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หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน 
เพื?อวุฒบัิตรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวถีิ 
ราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื?อหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพืBอวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญ 
                         ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา 
(ภาษาองักฤษ) Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 

 
๒. ชื?อวุฒบัิตร 
          ชืBอเต็ม 
    (ภาษาไทย)       วฒิุบตัรเพืBอแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ 

นาสกิวิทยา 
          (ภาษาองักฤษ)    Diploma of the Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 
          ชืBอยอ่ 
           (ภาษาไทย) ว.ว. สาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา 
           (ภาษาองักฤษ) Diploma Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 
 
๓. หน่วยงานที?รับผิดชอบ 

 ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลราชวิถี  
 

๔. พันธกจิของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
  จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้ เชีBยวชาญ สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา ทีBมีความทันสมัย  มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ในบริบทของประเทศไทย และให้มีความสามารถในการผ่าตดัขั uนพื uนฐานอย่าง
มัBนใจ  สามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ต่อเนืBองตลอดชีวิต ( continuous professional  development) 
ซึBงครอบคลุมถึงการวิจัย สามารถทํางานเป็นทีม มีความสามารถในการสืBอสาร มีมนุษยสัมพันธ์ทีBดี มี
พฤติกรรมทีBเหมาะสมต่อเพืBอนร่วมงานทั uงในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอืBน ๆ รวมทั uงผู้ ป่วยและญาติ          
มีความเอื uออาทรและใส่ใจในความปลอดภยัของผู้ ป่วย แก้ไขปัญหาและส่งเสริมสขุภาพโดยยึดถือผู้ ป่วยเป็น
ศูนย์กลางบนพื uนฐานของการดูแลแบบองค์รวม การเข้าใจในระบบสขุภาพ โดยคํานึงถึงความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชนและสังคม ระบบบริการสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม 
ตลอดจนมีการประเมินและประกนัคณุภาพมาตรฐานการฝึกอบรมเป็นระยะๆ สมํBาเสมอ  

โดยคํานงึถงึความปลอดภยั  ความสมดลุของการทํางานและวิชาการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
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๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
   แพทย์ทีBจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยาต้องมีคณุสมบติัและความรู้

ความสามารถขั uนตํBาตามสมรรถนะหลกัทั uง ๖ ด้านดงันี u 
๑) การดูแลรกัษาผูป่้วย (Patient Care) 

ก. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยทีBมีโรคทางหคูอจมกู ศีรษะ ใบหน้า 
ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารสว่นต้น (โรคทางหคูอจมกูฯ)  

ข. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมเพืBอการผา่ตดัและการดแูลผู้ ป่วย
หลงัการผา่ตดั 

ค. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาภาวะฉกุเฉินของทางหคูอจมกู 
ง. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยร่วมกบัสหสาขาวิชาอืBน 

๒) ความรู้  ความเชี@ยวชาญ  และความสามารถในการนําไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสงัคมรอบดา้น   
     (Medical Knowledge and Skills) 

ก. มีความรู้และความเข้าใจเกีBยวกบัวิทยาศาสตร์การแพทย์พื uนฐานทีBเกีBยวข้องกบัโรคทางหคูอ
จมกูฯ  

ข. มีความรู้ ความเชีBยวชาญ และความสามารถเกีBยวกบัโรคทางหคูอจมกู การใช้เครืBองมือเพืBอ
วินิจฉยั รักษา และฟืuนฟ ูรวมทั uงหตัถการทางหคูอจมกูฯ ขั uนพื uนฐานอยา่งมัBนใจ  

 ๓) การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
ก. มีความสามารถในการดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
ข. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์ 
ค. มีความรู้เกีBยวกบัจริยธรรมการวิจยั 
ง. มีความสามารถในการเรียนรู้และเพิBมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบติั 

๔) ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื@อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. มีความสามารถและทกัษะในการสืBอสารให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติ  
ข. มีความสามารถและทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหา  
ค. มีความสามารถและทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทย์ นกัศกึษาแพทย์ และ

บคุลากรทางการแพทย์ 
ง. มีความสามารถและทกัษะในการให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่แพทย์และบคุคลากรอืBน 

โดยเฉพาะโรคทางหคูอจมกูฯ 
จ. มีความสามารถและทกัษะในการทํางานเป็นทีม และมีมนษุยสมัพนัธ์ทีBดี   

๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
ก. มีพฤติกรรมทีBเหมาะสมตอ่เพืBอร่วมงานทั uงในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอืBนๆ รวมทั uงผู้ ป่วย

และญาติ 
ข. มีความเอื uออาทรและใสใ่จในความปลอดภยัเพืBอการแก้ไขปัญหาและการสง่เสริมสขุภาพโดย

ยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพื uนฐานของการดแูลแบบองค์รวม 
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ค. มีทกัษะด้านทีBไมใ่ช่เทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจดัการ
สถานการณ์ทีBเกิดขึ uนจากการปฏิบติังาน  

ง. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืBองตลอดชีวิต (continuous 
professional development)   

จ. มีความรับผิดชอบตอ่งานทีBได้รับมอบหมาย 
ฉ. คํานงึถงึผลประโยชน์สว่นรวม 

๖) การปฏิบติังานใหเ้ข้ากบัระบบ (System-based practice) 
ก. มีความรู้เกีBยวกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  
ค. มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

และสามารถปรับเปลีBยนการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

     ๖.๑  วธีิการให้การฝึกอบรม มีการจัดกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีผู@เข@าฝDกอบรม

เปFนศูนยIกลาง และให@แพทยIประจำบ@านปNท่ี ๓ มีหน@าท่ีในการบริหารจัดการทำงานของกลุQมแพทยIประจำบ@าน ดังน้ี 

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

- แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปี ต้องปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยนอกหคูอจมกูทัBวไปอยา่ง
สมํBาเสมอ อยา่งน้อยสปัดาห์ละ ๒ วนั หากไมติ่ดกิจกรรมการเรียนอืBน 

- แพทย์ประจําบ้านปีทีB ๒ หรือ ๓ ต้องได้ปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยนอก โดย
ต้องดแูลทั uงโรคทัBวไปทางหคูอจมกู และโรคทีBมีความซบัซ้อนทางจมกูและไซนสั, 
โรคมะเร็งศีรษะและลําคอ, โรคทางห,ู โรคของเสียงและการกลืน, นอนกรน และ
อืBนๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ รับปรึกษาหมนุเวียนไปในแตล่ะวนั นอกจากนี u ต้องมีการ
หมนุเวียนเพืBอตรวจผู้ ป่วยทีBคลนิิกเฉพาะโรคได้แก่ คลนิิกโรคห ู(neuro-otology 
clinic) ตามตารางการทํางาน 

- แพทย์ประจําบ้านชั uนปีทีB ๒ และ ๓ ต้องมีหน้าทีBรับปรึกษาผู้ ป่วยฉกุเฉินจากห้อง
ฉกุเฉิน และร่วมดแูลผู้ ป่วยร่วมกบัแพทย์เวชปฏิบติัฉกุเฉิน 

- โดยการปฏิบติังานในแผนกผู้ ป่วยนอก มีอาจารย์รับปรึกษาทกุวนั 
ข. การดแูลผู้ ป่วยใน 

- แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปี ต้องปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยในทกุวนั โดยมีหวัหน้าแพทย์
ประจําบ้านเป็นผู้ รับผิดชอบหลกั โดยมีอาจารย์ร่วมดแูลผู้ ป่วยด้วยทกุเช้า 

- แพทย์ประจําบ้านชั uนปีทีB ๑ มีหน้าทีBปฏิบติังานประจําหอผู้ ป่วยทกุวนั โดยมีการ
หมนุเวียนกนัตามตารางการทํางาน 
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- แพทย์ประจําบ้านชั uนปีทีB ๒ และ ๓ มีหน้าทีBรับปรึกษาผู้ ป่วยตา่งแผนก หรือผู้ ป่วย
ในระยะวิกฤต รวมทั uงวางแผนการรักษาร่วมกบัสหสาขาวิชาอืBน 

