHาเสมอและมีการแจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจํา
บ้านรับทราบเพืHอจะได้มีสว่นร่วมกนัในการพฒันาสมรรถนะหลกัทั fง ๖ ด้านของแพทย์ประจําบ้านให้ได้ผลสมบรูณ์
ขึ fน 

ศนูย์ฯ มีการกําหนดแนวทางปฏิบติัสําหรับผู้ ทีHไมผ่า่นการประเมิน และเกณฑ์การให้ออกจากการฝึกอบรม
รวมถงึขั fนตอนในการดําเนินการ ตามคูมื่อแพทย์ประจําบ้าน 

๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื&อประกาศนียบัตร 
(๑)  คณุสมบติัผู้ มีสทิธิ�เข้าสอบเพืHอประกาศนียบตัร 

   ผู้ มีสทิธิ�เข้าสอบต้องเป็นผู้ ทีHจบการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลกัสตูรประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ จากสถาบนัซึHงได้รับการรับรองเกณฑ์หลกัสตูรจากราชวิทยาลยัแล้ว ไมเ่กิน  ๓ ปี 
   (๒) เอกสารประกอบ 
  เอกสารรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมวา่เป็นผู้ ทีHสําเร็จการฝึกอบรมจากหลกัสตูรประกาศนียบตัรใน
วิชาชีพเวชกรรมด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 
  (๓)  วิธีการประเมิน 

- ประเมินโดยวิธีการสอบปากเปลา่ โดยต้องได้คะแนนรวมไมตํ่Hากวา่ร้อยละ ๖๐ 

- กรณีทีHสอบไมผ่า่นสามารถสอบซํ fาในปีถดัไป ได้ตราบใดทีHยงัคงคณุสมบติัของผู้ มีสทิธิ
เข้าสอบอยู ่  

 
๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑ คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑.๑) เป็นแพทย์ทีHได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๕   

๗.๑.๒) เป็นแพทย์ทีHได้รับวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา หรือศลัยศาสตร์  

หลกัสตูรไมมี่นโยบายในการปฏิเสธการรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทีHมีความพิการซึHงต้องการสิHงอํานวยความ
สะดวกเป็นพิเศษ ถ้าผู้ เข้าฝึกอบรมมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัคณุสมบติัผู้สมคัรเข้าศกึษาสาขาแพทยศาสตร์ แพทย
สภา ซึHงจะต้องมีสขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอนัเป็นอปุสรรคตอ่
การศกึษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 
๗.๒ จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ศนูย์ฯ รับแพทย์ประจําบ้านไมเ่กินเกณฑ์ทีHราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทย กําหนดให้ใน
สดัสว่นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตอ่อาจารย์ตอ่ภาระงานบริการตอ่ปี ตามตารางตอ่ไปนี f  โดยศนูย์ฯ รับแพทย์
ประจําบ้านปีละ ๒ คน 
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จํานวนแพทย์ประจําบ้าน ตอ่ปี ๑ ๒ ๓ ๔ 

จํานวนอาจารย์ ๒ ๔ ๖ ๘ 
จํานวน visit ของผู้ ป่วยเนื fองอกของศีรษะและคอตอ่ปี ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 

จํานวนการผา่ตดัศีรษะและคอตอ่ปี ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ 
 

๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ศนูย์มีการแตง่ตั fงคณะกรรมการฯ คดัเลือกผู้ เข้าฝึกอบรม ประกอบด้วยอาจารย์ประจําแผนก และตวัแทน

แพทย์ประจําบ้าน  
การคดัเลือกใช้เกณฑ์การให้คะแนนทีHมีการประกาศให้ทราบเป็นสาธารณะ ตามหวัข้อดงันี f 

- ทศันคติตอ่วิชาชีพแพทย์ และสถาบนัฝึกอบรม 

- ความรับผิดชอบ โดยดจูากประวติัการทํางาน หน้าทีHความรับผิดชอบทีHผา่นมา 

- มนษุยสมัพนัธ์และบคุลกิภาพ 

- คะแนนเฉลีHยตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (GPA)  