นอกจากนี uแพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปี ต้องหมนุเวียนกนัปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ชั uนปีละ 
๑ คนทกุวนั โดยมีหน้าทีBรับปรึกษาปัญหาผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยตา่งแผนก และผู้ ป่วยฉกุเฉิน โดยมี
อาจารย์เวรรับปรึกษานอกเวลาราชการ 
 

 

ค. การดแูลผู้ ป่วยผา่ตดั 

- แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีBจดัลําดบัตารางการผา่ตดัลว่งหน้า และเตรียมผู้ ป่วยให้
พร้อมทีBจะรับการผา่ตดั  

- แพทย์ประจําบ้านต้องปฏิบติังานในห้องผา่ตดัอยา่งน้อย ๒ วนัตอ่สปัดาห์และมี
หน้าทีBผา่ตดัด้วยตนเอง หรือ ช่วยผา่ตดัในหตัถการทีBเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์ของศนูย์ฯ ในคูมื่อแพทย์ประจําบ้าน และตาม EPA 

- แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีBดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉินให้ได้รับการผา่ตดัอยา่งเร่งดว่น ตาม
ความจําเป็น ทั uงใน และ นอกเวลาราชการ 

- แพทย์ประจําบ้านต้องมีหน้าทีBในการดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั 
๒).  ความรู้  ความเชีCยวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม

รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) 

- แพทย์ประจําบ้านปีทีB ๑ ต้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื uนฐานประยกุต์ (correlated basic 
medical science) และโรคทางหคูอจมกูฯ ทัBวไป นอกจากนั uนต้องเข้าเรียน Basic science 
ของโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีเนื uอหาเรืBองกฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา และทกัษะ
การสืBอสารรวมอยูด้่วย 

- แพทย์ประจําบ้านปีทีB ๒ ต้องเรียนโรคทางหคูอจมกูฯ ทีBซบัซ้อนและเฉพาะสาขายอ่ยมากขึ uน มี
การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื uนฐานมาประยกุต์ใช้กบัทางคลนิิกมากขึ uน (clinical science) 

- แพทย์ประจําบ้านปีทีB ๓ ต้องเรียนความรู้รวบยอดของโรคทางหคูอจมกู (comprehensive 
course)  

- แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปี ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการทีBจดัให้มีขึ uนอยา่งสมํBาเสมอ
ตลอดการฝึกอบรม ต้องมีสว่นร่วมในการนําเสนอและแสดงความคิดเห็นในทีBประชมุ และให้
สทิธิ�แพทย์ประจําบ้านเป็นผู้ เลือกหวัข้อหรือกรณีผู้ ป่วยทีBน่าสนใจมานําเสนอ เช่น interesting 
case, topic review, morbidity-mortality conference, journal club, inter hospital 
conference เป็นต้น  

- แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปี ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขาทีBเกีBยวข้องกบัโรคทางหคูอ
จมกูฯ โดยมีหน้าทีBนําเสนอ และแสดงความคิดเห็นในทีBประชมุ เช่น tumor conference, 
ENT-neuro conference เป็นต้น 



 

หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐ หน้า ๕ 

	

- แพทย์ประจําบ้านปีทีB ๓ ควรจะเข้าร่วมอภิปรายใน interuniversity conference ซึBงเป็น
กิจกรรมระหวา่งสถาบนัฝึกอบรมทีBราชวิทยาลยัจดัขึ uน 

- แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปี ต้องได้รับการฝึกอบรมเกีBยวกบัหตัถการการผา่ตดั  และ การใช้
เครืBองมือตา่งๆ ทีBใช้ในการวินิจฉยั รักษา หรือฟืuนฟผูู้ ป่วยทีBมีโรคทางหคูอจมกูฯ  

- แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปี ได้เข้าร่วม Annual Asian Course in Head and Neck Surgery, 
Annual Asian Course in Temporal Bone and Ear Surgery, Rajavithi FESS course ทีB
ศนูย์ฯ จดัขึ uน 

- แพทย์ประจําบ้านได้มีการผลดัเปลีBยนหมนุเวียนกนัร่วมประชมุวิชาการของราชวิทยาลยั และ
ประชมุวิชาการภายนอกอืBนๆ ทีBน่าสนใจ เช่น Rhinology course 

- แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปี ได้รับการหมนุเวียนให้ออกดงูานทีBรพ.อืBน ตามความเหมาะสม 

- แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปี ได้รับการหมนุเวียนให้ร่วมออกหน่วยให้บริการด้านห ูและผา่ตดั
มะเร็งศีรษะและคอ 

- ในช่วง 6 เดือนแรก (กรกฎาคม-ธนัวาคม) แพทย์ประจําบ้านชั uนปีทีB 2 ต้องมีการสอนนกัศกึษา
แพทย์ทีBหอผู้ ป่วยใน สว่นในช่วง 6 เดือนหลงั (มกราคม-มิถนุายน) เป็นหน้าทีBของแพทย์
ประจําบ้านชั uนปีทีB  1  

๓). การเรียนรู้จากการปฏบัิตแิละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
Improvement)  
แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปีต้อง 

- ทํางานวิจยัทีBเสร็จสมบรูณ์อยา่งน้อย ๑ เรืBอง โดยเป็นผู้ วิจยัหลกัหรือมีสว่นร่วมไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ ๕๐   

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาวารสารทางการแพทย์ และมีสว่นร่วมในการวิพากษ์บทความหรือ
งานวิจยัทางการแพทย์ทกุสปัดาห์ 

- ได้เข้าร่วมอบรมเกีBยวกบัพื uนฐานการทํางานวิจยั และจริยธรรมการวิจยั (Good clinical 
practice) ก่อนเริBมทํางานวิจยัของตนเอง และมีการติดตามความคืบหน้างานวิจยัอยา่ง
สมํBาเสมออยา่งน้อยปีละ ๒ ครั uง 

- แพทย์ประจําบ้านชั uนปีทีB ๓ จดัทํา mortality and morbidity conference ทีBจดัขึ uนเป็นประจํา
ทกุเดือน  

๔).  ทักษะปฏสัิมพันธ์ และการสืCอสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปีต้อง 

- เข้าร่วมกิจกรรมทีBสง่เสริมทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการสืBอสาร และการพฒันาด้านมนษุยสมัพนัธ์ 
(โครงการพฒันาประสทิธิภาพบคุลากรกลุม่ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสกิ สู่
ความเป็นเลศิ  และปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้านของกรมการแพทย์) 

- มีประสบการณ์การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเพืBอการตดัสนิใจการรักษา การให้คําแนะนํา และคําปรึกษา
เกีBยวกบัสขุภาพ โดยการสงัเกตอยา่งใกล้ชิด และได้รับคําแนะนําจากอาจารย์โดยตรง 

- ได้รับมอบหมายให้มีสว่นร่วมในการสอนนกัศกึษาแพทย์ และแพทย์ประจําบ้านรุ่นน้อง 
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- มีประสบการณ์ในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และร่วมอภิปรายในงานสมัมนาทางวิชาการ เช่น 
Temporal bone course และ Head and Neck course 

๕).  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปีต้องแสดงถงึความเป็นมืออาชีพโดย 

- เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ การตรวจรักษาผู้ ป่วย การเข้าห้องผา่ตดั ตามตารางการทํางานทีBจดัไว้
อยา่งเคร่งครัด  

- เข้าร่วมกิจกรรมทีBสง่เสริมให้มีการเรียนรู้วิธีการนําไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืBองตลอดชีวิต 

- ได้รับงานทีBต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง และสามารถตดัสนิใจให้การรักษาเบื uองต้นได้ เช่น การ
ตรวจรักษาผู้ ป่วยนอก การผา่ตดั การดแูลผู้ ป่วยก่อนและหลงัผา่ตดั โดยมีอาจารย์ทีBปรึกษา
คอยชี uแนะ 