- ความสามารถพิเศษ และกีฬา 

- แบบทดสอบทางจิตวิทยา  

- ความรู้พื fนฐานทางการแพทย์ 

- การมองภาพสามมิติ 

- ทกัษะภาษาองักฤษ 

- ทนุต้นสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
โดยผู้ เข้ารับการคดัเลือกสามารถขอตรวจสอบผลการให้คะแนนได้ 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๘.๑ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านด้านศลัยศาสตร์ศีรษะและคอต้องมีคณุสมบติั ดงันี f 

๘.๑.๑ เป็นแพทย์ทีHได้รับวฒิุบตัรหรือประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศลัยศาสตร์ศีรษะ 
และคอ หรือเทียบเทา่ หรือ 

๘.๑.๒ เป็นแพทย์ทีHได้รับวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนมุติัฯ สาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา ทีHปฏิบติังานดแูล
รักษาผู้ ป่วยโรคเนื fองอกของศีรษะและคอไมน้่อยกวา่ ๓ ปี หรือ 

๘.๑.๓ เป็นแพทย์สาขาอืHนทีHได้รับวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนมุติัในสาขาทีHเกีHยวข้อง เช่น ศลัยศาสตร์
ตกแตง่ อายรุกรรมมะเร็ง รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ หรือสาขาอืHนๆ ทีHราชวิทยาลยัโสต ศอ 
นาสกิแพทย์ฯ รับรอง 

๘.๑.๔ นกัแก้ไขการพดู (ไมน่บัรวมในการประเมินศกัยภาพ) 
๘.๑.๕ บคุลากรในสาขาวิชาชีพอืHนๆ ทีHปฏิบติังานร่วมกนัในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคเนื fองอกศีรษะ

และคอ ทีHราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์ฯ รับรอง (ไมน่บัรวมในการประเมินศกัยภาพ) 
๘.๒   ประธานการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรม เป็นอาจารย์ตามข้อ ๘.๑.๑ ซึHงปฏิบติังานทางด้านโสต 

ศอ นาสกิวิทยามาแล้วไมน้่อยกวา่ ๕ ปี  และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัฯ   
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๘.๓ ศนูย์ฯ  มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมจํานวน ๑๔ คน อาจารย์ทีHปรึกษา ๒ คน โดยเป็นอาจารย์ตาม
คณุสมบติัข้อ ๘.๑.๑ จํานวน ๕ คน  และอาจารย์ตามข้อ ๘.๑.๒ จํานวน ๕ คน นอกจากนี f ยงัมีนกัแก้ไขการพดู ๓ 
คน แพทย์อายรุศาสตร์โรคมะเร็ง จํานวน ๕ คน รังสีรักษา จํานวน ๔ คน พยาธิแพทย์จํานวน ๗ คน นกัโภชนาการ 
นกักายภาพบําบดั ซึHงตามจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมดงักลา่ว ทาง ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางโสตศอนาสกิ 
สามารถฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านได้ชั fนปีละ ๒ คน (ดงัตารางในข้อ ๗.๒) 

 
รายชื&ออาจารย์ของศูนย์ฯ  
อาจารย์ทีPปรึกษา 

นายแพทย์เกียรติยศ  โคมิน 
นายแพทย์ภกัดี   สรรค์นิกร 

อาจารย์ประจําศูนย์ฯ 
 นายแพทย์พรเอก  อภิพนัธ์ุ 
 แพทย์หญิงสมจินต์  จินดาวิจกัษณ์ 
 นายแพทย์ณฐั   นิยมอดุมวฒันา 
 นายแพทย์ดาวิน  เยาวพลกลุ 
 นายแพทย์ธนศุกัดิ�  ศรีใจ 
 แพทย์หญิงชลษิา  บณัฑิตกลุ 
 นายแพทย์ทศันชาติ   จิตรีธาต ุ
 แพทย์หญิงนภสัถ์  ธนะมยั 
 นายแพทย์สปุระพล  จนัทพนัธ์ 
 แพทย์หญิงธนิษฐา  บวรปรัส 