- แพทย์ประจําบ้านทกุคน ต้องรับผิดชอบในการดแูลสขุภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง โดย
โรงพยาบาลจดัให้มีการตรวจร่างกายประจําปี และมีข้อปฏิบติักรณีเกิดอบุติัเหตหุรือมีการติด
เชื uอจากผู้ ป่วยระหวา่งการทํางาน นอกจากนี u ยงัมีพื uนทีBจดัไว้เพืBอการออกกําลงักายภายใน
โรงพยาบาล 

๖).  การปฏบัิตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 แพทย์ประจําบ้านทกุชั uนปี ควรจะมีประสบการณ์การเรียนรู้เกีBยวกบั 

- ระบบการรับ-สง่ตอ่ระหวา่งโรงพยาบาล ทั uงในและนอกกระทรวงสาธารณสขุ สทิธิ�การรักษา 
การออกใบรับรองความพิการ 

- ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล โดยเข้าร่วมประชมุ Patient care team, MM conference ของ
กลุม่ศนูย์ฯ อยา่งสมํBาเสมอ 

- การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรักษา โดยมีสว่นร่วมในการประเมิน 
และสรุปผลการรักษา (Clinical tracer) เป็นประจําทกุเดือน 

 
๖.๒ เนื ]อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร ให้ครอบคลมุหวัข้อดงันี u เพืBอการพฒันาการเป็นวิชาชีพ 

๑).  ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืrนฐานประยกุต์ (Correlated basic medical science) ทางโสต 
ศอ นาสิกวิทยา และระบบที@เกี@ยวขอ้ง (ภาคผนวกที? ๑)  รวมทัrงแพทย์ทางเลือก 

๒). โรคหรือภาวะของผูป่้วย แบง่เป็น (ภาคผนวกที? ๑) 
 แพทย์ประจําบ้านต้องสามารถให้การวินิจฉยั ดแูลรักษา และฟืuนฟ ู หรือให้คําแนะนําเพืBอสง่ตอ่ ได้ 

ในโรคทางหคูอจมกูฯ ตอ่ไปนี u 
ระดบัทีB  ๑   โรคหรือภาวะทีBพบบอ่ย ซึBงแพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง  
ระดบัทีB  ๒   โรคหรือภาวะทีBพบน้อยกวา่ระดบัทีB ๑ และมีความสําคญัซึBงแพทย์ประจําบ้าน 
     สามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วย 

ด้วยกนั เป็นต้น  
ระดบัทีB  ๓   โรคทีBพบน้อยแตมี่ความสําคญั ซึBงแพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรู้โดยการศกึษา 
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ด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุม่
นี uอยา่งพอเพียง 

๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสกิวิทยา (ภาคผนวกที? ๑) 
ระดบัทีB ๑  สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดบัทีB ๒  สามารถสง่ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดบัทีB ๓  สามารถสง่ตรวจ และนําผลไปประยกุต์ใช้ได้ 

๔). หตัถการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา แบง่เป็น (ภาคผนวกที? ๑) 
ระดบัทีB ๑   หตัถการทีBแพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง   
ระดบัทีB ๒  หตัถการทีBแพทย์ประจําบ้านควรทําได้  หรือทําได้ภายใต้การแนะนําของ

ผู้ เชีBยวชาญ) 
ระดบัทีB ๓  หตัถการทีBแพทย์ประจําบ้านอาจทําได้  หรือสามารถช่วยผา่ตดัได้ หรือเคยได้เห็น  
  หรือสามารถบอกข้อบง่ชี u ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีข้อเสียได้ 

๕). การทําวิจยั (ภาคผนวกที? ๒) 

- แพทย์ประจําบ้านต้องทํางานวิจยัให้เสร็จสมบรูณ์  อยา่งน้อย ๑ เรืBอง ในระหวา่งการฝึกอบรม ๓ ปี 
โดยทําหน้าทีBเป็นผู้ วิจยัหลกัหรือมีสว่นร่วมไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๕๐  

- งานวิจยันั uนจะต้องดําเนินการตามกระบวนการวิจยัทีBได้มาตรฐานสากล (good clinical practice)  

- แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีBเตรียมโครงร่างงานวิจยั การขออนญุาตการทําวิจยัจากคณะกรรมการ
จริยธรรมของโรงพยาบาล การขอทนุ การเก็บข้อมลูงานวิจยั ไปจนสิ uนสดุการวิจยั จดัทํารายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ เพืBอนําสง่ราชวิทยาลยัฯ โดยมีอาจารย์ทีBปรึกษาเป็นผู้ ร่วมวิจยั 
 

๖). การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการ 
ก. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื@อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑. การสืBอสารและการสร้างความสมัพนัธ์ทีBดีระหวา่งแพทย์, ผู้ ร่วมงาน, ผู้ ป่วยและญาติ 
๒. ปัจจยัทีBสง่เสริมความสมัพนัธ์ทีBดีระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วย  
๓. การดแูลผู้ ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต 
๔. การบอกข่าวร้าย 
๕. การบริหารจดัการ difficult case 
๖. การตระหนกัรู้พื uนฐานความเชืBอทางสขุภาพทีBตา่งกนั 

ข. ความเป็นมืออาชีพ 
๑. การบริบาลโดยมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง patient-centered care 

- การยดึถือประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นหลกั 

- สทิธิผู้ ป่วย 
  ๒. พฤตินิสยั 

- ความรับผิดชอบ ความตรงตอ่เวลา ความซืBอสตัย์ และมีวินยั 

- การแตง่กายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 
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- การดแูลรักษาสขุภาพของตนเอง 
                   ๓. จริยธรรมการแพทย์ มีการสอดแทรกจริยธรรมทางการแพทย์ขณะปฏิบติังาน เช่น 

- การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการดแูลรักษาและหตัถการ 

- การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมลูผู้ ป่วย 

- การออกใบรับรองแพทย์ 

- การรักษาทีBไร้ประโยชน์หรือเป็นอนัตราย 

- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

- การรับของสมนาคณุหรือผลประโยชน์สว่นตวั  

- ประโยชน์ทบัซ้อนทางธุรกิจ 

- ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งแพทย์ด้วยกนัเองในหน้าทีB 

- การเคารพให้เกียรติ สทิธิ และการรับฟังความเห็นของผู้ ป่วย ในกรณีผู้ ป่วยไมเ่ห็นด้วย
กบัการรักษา หรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ ป่วยเรียกร้องตามสทิธิผู้ ป่วย 

๔. การเรียนรู้อยา่งตอ่เนืBองตลอดชีวิต  

- การสืบค้นข้อมลูเพืBอให้ได้ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 

- การเลือกใช้ข้อมลูทีBมีคณุภาพ 

- การประยกุต์ใช้ข้อมลูในการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

- การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ นิสติ นกัศกึษา ผู้ ป่วยและญาติ 
ค.  การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ  

- ความรู้เกีBยวกบัระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติ 

- ความรู้เกีBยวกบัระบบประกนัสขุภาพ เช่น ระบบประกนัสขุภาพ ระบบประกนัสงัคม 
ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น  

- ความรู้เกีBยวกบัการประกนัคณุภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การ
ประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรักษา ได้แก่  

- การดแูลรักษาผู้ ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

- การใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล 

- การบนัทกึเวชระเบียนครบถ้วนถกูต้อง 

- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 

- การปอ้งกนัและควบคมุการติดเชื uอในโรงพยาบาล 

- การเสริมสร้างสขุภาพและการปอ้งกนัโรค 

- การประเมินความพอใจของผู้ ป่วย 

- ความรู้เกีBยวกบั cost consciousness medicine  เช่น นโยบายการใช้ยาระดบัชาติ 
บญัชียาหลกัแหง่ชาติ การใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล เป็นต้น 
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- ความรู้เกีBยวกบักฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายทีBเกีBยวข้องกบัการประกอบ
วิชาชีพแพทย์ 