 
ศนูย์ฯ  มีนโยบายการคดัเลือกอาจารย์ทีHมีศกัยภาพรวมในการทําภารกิจทกุด้าน ทั fงนี fจะพิจารณา

ร่วมกบัความต้องการของระบบสขุภาพของประเทศ โดยผู้สมคัรจะต้องมีคณุสมบติัตามเกณฑ์การรับ
อาจารย์แพทย์ ผา่นทดลองปฏิบติังานในศนูย์ฯ อยา่งน้อย ๖ เดือนและผา่นการประเมินจากคณะกรรมการ
ทั fงในด้านการสอน และงานบริการ นอกจากนี fจะต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั  

 
อาจารย์ใน ศนูย์ฯ  มีหน้าทีHความรับผิดชอบแบง่เป็น ๔ ด้านหลกั คือ 
๑. งานสอน : สอนนกัศกึษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้าน ทั fงภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบติั และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของ ศนูย์ฯ ร่วมกบัประเมินผลความรู้ความสามารถของผู้ เรียนทกุ
ระดบั 

๒. งานบริการ : ตรวจผู้ ป่วยนอก, ตรวจผู้ ป่วยคลนิิกเฉพาะโรค, ผา่ตดั, ดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วย
ร่วมกบัแพทย์ประจําบ้าน, ทีHปรึกษาในห้องผา่ตดั/หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกและอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 

๓. งานวิจยั : มีงานวิจยัของตวัเอง 
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๔. งานบริหารและพฒันาคณุภาพ : ประธานหรือกรรมการหน่วยงานยอ่ยของศนูย์ฯ, เข้าร่วม
ประชมุศนูย์ฯ และงานตามทีHหวัหน้าศนูย์ฯ มอบหมาย 

ศนูย์ฯ กําหนดสดัสว่นการปฏิบติังานของอาจารย์ ตามแบบประเมินผลการปฏิบติัราชการ ด้านงาน
บริการ งานวิชาการ งานถ่ายทอด การพฒันาตนเอง และการบริหาร และมีคณะกรรมการประเมินการ
ทํางานของอาจารย์ ทกุ ๖ เดือน นอกจากนี fทางศนูย์การแพทย์เฉพาะทางโสตศอนาสกิยงัมีการให้แพทย์
ประจําบ้าน ประเมินอาจารย์เป็นประจําทกุปี 

 
ศนูย์ฯ สนบัสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมประชมุวิชาการตา่งๆ ทั fงในประเทศ และตา่งประเทศ และ

สนบัสนนุให้อาจารย์เข้าอบรมเพืHอพฒันาความรู้ทางด้านแพทยศาสตร์ศกึษาอยา่งตอ่เนืHอง      
 ในกรณีทีHสดัสว่นของอาจารย์ตอ่ผู้  เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกวา่ทีHได้รับอนมุติัไว้  ทางศนูย์ฯ จะ
พิจารณาลดจํานวนผู้  เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพืHอคงคณุภาพการฝึกอบรมไว้  
 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มีจํานวนผู้ ป่วยนอกทีHมาตรวจรักษาในโรคเกีHยวกบัเนื fองอกทางศีรษะและลําคอ 
ตามตาราง 
 

ปีงบประมาณ  จํานวนผู้ ป่วย OPD VISIT จํานวนผู้ ป่วยผา่ตดั 
๒๕๖๐ ๕,๔๕๑ ๗๑๒ 

๒๕๖๑ ๕,๙๓๙ ๑,๑๘๙ 
๒๕๖๒ ๖,๑๐๔ ๑,๒๗๙ 

 
๙.๑ ดา้นการดูแลรกัษาและผ่าตดั  
ศนูย์ฯ ได้มีการจดัเตรียมสถานทีHในการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน โดยมีการเรียนรู้ควบคูก่นัทั fงในด้านทฤษฎี 

และด้านปฏิบติัไว้ให้อยา่งเพียงพอ ดงันี f 
๑. หอผู้ ป่วยใน : ปฏิบติังานทีHหอผู้ ป่วยในโสต ศอ นาสกิ ชั fน ๙ ตกึสริินธร และผู้ ป่วยห้องพิเศษ และมีการรับ

ปรึกษาผู้ ป่วยตา่งแผนกในตกึตา่ง ๆ ของโรงพยาบาลราชวิถี และมีห้องแยกสําหรับผู้ ป่วยโรคติดเชื fอ 
๒. ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก : ปฏิบติังานทีHห้องตรวจห ูคอ จมกู ทีHตกึศนูย์การแพทย์ชั fน10 โดยมีโต๊ะตรวจของแพทย์

ประจําบ้าน ทีHมีการจดัคูก่บัอาจารย์ทีHออกตรวจและรับปรึกษาในวนันั fน ๆ และมีโต๊ะ และเครืHองมือสําหรับทํา
หตัถการพิเศษตา่ง ๆ เช่น rigid endoscope, flexible laryngoscope, microscope ear examination, 
stroboscope และ อืHน ๆ โดยสามารถทําได้โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คําปรึกษา  

๓. ห้องตรวจคลนิิกเฉพาะโรคเช่น คลนิิก one stop service โดยจดัไว้ในเวลาทีHกําหนด  
๔. ห้องผา่ตดัเลก็ : จดัไว้ชัHวคราวทีHตกึอาคารศนูย์การแพทย์ ชั fน 10 โดยแพทย์ประจําบ้านสามารถทําหตัถการได้

โดยอยูภ่ายใต้คําแนะนําของอาจารย์  
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๕. ห้องผา่ตดัห ูคอ จมกู  ตกึสริินธร ชั fน ๓ มีห้องผา่ตดัหลกั ๒ ห้อง คือ ห้องหมายเลข ๑๙ และ ๒๐ มีการผา่ตดั
ทกุวนัทําการ และมีห้องผา่ตดัเฉพาะทางกล้องหมายเลข ๘ ทกุวนัองัคาร ในกรณีทีHมีผู้ ป่วยทีHจําเป็นต้องผา่ตดั
เร่งดว่น สามารถทําการผา่ตดัได้ตลอด ๒๔ ชัHวโมง 

๖. ห้องฉกุเฉิน ตกึอบุติัเหตแุละฉกุเฉิน ชั fน ๑  
และในแตล่ะจดุปฎิบติังาน ได้มีการจดัเตรียมอปุกรณ์ปอ้งกนัตา่งๆ เช่น หน้ากาก แวน่ตาปอ้งกนัสารคดัหลัHง 
เสื fอคลมุและถงุมือ และอืHนๆ ทีHจําเป็น ไว้ให้อยา่งเพียงพอ 
๙.๒ ดา้นการวิจยั 

 ศนูย์ ฯ มีนกัวิจยั และผู้ ช่วยวิจยั ตลอดจนทีมทีHปรึกษาเรืHองการวิจยั แพทย์ประจําบ้านสามารถเข้ารับการ
ปรึกษาทีHคลนิิกวิจยัซึHงสามารถติดตอ่ได้ทกุวนัในเวลาราชการ และ ทางโรงพยาบาลราชวิถี ยงัมีคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัซึHงสามารถติดตอ่เพืHอขอเข้ารับการพิจารณาได้ทกุเดือน 
 โรงพยาบาลจดัให้มีทนุสําหรับงานวิจยัอยา่งเพียงพอ ซึHงแพทย์ประจําบ้านสามารถสมคัรเพืHอขอรับทนุวิจยั
ได้ตลอดทั fงปี 
 แพทย์ประจําบ้านสามารถค้นคว้างานวิจยัและวารสารทางการแพทย์ รวมถงึตําราแพทย์ทีHห้องสมดุ ชั fน ๔ 
ตกึสริินธร ซึHงเปิดทําการทกุวนั และสามารถสืบค้นจากวารสารไทย และ ตา่งประเทศได้ โดยทางศนูย์ ฯ จดัให้มี 
user name เฉพาะของแพทย์ประจําบ้าน ทีHสามารถเข้าถงึฐานข้อมลูได้ ทั fงจากในโรงพยาบาล และ นอก
โรงพยาบาล 