      ง.  การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั 

- ระเบียบวิธีวิจยั 

- สถิติพื uนฐานสําหรับงานวิจยัทางการแพทย์ 

- วิธีการเขียนโครงร่างวิจยั 

- จริยธรรมการวิจยั  

- วิธีการเขียน manuscript  
    

 
๖.๓  จาํนวนปีของการฝึกอบรม   ๓ ปี 
 
๖.๔  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

ศนูย์ฯ มีคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านซึBงได้รับการแตง่ตั uงจากหวัหน้ากลุม่งานซึBงมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสาขานั uนมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๕ ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัฯ 
มีหน้าทีBในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร การประเมินผล สําหรับแตล่ะขั uนตอนของการฝึกอบรม 
และทําหน้าทีBออกแบบหลกัสตูรตามกฎข้อบงัคบัของแพทยสภา โดยมีราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิ ทํา
หน้าทีBกํากบั ดแูล ติดตามการดําเนินการให้ได้บณัฑิตทีBมีคณุลกัษณะตามพนัธกิจ และสมรรถนะทีBกําหนด
ไว้ในหลกัสตูร และมีทบทวนพฒันาหลกัสตูรให้มีคณุภาพและทนัสมยั  

 
๖.๕ สภาวะการปฏบัิตงิาน 

ศนูย์ฯ ได้มีการจดัสภาวะการปฏิบติังานดงัตอ่ไปนี u 

- ให้แพทย์ประจําบ้านเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทกุวนัตามตารางการปฏิบติังานแพทย์ประจําบ้านทีB
ศนูย์ฯ กําหนด (รวมถงึการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ) ทีBเกีBยวข้องกบัการฝึกอบรม  

- ศนูย์ฯ กําหนดให้แพทย์ประจําบ้านสามารถลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอด รวมกนัไมเ่กิน ๓๐ วนั/ปี  
กรณีวนัลาเกินกําหนด มีความจําเป็นต้องปฏิบติังานชดเชยหลงัจากจบการฝึกอบรม 
ตามจํานวนวนัทีBขาดไป หรืออาจจะจําเป็นต้องซํ uาชั uน 

- จดัให้มีคา่ตอบแทนแก่แพทย์ประจําบ้านตามตําแหน่งและงานทีBได้รับมอบหมาย ตามระเบียบ
ราชการ 

- แพทย์ประจําบ้านปฏิบติังานเวลา ๖.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จนัทร์ ถงึ ศกุร์ และอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 
ไมเ่กินเดือนละ ๑๐ วนั มีหน้าทีBรับปรึกษาทั uงกรณีผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
โดยมีการจดั อาจารย์เวรให้คําปรึกษาร่วมด้วย 
เพืBอให้แพทย์ประจําบ้านเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ ในการดแูลผู้ ป่วยด้วยตนเอง 

 
๖.๖ การวัดและประเมินผล 
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การวดัและประเมินผลแพทย์ประจําบ้าน ประกอบด้วย 
 

๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื?อนชั ]นปี 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ได้กําหนดเกณฑ์การวดัประเมินผลในแตล่ะสมรรถนะอยา่งชดัเจน
สอดคล้องกบัข้อกําหนดของราชวิทยาลยัฯ และมีการกําหนดตารางสอบลว่งหน้าและประเมินการปฏิบติังานซึBง
ครอบคลมุผลลพัธ์การฝึกอบรมทั uง ๖ ด้าน ดงันี u 

มิติทีB ๑ สมรรถนะการดแูลรักษาผู้ ป่วย 
มิติทีB ๒ ความรู้  ความเชีBยวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วย

และสงัคมรอบด้าน 
มิติทีB ๓ การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
มิติทีB ๔ ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสืBอสาร 
มิติทีB ๕ ความเป็นมืออาชีพ 
มิติทีB ๖ การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ 

การวดัประเมินผลมีวิธีการประเมินทีBครอบคลมุตามหลกัแพทยศาสตร์ศกึษา 

- การประเมินระหวา่งการเรียนการสอนเพืBอพฒันาการเรียนรู้ (Formative Assessment), การวดั
และประเมินผลเพืBอตดัสนิผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการ เรียนรู้ (Summative 
Assessment) ซึBงการวดัทั uง ๒ แบบนี u จะครอบคลมุมีรูปแบบการสอบเป็น MCQ, MEQ, Essay 
และการสอบปากเปลา่  

- Competency base assessment และ Work place base assessment เป็นการประเมินเจตคติ
ในการปฏิบติังาน ตามตารางการวดัผล 

  
ศนูย์ฯ มีการประเมิน entrustable professional activity ตามหวัข้อทีBศนูย์ฯ กําหนด และมีการกําหนด 

milestones ของแตล่ะช่วงการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัทีBราชวิทยาลยัฯ (ภาคผนวกที? ๓)   
ผู้ เข้าฝึกอบรมสามารถร้องขอเพืBอดผูลสอบหากมีข้อสงสยั โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของประธานหลกั 

มีการแจ้งเตือนแพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ทีBปรึกษาชั uนปีในกรณีทีBผลการประเมินมีปัญหา 
 

การบันทกึข้อมูลการประเมินแพทย์ประจาํบ้านทาํโดย 
ศนูย์ฯ มีการบนัทกึข้อมลูของการประเมินแพทย์ประจําบ้านในมิติตา่งๆ ตามผลลพัธ์การฝึกอบรม และ

จดัเก็บไว้อยา่งเป็นระเบียบและสามารถเรียกตรวจสอบได้ 
แพทย์ประจําบ้านต้องทําการบนัทกึข้อมลูการทําหตัถการลงใน electronic log book ซึBงราชวิทยาลยัได้

จดัเตรียมไว้  
ผลการประเมินนําไปใช้ในกรณี ตอ่ไปนี u 

๑. เพืBอเลืBอนระดบัชั uนปี  
๒. เพืBอใช้พิจารณาคณุสมบติัผู้ เข้าสอบเพืBอวฒิุบตัรฯ 



 

หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐ หน้า ๑๑ 

	

ศนูย์ฯมีการประเมินระหวา่งการฝึกอบรมอยา่งสมํBาเสมอและมีการแจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจําบ้าน 
รับทราบเพืBอจะได้มีสว่นร่วมกนัในการพฒันาสมรรถนะหลกัทั uง ๖ ด้านของแพทย์ประจําบ้านให้ได้ผลสมบรูณ์ขึ uน 

ศนูย์ฯ กําหนดเกณฑ์การเลืBอนชั uนปี มีการกําหนดแนวทางปฏิบติัสําหรับผู้ ทีBไมผ่า่นการประเมิน และเกณฑ์
การให้ออกจากการฝึกอบรมรวมถงึขั uนตอนในการดําเนินการ ตามคูมื่อแพทย์ประจําบ้าน 

๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื?อวุฒบัิตรฯ 
     ๖.๖.๒.๑ การสอบเพื?อวุฒบัิตรฯ  

             (๑)  คณุสมบติัผู้ มีสทิธิ�เข้าสอบเพืBอวฒิุบตัร  
  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๕ และผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิBมพนูทกัษะของแพทยสภาแล้ว และต้องมีคณุสมบติั
อยา่งใดอยา่งหนึBงดงันี u  

๑. ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยาตามเกณฑ์หลกัสตูร
ของแพทยสภาในสถาบนัฝึกอบรมทีBแพทยสภาให้การรับรองและขึ uนทะเบียนไว้กบั
แพทยสภาครบตามระยะเวลาทีBหลกัสตูรกําหนด   

๒. ได้ปฏิบติังานชดใช้ทนุตามการจดัสรรของคณะกรรมการจดัสรรนกัศกึษาแพทย์ผู้ ทํา
สญัญาชดใช้ทนุการศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบนัทางการแพทย์และสาธารณสขุ
ทีBสามารถเป็นสถานทีBปฏิบติังานได้ตามคณุสมบติัครบถ้วนตามเกณฑ์ทัBวไปสําหรับ
สถาบนัฝึกอบรมและมีภาระงานด้านโสต ศอ นาสกิวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบนั
ฝึกอบรมตามทีBราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทยกําหนด โดยต้อง
ปฏิบติังานมากกวา่ระยะเวลาของหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ ๖ เดือน (ประกาศแพทยสภาทีB 
๕๕/๒๕๔๗) 

  นอกจากนี uยงัต้องมีคณุสมบติัอืBนๆ ดงันี u 
๑. ต้องมีผลงานวิจยัทีBมีคณุภาพเสร็จสมบรูณ์ตามเกณฑ์ทีBกําหนด อยา่งน้อย ๑ เรืBอง 

และสง่ถงึคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพืBอวฒิุบตัรฯ ภายในเวลาทีBกําหนด 
๒. ต้องมีการนําเสนอผลงานวิจยัตอ่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพืBอวฒิุบตัรฯ ตาม

เวลาทีBกําหนด 
๓. ต้องมีประสบการณ์การทําหตัถการครบตามเกณฑ์ทีBกําหนดและภายในระยะเวลาทีB

กําหนด 
๔. ต้องผา่นการประเมินทกัษะการกรอกระดกู temporal  

(๒) เอกสารประกอบ 
๑. เอกสารรับรองจากสถาบนัฝีกอบรมหรือสถานทีBปฏิบติังานวา่เป็นผู้ ทีBมีคณุสมบติัครบ

ผา่นเกณฑ์ตามผลลพัธ์การฝึกอบรมทั uง ๖ ด้าน 
๒. บทความงานวิจยัในรูปแบบของงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์และรูปแบบพร้อมสง่ตีพิมพ์ 

(manuscript) อยา่งละ ๑ ชดุ พร้อมใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนษุย์ และเอกสารรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมหรือสถานทีBปฏิบติังานวา่เป็นเจ้าของ
งานวิจยัหรือมีสว่นร่วมในงานวิจยัมากกวา่ร้อยละ ๕๐  
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๓. เอกสารรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมหรือสถานทีBปฏิบติังานวา่ได้ทําหตัถการครบตาม
เกณฑ์ทีBราชวิทยาลยัฯ กําหนด   

 (๓)  วิธีการประเมินประกอบด้วย  
๑. การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยการสอบ basic science (จดัสอบให้สําหรับแพทย์

ประจําบ้านทกุชั uนปี ปีละ ๑ ครั uง) และการสอบ comprehensive (จดัสอบให้สําหรับ
แพทย์ประจําบ้านทีBมีสทิธิสอบเพืBอวฒิุบตัรฯ)  

๒. การสอบปากเปลา่  
๓. การประเมินผลงานวิจยั  

เกณฑ์การพิจารณาตดัสนิผลการประเมินให้อิงตามเกณฑ์ทีBคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ
เพืBอวฒิุบตัรฯ กําหนด ซึBงจะประกาศให้ทราบก่อนวนัสอบอยา่งน้อย ๖ เดือน 

 
  ๖.๖.๒.๒ การสอบเพื?ออนุมัตบัิตรฯ 

   คณุสมบติัผู้ มีสทิธิ�เข้าสอบเพืBออนมุติับตัร  
 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๕ และผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิBมพนูทกัษะของแพทยสภาแล้ว และต้องมี
คณุสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึBงดงันี u 

๑. เป็นผู้ ทีBได้รับหนงัสือวฒิุบตัรหรืออนมุติับตัรสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา จากสถาบนัใน
ตา่งประเทศทีBแพทยสภารับรอง 

๒. เป็นผู้ ทีBปฏิบติังานในสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยาตอ่เนืBองกนัเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ ๕ ปี 
ในสถานบริการทางการแพทย์หรือสาธารณสขุทีBมีคณุสมบติัอนโุลมตามประกาศ
แพทยสภาเรืBองเกณฑ์ทัBวไปสําหรับสถาบนัฝึกอบรมและมีภาระงานด้านโสต ศอ นาสกิ
วิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบนัฝึกอบรมทีBราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่
ประเทศไทยกําหนดไว้  

นอกจากนี uยงัต้องมีคณุสมบติัอืBนๆ ดงันี u 
๑. มีประสบการณ์ในการผา่ตดัเพียงพออนโุลมตามเกณฑ์หตัถการทีBกําหนดในหลกัสตูร

ฝึกอบรมฯ  
๒. มีผลงานวิจยัทีBได้รับการตีพิมพ์ หรือได้เคยนําเสนอในทีBประชมุวิชาการประจําปีของ

ราชวิทยาลยัฯ อยา่งน้อย ๑ เรืBอง 
๓. มีคะแนนการศกึษาตอ่เนืBองไมน้่อยกวา่ ๑๐๐ คะแนนใน ๕ ปี 

(๒) เอกสารประกอบ 

- หนงัสือวฒิุบตัรหรืออนมุติับตัรสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา จากสถาบนัในตา่งประเทศทีB
แพทยสภารับรอง หรือ มีหนงัสือรับรองจากหวัหน้าสถานบนัฝึกอบรมหรือสถานบริการ
ทางการแพทย์หรือสาธารณสขุทีBสงักดัวา่ได้ปฏิบติังานในสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา
ตอ่เนืBองกนัเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ ๕ ปี และเป็นผู้ ทีBมีคณุธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบสงูในขณะปฏิบติังาน 
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- ผลงานวิจยัทีBได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือ หลกัฐานแสดงวา่ได้มีการนําเสนอผลงานวิจยัใน
ทีBประชมุวิชาการประจําปีของราชวิทยาลยั 

- เอกสารแสดงประสบการณ์การผา่ตดัทางโสต ศอ นาสกิวิทยา   
 (๓)  วิธีการประเมินประกอบด้วย  

๑. การสอบข้อเขียน  
๒. การสอบปากเปลา่  
๓. การประเมินผลงานวิจยั ต้องเป็นงานวิจยัทีBได้คณุภาพตามเกณฑ์ของหลกัสตูรฯ และ 
 ผู้ รับการประเมินจะต้องมีสว่นร่วมในงานวิจยัไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๖๐ การประเมินจะ 
 ทําโดยการตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เกีBยวกบังานวิจยั จน 
 เป็นทีBพอใจ 
๔. รายงานการทําหตัถการ พิจารณาจากชนิดและจํานวนของหตัถการ และการตอบข้อ

ซกัถามของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
   ผู้ที?ได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน ได้แก่ 

๑. ผู้ ทีBได้รับวฒิุบตัรหรืออนมุติับตัรสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยา จากสถาบนัในตา่งประเทศ
ทีBแพทยสภารับรองแล้ว 

๒. ผู้ ทีBปฏิบติังานด้านโสต ศอ นาสกิวิทยาตอ่เนืBองมาไมน้่อยกวา่ ๑๐ ปี ในสถานพยาบาล
รัฐทีBมีการแยกแผนกอยา่งชดัเจน โดยจะต้องแจ้งความจํานงค์กบัทางราชวิทยาลยัฯ 
เป็นกรณีๆ ไป 

เกณฑ์การพิจารณาตดัสนิผลการประเมิน 
๑. สอบข้อเขียน ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๖๐  
๒. สอบปากเปลา่ ตามเกณฑ์เดียวกบัวฒิุบตัร ประกาศก่อนสอบ ๖ เดือน 
๓. สอบวิจยั ต้องอยูใ่นเกณฑ์เป็นทีBพอใจ  
๔. การประเมินรายงานการทําหตัถการ ต้องอยูใ่นเกณฑ์เป็นทีBพอใจ 

 
๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑ คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เป็นแพทย์ทีBได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  

ซึBง ได้ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิBมพนูทกัษะของแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และ 
            ๗.๑.๑) สําหรับแพทย์ทีBมีต้นสงักดัสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้หลงัจากได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๑ ปี             