๙.๓ หอ้งประชมุและศูนย์การเรียนรู้ 
๑. ห้องประชมุชั fน ๙ ตกึสริินธร โดยเป็นห้องประชมุหลกัทีHใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ทกุวนัในช่วงเวลา ๘.๐๐ - 

๙.๐๐ น. ตามตารางทีHได้วางแผนไว้ 
๒. ห้องประชมุชั fน ๒ และ ๓ ตกึอบุติัเหตแุละฉกุเฉิน ใช้ในกิจกรรม interhospital conference ในวนัพฤหสับดี 

โดยมีการจดัหมนุเวียนกนัในแตล่ะโรงพยาบาล 
๓. ศนูย์ฝึกอบรมการผา่ตดั ชั fน ๒ ตกึอบุติัเหตแุละฉกุเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี สามารถฝึก microvascular 

skill และ cadaver dissection course และหตัถการทีHจําเป็นอืHน ๆ ตามความเหมาะสมในแตล่ะปี 
๙.๔ ดา้นความร่วมมือต่างๆ   
๙.๔.๑ ศนูย์ฯ ร่วมมือกบัสถาบนัฝึกอบรมอืHนในการสง่แพทย์ประจําบ้านเพืHอเพิHมประสบการณ์ในการ

เรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ fน ได้แก่ Severance hospital, Yonsei University , South Korea และคณะ
เทคนิคการสตัวแพทย์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ทั fงนี fอาจจะพิจารณาเพิHมเติมหรือเปลีHยนแปลงตามความเหมาะสม โดยอาจารย์และแพทย์ประจําบ้านจะมี
การพิจารณาร่วมกนัทกุปี และมีการนําผลการประเมินจากสถาบนัฝึกอบรมอืHน มาประกอบการประเมินแพทย์
ประจําบ้านด้วย 

๙.๔.๒ มีการจดัทีมดแูลผู้ ป่วยโดยมีแพทย์เป็นผู้ นําทีม ร่วมกบั สหสาขาเช่น พยาบาล ผู้ ช่วยพยาบาล นกั
สืHอความหมาย เป็นต้น และยงัมีการจดัทีมร่วมดแูลโดยมีแพทย์ประจําบ้านร่วมด้วย ได้แก่ Tumor conference 

และมีการประชมุร่วมระหวา่งแผนกตา่งๆ เช่น ENT-Neuro conference, Trauma conference 
Interdepartmet conference, Interhospital conference ตลอดจนการรับปรึกษา และให้คําปรึกษาแผนกตา่งๆ 
อยูเ่ป็นประจํา 
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๙.๕ ดา้นเทคโนโลยีและการสืPอสาร 
 โรงพยาบาลจดัให้มีสญัญาณ WI-FI ครอบคลมุทั fงโรงพยาบาล และให้แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจํา
บ้าน และ อาจารย์สามารถใช้ได้ตลอด ๒๔ ชัHวโมง มีการใช้ web base และ mobile application ในการติดตอ่
หลายช่องทางเพืHอการเรียนรู้ ได้แก่ 

- Line : เพืHอติดตอ่สืHอสารกบัอาจารย์และระหวา่งแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้าน ปรึกษา
ปัญหาตา่งของผู้ ป่วย และกลุม่สนทนาเพืHอทบทวนความรู้อยา่งสมํHาเสมอ 

- Kahoot : ในการทําแบบทดสอบตา่งๆ pre-test, post test, quiz ตา่งๆ เพืHอกระตุ้นการเรียนรู้  
- Email : มีการแจ้งข่าวสาร และสง่เอกสารตา่งๆ 
- Google form : ในการทํา quiz และ test  
- Cloud storage : ในการเก็บเอกสารตา่งๆ แบบเรียน ไฟล์นําเสนอตา่งๆ ทีHเปิดให้แพทย์ประจําบ้าน