๗.๑.๒) สําหรับแพทย์ทีBไมมี่ต้นสงักดัสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้หลงัจากได้รับใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๓ ปี  
 ๗.๑.๓) ต้องผา่นการมาดงูานในศนูย์ฯ อยา่งน้อย ๑ สปัดาห์ 
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          สําหรับแพทย์ทีBได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตมาจากสถาบนัตา่งประเทศทีBแพทยสภาให้การรับรอง 
และ ได้รับใบอนญุาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว จะต้องผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิBมพนูทกัษะของ
แพทยสภาก่อน แล้วจงึพิจารณาตามข้อ ๗.๑.๑ และ ๗.๑.๒    
 หลกัสตูรไมมี่นโยบายในการปฏิเสธการรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทีBมีความพิการซึBงต้องการสิBงอํานวยความ
สะดวกเป็นพิเศษ ถ้าผู้ เข้าฝึกอบรมมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัคณุสมบติัผู้สมคัรเข้าศกึษาสาขาแพทยศาสตร์ แพทย
สภา ซึBงจะต้องมีสขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอนัเป็นอปุสรรคตอ่
การศกึษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 
๗.๒ จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ศนูย์ฯ รับแพทย์ประจําบ้านไมเ่กินเกณฑ์ทีBราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทย กําหนดให้ใน
สดัสว่นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตอ่อาจารย์ตอ่ภาระงานบริการตอ่ปี ตามตารางตอ่ไปนี u  
 
จาํนวนแพทย์ประจาํบ้านต่อปี 2 3 4 5 6 
จาํนวนอาจารย์ 4 6 8 10 12 
จาํนวนผู้ป่วยนอกต่อปี 10000 15000 20000 25000 30000 
จาํนวนการตรวจการได้ยนิและการทรงตัวต่อปี 200 300 400 500 600 
จาํนวนการทาํหตัถการที?หอผู้ป่วยนอก เช่น nasal 
endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่อปี 

1000 1500 2000 2500 3000 

จาํนวนผู้ป่วยผ่าตัดทั ]งหมดต่อปี 400 600 800 1000 1200 
 
จาํนวนแพทย์ประจาํบ้านต่อปี 7 8 9 10 11 
จาํนวนอาจารย์ 14 16 18 20 22 
จาํนวนผู้ป่วยนอกต่อปี 35000 40000 45000 50000 55000 
จาํนวนการตรวจการได้ยนิและการทรงตัวต่อปี 700 800 900 1000 1100 
จาํนวนการทาํหตัถการที?หอผู้ป่วยนอก เช่น nasal 
endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่อปี 

3500 4000 4500 5000 5500 

จาํนวนผู้ป่วยผ่าตัดทั ]งหมดต่อปี 1400 1600 1800 2000 2200 
 
๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ศนูย์มีการแตง่ตั uงคณะกรรมการฯ คดัเลือกผู้ เข้าฝึกอบรม ประกอบด้วยอาจารย์ทกุคน และตวัแทนแพทย์
ประจําบ้าน  

การคดัเลือกใช้เกณฑ์การให้คะแนนทีBมีการประกาศให้ทราบเป็นสาธารณะ ตามหวัข้อดงันี u 

- ทศันคติตอ่วิชาชีพแพทย์ และสถาบนัฝึกอบรม 

- ความรับผิดชอบ โดยดจูากประวติัการทํางาน หน้าทีBความรับผิดชอบทีBผา่นมา 

- มนษุยสมัพนัธ์และบคุลกิภาพ 
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- คะแนนเฉลีBยตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (GPA)  

- ความสามารถพิเศษ และกีฬา 

- แบบทดสอบทางจิตวิทยา  

- ความรู้พื uนฐานทางการแพทย์ 

- การมองภาพสามมิติ 

- ทกัษะภาษาองักฤษ 

- ทนุต้นสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
โดยผู้ เข้ารับการคดัเลือกสามารถขอตรวจสอบผลการให้คะแนนได้ 

 
 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๘.๑ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโสต ศอ นาสกิวิทยาต้องมีคณุสมบติั ดงันี u           

๘.๑.๑. อาจารย์ในศนูย์ฯ และสถาบนัสมทบทกุคนได้รับวฒิุบตัรสาขาโสต ศอ นาสกิ จากแพทย
สภา และมีความสามารถให้ความรู้แก่ผู้ เข้ารับการอบรมได้ทกุสาขา 

๘.๑.๒ นกัแก้ไขการได้ยิน (Audiologist) และ นกัแก้ไขการพดู (Speech and language 
pathologist) ทีBมีวฒิุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สืBอความหมายและความผิดปกติของการสืBอความหมาย หรือ 
สงูกวา่ 
๘.๒   ประธานการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรม เป็นอาจารย์ตามข้อ ๘.๑.๑ ซึBงปฏิบติังานทางด้านโสต 
ศอ นาสกิวิทยามาแล้วไมน้่อยกวา่ ๕ ปี  และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัฯ   
 
๘.๓ ศนูย์ฯ  มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมจํานวน ๑๔ คน อาจารย์ทีBปรึกษา ๒ คน และสถาบนัสมทบ
สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี มีจํานวนอาจารย์ ๓ คน นอกจากนี u ยงัมีนกัเวชศาสตร์สืBอ
ความหมาย ๕ คน ซึBงตามจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมดงักลา่ว ทาง ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางโสตศอ
นาสกิ สามารถฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ได้ชั uนปีละ ๘ คน (ดงัตารางในข้อ ๗.๒) 

 
ศนูย์ฯ  มีนโยบายการคดัเลือกอาจารย์ทีBมีศกัยภาพรวมในการทําภารกิจทกุด้าน ทั uงนี uจะพิจารณา

ร่วมกบัความต้องการของระบบสขุภาพของประเทศ โดยผู้สมคัรจะต้องมีคณุสมบติัตามเกณฑ์การรับ
อาจารย์แพทย์ ผา่นทดลองปฏิบติังานในศนูย์ฯ อยา่งน้อย ๖ เดือนและผา่นการประเมินจากคณะกรรมการ
ทั uงในด้านการสอน และงานบริการ นอกจากนี uจะต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั และมีข้อตกลงร่วมกบั
ศนูย์ฯ วา่จะต้องเป็นทีBปรึกษา และร่วมทําวิจยักบัแพทย์ประจําบ้าน และ แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด 

 
อาจารย์ใน ศนูย์ฯ  มีหน้าทีBความรับผิดชอบแบง่เป็น ๔ ด้านหลกั คือ 
๑. งานสอน : สอนนกัศกึษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ทั uงภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบติั และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของ ศนูย์ฯ ร่วมกบัประเมินผลความรู้ความสามารถของผู้ เรียนทกุ
ระดบั 
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๒. งานบริการ : ตรวจผู้ ป่วยนอก, ตรวจผู้ ป่วยคลนิิกเฉพาะโรค, ผา่ตดั, ดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วย
ร่วมกบัแพทย์ประจําบ้าน, ทีBปรึกษาในห้องผา่ตดั/หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกและอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 

๓. งานวิจยั : เป็นทีBปรึกษางานวิจยัของแพทย์ประจําบ้าน และมีงานวิจยัของตวัเอง 
๔. งานบริหารและพฒันาคณุภาพ : ประธานหรือกรรมการหน่วยงานยอ่ยของศนูย์ฯ, เข้าร่วม

ประชมุศนูย์ฯ และงานตามทีBหวัหน้าศนูย์ฯ มอบหมาย 
 
ศนูย์ฯ กําหนดสดัสว่นการปฏิบติังานของอาจารย์ ตามแบบประเมินผลการปฏิบติัราชการ ด้านงาน

บริการ งานวิชาการ งานถ่ายทอด การพฒันาตนเอง และการบริหาร และมีคณะกรรมการประเมินการ
ทํางานของอาจารย์ ทกุ ๖ เดือน นอกจากนี uทางศนูย์การแพทย์เฉพาะทางโสตศอนาสกิยงัมีการให้แพทย์
ประจําบ้าน ประเมินอาจารย์เป็นประจําทกุปี 