และแพทย์ประจําบ้านแบง่ปันกนัได้อยา่งอิสระ 
- VPN for journal database : จดัให้มีการเข้าถงึฐานข้อมลูวารสารตา่งๆ ได้จากทกุทีHผา่นทางเวบไซด์

ห้องสมดุโรงพยาบาล 
- Timetree : ในการลงตารางการผา่ตดัลว่งหน้าออนไลน์ 
โดย การใช้เทคโนโลยีตา่งๆ ข้างต้น จะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของผู้ ป่วย หรือรูปถ่าย ทีHทําให้สามารถ

ระบตุวัตนได้ และห้ามเผยแพร่ตอ่สาธารณะ 
๙.๖ ดา้นสวสัดิการ 

 ศนูย์ฯ จดัให้มีหอพกัภายในโรงพยาบาลสําหรับแพทย์ประจําบ้านอยา่งเพียงพอ และจดัให้มีห้องพกัแพทย์
บริเวณหอผู้ ป่วยใน โดยมีระบบรักษาความปลอดภยัด้วยกล้องวงจรปิด และ รปภ ๒๔ ชัHวโมง เพืHอเป็นมาตรการใน
การปอ้งกนัการโจรกรรมทรัพย์สนิและทําร้ายเจ้าหน้าทีH ในแตล่ะตกึมีการจดัการด้านความปลอดภยัตามมาตรฐาน 
HA เช่น มีอปุกรณ์ดบัเพลงิประจําจดุเสีHยง เป็นต้น 
 
๑๐. อายุและการต่ออายุประกาศนียบัตรฯ 

แพทยสภากําหนดให้ประกาศนียบตัรในวิชาชีพมีอาย ุ ๕ ปี ผู้ ทีHได้รับประกาศนียบตัรฯ นี fจะต้องตอ่อายุ
ประกาศนียบตัรฯ ตามวิธีการตอ่ไปนี f 

๑. เข้าร่วมประชมุวิชาการทีHเกีHยวข้องกบัโรคเนื fองอกศีรษะและคออยา่งน้อย ๓ ครั fงตอ่ ๕ ปี หรือ 
๒. หนงัสือรับรองจากผู้บงัคบับญัชาวา่ได้ผา่ตดัโรคเนื fองอกศีรษะและคอ ไมน้่อยกวา่ ๕๐ ราย ตอ่ 

๕ ปี 
๑๑. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง โสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลราชวิถีกํากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลกัสตูร
เป็นประจํา โดยมีการทบทวนหลกัสตูรอยา่งน้อยปีละ ๑ ครั fง และปรับเปลีHยนตามความเหมาะสม มีกลไกสําหรับ
การประเมินหลกัสตูรและนําไปใช้จริงโดย ประเมินหลกัสตูรจากแพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ปีละ ๑ ครั fงเมืHอจบ
การอบรม ทั fงนี fการประเมินยงัครอบคลมุหวัข้อดงันี f 

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

- ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีHพงึประสงค์ 
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- แผนการฝึกอบรม 

- ขั fนตอนการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

- การวดัและประเมินผล 

- พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศกึษา 

- คณุสมบติัของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสขุภาพ 

- สถาบนัฯ ร่วม 

- ข้อควรปรับปรุง 
 
นอกจากนี f ศนูย์ฯ ยงักําหนดให้ แพทย์ประจําบ้าน อาจารย์ ประชมุประเมินแผน และกระบวนการฝึกอบรม 

ทกุปี และมีการสง่แบบสอบถามให้ต้นสงักดัแพทย์ประจําบ้านทีHสําเร็จการศกึษา เกีHยวกบัการปฏิบติังานและโอกาส
ในการปรับปรุงพฒันาการฝึกอบรมหลงัจากปฏิบติังานไปแล้ว ๑ ปี 
 