 
ศนูย์ฯ สนบัสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมประชมุวิชาการตา่งๆ ทั uงในประเทศ และตา่งประเทศ และ

สนบัสนนุให้อาจารย์เข้าอบรมเพืBอพฒันาความรู้ทางด้านแพทยศาสตร์ศกึษาอยา่งตอ่เนืBอง      
 ในกรณีทีBสดัสว่นของอาจารย์ตอ่ผู้  เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกวา่ทีBได้รับอนมุติัไว้  ทางศนูย์ฯ จะ
พิจารณาลดจํานวนผู้  เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพืBอคงคณุภาพการฝึกอบรมไว้  
 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
 ศนูย์ฯ ได้รับการรับรองเป็นสถานทีBฝึกอบรมจากราชวิทยาลยัฯ ครั uงลา่สดุเมืBอปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึBงมีศกัยภาพ
ในการรับแพทย์ประจําบ้านปีละ ๘ คน 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ศนูย์ฯ มีจํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลีBยตอ่ปีโดยประมาณ ๓๓,๐๐๐ ราย ผู้ ป่วยใน 
๑,๗๐๐ ราย และผู้ ป่วยผา่ตดั ๑,๓๐๐ ราย โดยผู้ ป่วยทีBมารักษามีทั uงผู้ ป่วยโรคทางหคูอจมกูทัBวไป เช่น ทอนซิล
อกัเสบ ภมิูแพ้จมกู เวียนศีรษะ โรคทีBมีความซบัซ้อน เช่น มะเร็งทางศีรษะและลําคอ ประสาทหเูทียม skull base 
surgery เป็นต้น รวมทั uงยงัมีห้องฉกุเฉินทีBเปิดตลอด ๒๔ ชัBวโมงเพืBอรักษาผู้ ป่วยเร่งดว่นทางห ูคอ จมกู  และได้มี
การจดัทรัพยากรการศกึษาในด้านตา่งๆ ดงันี u 
๙.๑ ดา้นการดูแลรกัษาและผ่าตดั  

ศนูย์ฯ ได้มีการจดัเตรียมสถานทีBในการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน โดยมีการเรียนรู้ควบคูก่นัทั uงในด้านทฤษฎี 
และด้านปฏิบติัไว้ให้อยา่งเพียงพอ ดงันี u 

๑. หอผู้ ป่วยใน : ปฏิบติังานทีBหอผู้ ป่วยในโสต ศอ นาสกิ ชั uน ๙ ตกึสริินธร และผู้ ป่วยห้องพิเศษชั uน ๘ – ๑๐ ตกึสิ
รินธร เป็นหลกั และมีการรับปรึกษาผู้ ป่วยตา่งแผนกในตกึตา่ง ๆ ของโรงพยาบาลราชวิถี และมีห้องแยก
สําหรับผู้ ป่วยโรคติดเชื uอ 

๒. ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก : ปฏิบติังานทีBห้องตรวจห ูคอ จมกู ชัBวคราว บริเวณตกึเจริญพลู วรลกัษณ์ โดยมีโต๊ะ
ตรวจของแพทย์ประจําบ้าน ทีBมีการจดัคูก่บัอาจารย์ทีBออกตรวจและรับปรึกษาในวนันั uน ๆ และมีโต๊ะ และ
เครืBองมือสําหรับทําหตัถการพิเศษตา่ง ๆ เช่น rigid endoscope, flexible laryngoscope, microscope ear 
examination, stroboscope และ อืBน ๆ โดยสามารถทําได้โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คําปรึกษา  
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๓. ห้องตรวจคลนิิกเฉพาะโรคตามสาขา เช่น คลนิิกภมิูแพ้และไซนสั คลกินิคโรคมะเร็งศีรษะและลําคอ บริเวณ
ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก โดยจดัไว้เป็นเวลาบา่ยของวนัทีBกําหนด  

๔. ห้องผา่ตดัเลก็ : จดัไว้ชัBวคราวทีBตกึเจริญพลู วรลกัษณ์ ชั uน ๒ โดยแพทย์ประจําบ้านสามารถทําหตัถการได้โดย
อยูภ่ายใต้คําแนะนําของอาจารย์  

๕. ห้องผา่ตดัห ูคอ จมกู  ตกึสริินธร ชั uน ๓ มีห้องผา่ตดัหลกั ๒ ห้อง คือ ห้องหมายเลข ๑๙ และ ๒๐ มีการผา่ตดั
ทกุวนัทําการ และมีห้องผา่ตดัเฉพาะทางกล้องหมายเลข ๘ ทกุวนัองัคาร ในกรณีทีBมีผู้ ป่วยทีBจําเป็นต้องผา่ตดั
เร่งดว่น สามารถทําการผา่ตดัได้ตลอด ๒๔ ชัBวโมง 

๖. ห้องฉกุเฉิน ตกึอบุติัเหตแุละฉกุเฉิน ชั uน ๑  
และในแตล่ะจดุปฎิบติังาน ได้มีการจดัเตรียมอปุกรณ์ปอ้งกนัตา่งๆ เช่น หน้ากาก แวน่ตาปอ้งกนัสารคดัหลัBง 
เสื uอคลมุและถงุมือ และอืBนๆ ทีBจําเป็น ไว้ให้อยา่งเพียงพอ 

๙.๒ ดา้นการวิจยั 
 ศนูย์ ฯ มีนกัวิจยั และผู้ ช่วยวิจยั ตลอดจนทีมทีBปรึกษาเรืBองการวิจยั แพทย์ประจําบ้านสามารถเข้ารับการ
ปรึกษาทีBคลนิิกวิจยัซึBงสามารถติดตอ่ได้ทกุวนัในเวลาราชการ และ ทางโรงพยาบาลราชวิถี ยงัมีคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัซึBงสามารถติดตอ่เพืBอขอเข้ารับการพิจารณาได้ทกุเดือน 
 ศนูย์ฯ จดัให้มีการอบรมการทําวิจยัขั uนพื uนฐาน และ จดัให้มีเวลาวา่งในช่วงบา่ยอยา่งน้อย ๒ ครั uงตอ่เดือน
เพืBอทํางานวิจยั หรือ ปรึกษาอาจารย์ทีBปรึกษา โดยแพทย์ประจําบ้านจะต้องมีการทําวิจยัร่วมกบัอาจารย์ทีBปรึกษา
อยา่งน้อยคนละ ๑ เรืBอง  
 โรงพยาบาลจดัให้มีทนุสําหรับงานวิจยัอยา่งเพียงพอ ซึBงแพทย์ประจําบ้านสามารถสมคัรเพืBอขอรับทนุวิจยั
ได้ตลอดทั uงปี 
 แพทย์ประจําบ้านสามารถค้นคว้างานวิจยัและวารสารทางการแพทย์ รวมถงึตําราแพทย์ทีBห้องสมดุ ชั uน ๔ 
ตกึสริินธร ซึBงเปิดทําการทกุวนั และสามารถสืบค้นจากวารสารไทย และ ตา่งประเทศได้ โดยทางศนูย์ ฯ จดัให้มี 
user name เฉพาะของแพทย์ประจําบ้าน ทีBสามารถเข้าถงึฐานข้อมลูได้ ทั uงจากในโรงพยาบาล และ นอก
โรงพยาบาล 
๙.๓ หอ้งประชมุและศูนย์การเรียนรู้ 

๑. ห้องประชมุชั uน ๙ ตกึสริินธร โดยเป็นห้องประชมุหลกัทีBใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ทกุวนัในช่วงเวลา ๘.๐๐ - 
๙.๐๐ น. ตามตารางทีBได้วางแผนไว้ 

๒. ห้องประชมุชั uน ๒ และ ๓ ตกึอบุติัเหตแุละฉกุเฉิน ใช้ในกิจกรรม interhospital conference ในวนัพฤหสับดี 
โดยมีการจดัหมนุเวียนกนัในแตล่ะโรงพยาบาล 