๑๑. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

ศนูย์ฯ จดัให้มีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะ หรืออยา่งน้อยทกุ ๕ ปี    
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื fอหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้ สําเร็จการฝึกอบรม รวมถงึการวดัและ
การประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องทีHตรวจพบ มี
ข้อมลูอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพฒันาให้แพทยสภารับทราบ 

ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทย เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน/ 
พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งน้อยทกุ ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน/ พฒันาให้แพทยสภา
รับทราบ 

 
๑๒. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

การรับสมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรมใช้เกณฑ์การคดัเลือกและจํานวนแพทย์ประจําบ้านทีHจะเข้ารับการศกึษา
ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิซึHงกําหนดตามจํานวนอาจารย์และศกัยภาพด้านตา่งๆ ทีHมีของกลุม่
ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลราชวิถี โดยคณุสมบติัและจํานวนของผู้สมคัร จะแจ้งไว้
ใน website ของศนูย์ฯ   

กระบวนการเรียนรู้และให้การฝึกการอบรมมีรายละเอียดและขั fนตอนการฝึกอบรมแสดงในคูมื่อแพทย์ประจํา
บ้านซึHงสอดคล้องกบัหลกัสตูรทีHราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิ กําหนด โดยจะมีการรับรองและเยีHยมสํารวจจากราช
วิทยาลยัทกุ ๕ ปี 

การวดัประเมินผลมีวิธีการประเมินทีHสอดคล้องกบัสิHงทีHประเมิน มีการวดัทีHครอบคลมุความรู้ ทกัษะและเจตคติ 
เป็นระยะในระหวา่งการฝึกอบรม โดยการใช้ work place based assessment และ procedure based 
assessment ซึHงมีตารางแสดงวิธีการประเมินด้านความรู้และหวัข้อทีHจะประเมินในคูมื่อแพทย์ประจําบ้าน 
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เมืHอจบการฝึกอบรม ๑ ปี แพทย์ประจําบ้านจะได้รับประกาศนียบตัร แสดงการรับรองการสําเร็จการฝึกอบรม
จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

กลุม่ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ได้รับการสนบัสนนุจาก
โรงพยาบาล ในการทํางานและด้านการศกึษาทั fงทางตรงและทางอ้อม รวมถงึวสัดอุปุกรณ์ เครืHองมือ อปุกรณ์ใน
การตรวจรักษาผู้ ป่วย สวสัดิการแพทย์ประจําบ้าน หรือจดักิจกรรมสนัทนาการ รวมถงึด้านความต้องการสนบัสนนุ
ในการประชมุวิชาการ โครงการพฒันาวิชาการ และโครงการวิจยั กลุม่ศนูย์ฯ มีเจ้าหน้าทีHฝ่ายการศกึษาหลงั
ปริญญาดําเนินการสนบัสนนุการดําเนินการและบริหารจดัการการศกึษาหลงัปริญญา และมีอาจารย์ทีHปรึกษา
ผู้ เชีHยวชาญด้านการศกึษาเพืHอให้การสนบัสนนุการทํางานของฝ่ายหลงัปริญญา ศนูย์ฯ มีอาจารย์ผู้ เชีHยวชาญครบ
ทกุสาขาวิชา เช่น ศีรษะและลําคอ นอนกรน การกลืน โสตประสาทการได้ยินและการทรงตวั เป็นต้น และมี
นกัวิชาการสายสนบัสนนุ เช่น นกัเวชศาสตร์สืHอความหมาย เป็นต้น 
 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
  ศนูย์ฯ ได้รับการอนมุติัให้จดัการฝึกอบรม และผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนั
ฝึกอบรม และศนูย์ฯ จดัให้มีการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนืHองดงันี f 

๑๓.๑  ศนูย์ฯ จดัให้มีระบบและกลไกการทบทวนหลกัสตูร การฝึกอบรมภายใน อยา่งน้อยทกุ ๒ ปี  
๑๓.๒  ศนูย์ฯ มีการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก โดยได้รับการประเมิน 
       คณุภาพจากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ อยา่งน้อยทกุ ๕ ปี 
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