๓. ศนูย์ฝึกอบรมการผา่ตดั ชั uน ๒ ตกึอบุติัเหตแุละฉกุเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี จดัให้มี Temporal bone lab ทีB
มีอปุกรณ์ในการฝึกให้สามารถใช้ได้ทกุวนั และ สามารถ microvascular skill และ cadaver dissection 
course และหตัถการทีBจําเป็นอืBน ๆ ตามความเหมาะสมในแตล่ะปี 

๙.๔ ดา้นความร่วมมือต่างๆ   
๙.๔.๑ ศนูย์ฯ ร่วมมือกบัสถาบนัฝึกอบรมอืBนในการสง่แพทย์ประจําบ้านเพืBอเพิBมประสบการณ์ในการ

เรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ uน ได้แก่  
- สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี 
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- แผนกรังสีวินิจฉยั โรงพยาบาลราชวิถี  
- ภาควิชาโสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
- ภาควิชา โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช 
- เวชบําบดัวิกฤติ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
ทั uงนี uอาจจะพิจารณาเพิBมเติมหรือเปลีBยนแปลงตามความเหมาะสม โดยอาจารย์และแพทย์ประจําบ้านจะมี

การพิจารณาร่วมกนัทกุปี และมีการนําผลการประเมินจากสถาบนัฝึกอบรมอืBน มาประกอบการประเมินแพทย์
ประจําบ้านด้วย 

๙.๔.๒ มีการจดัทีมดแูลผู้ ป่วยโดยมีแพทย์เป็นผู้ นําทีม ร่วมกบั สหสาขาเช่น พยาบาล ผู้ ช่วยพยาบาล นกั
สืBอความหมาย เป็นต้น และยงัมีการจดัทีมร่วมดแูลโดยมีแพทย์ประจําบ้านร่วมด้วย ได้แก่ 

- Palliative care team 
- Nutrition care team 
- Sepsis alert  
- Patient care team (PCT) 
- Tumor conference 
และมีการประชมุร่วมระหวา่งแผนกตา่งๆ เช่น ENT-Neuro conference, Trauma conference 

Interdepartmet conference, Interhospital conference ตลอดจนการรับปรึกษา และให้คําปรึกษาแผนกตา่งๆ 
อยูเ่ป็นประจํา 
๙.๕ ดา้นเทคโนโลยีและการสื@อสาร 
 โรงพยาบาลจดัให้มีสญัญาณ WI-FI ครอบคลมุทั uงโรงพยาบาล และให้แพทย์ประจําบ้าน และ อาจารย์
สามารถใช้ได้ตลอด ๒๔ ชัBวโมง มีการใช้ web base และ mobile application ในการติดตอ่หลายช่องทางเพืBอการ
เรียนรู้ ได้แก่ 

- Line : เพืBอติดตอ่สืBอสารกบัอาจารย์และระหวา่งแพทย์ประจําบ้าน ปรึกษาปัญหาตา่งของผู้ ป่วย และ
กลุม่สนทนาเพืBอทบทวนความรู้อยา่งสมํBาเสมอ 

- Kahoot : ในการทําแบบทดสอบตา่งๆ pre-test, post test, quiz ตา่งๆ เพืBอกระตุ้นการเรียนรู้  
- Email : มีการแจ้งข่าวสาร และสง่เอกสารตา่งๆ 
- Google form : ในการทํา quiz และ test  
- E-logbook : เพืBอลงรายละเอียดและหตัถการทีBแพทย์ประจําบ้านจะต้องทํา 
- Cloud storage : ในการเก็บเอกสารตา่งๆ แบบเรียน ไฟล์นําเสนอตา่งๆ ทีBเปิดให้แพทย์ประจําบ้าน

แบง่ปันกนัได้อยา่งอิสระ 
- VPN for journal database : จดัให้มีการเข้าถงึฐานข้อมลูวารสารตา่งๆ ได้จากทกุทีBผา่นทางเวบไซด์

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

ระบตุวัตนได้ และห้ามเผยแพร่ตอ่สาธารณะ 
๙.๖ ดา้นสวสัดิการ 
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 ศนูย์ฯ จดัให้มีหอพกัภายในโรงพยาบาลสําหรับแพทย์ประจําบ้านอยา่งเพียงพอ และจดัให้มีห้องพกัแพทย์
บริเวณหอผู้ ป่วยใน โดยมีระบบรักษาความปลอดภยัด้วยกล้องวงจรปิด และ รปภ ๒๔ ชัBวโมง เพืBอเป็นมาตรการใน
การปอ้งกนัการโจรกรรมทรัพย์สนิและทําร้ายเจ้าหน้าทีB ในแตล่ะตกึมีการจดัการด้านความปลอดภยัตามมาตรฐาน 
HA เช่น มีอปุกรณ์ดบัเพลงิประจําจดุเสีBยง เป็นต้น 
 
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง โสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลราชวิถีกํากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลกัสตูร
เป็นประจํา โดยมีการทบทวนหลกัสตูรอยา่งน้อยปีละ ๑ ครั uง และปรับเปลีBยนตามความเหมาะสม มีกลไกสําหรับ
การประเมินหลกัสตูรและนําไปใช้จริงโดย ประเมินหลกัสตูรจากแพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ปีละ ๑ ครั uงเมืBอจบ
ชั uนปี มีการจดัหวัข้อการเรียนรู้ตามความคิดเห็นจากแพทย์ประจําบ้าน ปรับปรุงให้มีเกณฑ์การประเมินให้ชดัเจนให้
ครบทกุด้าน ตั uงเกณฑ์การผา่นของแตล่ะชั uนปีให้ชดัเจน แจ้งผลการสอบในแตล่ะครั uง จดัหวัข้อสอบให้ชดัเจนและ
สอดคล้องกบัการประเมิน รวมทั uงเปิดโอกาสให้เลือกดงูานด้านตา่งๆ ตามความสนใจ ทั uงนี uการประเมินยงั
ครอบคลมุหวัข้อดงันี u 

๑๐.๑ พนัธกิจของหลกัสูตร ผลลพัธ์การเรียนรู้ที@พึงประสงค์ หลกัสูตรการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล 
และ ทรพัยากรทางการศึกษา โดย 

- ศนูย์ฯ กําหนด EPA สําหรับแพทย์แตล่ะชั uนปีและเชืBอมโยงกบันโยบายกระทรวง
สาธารณสขุ 

- กําหนดเกณฑ์ การเลืBอนชั uนปี อยา่งชดัเจน 

- มีการติดตามจํานวนหตัถการ และ จํานวนผู้ ป่วยทีBได้รับการดแูลของผู้ เข้ารับการอบรม
ในแตล่ะปี 

๑๐.๒ ขั uนตอนการดําเนินงานของหลกัสตูร 

- ศนูย์ฯ มีการประชมุสรุปความคืบหน้าและติดตามประเมินหลกัสตูรทกุ ๑ ปี 
๑๐.๓ การวดัและประเมินผล 

- ศนูย์ฯ มีการประชมุประเมิน วิธีการประเมินผู้ เข้ารับการอบรม และ ปรับเปลีBยนการ
ประเมินตามความเหมาะสม 

๑๐.๔ พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม 

- ศนูย์ฯ ดําเนินการติดตามพฒันาการตาม competency  ของแพทย์ประจําบ้านทกุ ๖ 
เดือน (มิ.ย,ธ.ค.)  

- ศนูย์ฯ รวบรวมกิจกรรมและผลการประเมินของแพทย์ประจําบ้านผา่นอาจารย์ทีB
ปรึกษา ผา่น ทาง Portfolio ( วิจยั ผลสอบ หตัถการ กิจกรรมวิชาการ) 

- ศนูย์ฯ มีการติดตามความคืบหน้าผา่น research forum ทีBมีกําหนดระยะเวลาทีB
เหมาะสมในแตล่ะชั uนปี 

- แพทย์ประจําบ้านต้องผา่นการประเมินสมรรถนะทกัษะการทํางานทีBกําหนดของแตล่ะ
ชั uนปีตามเวลาทีBกําหนด หากไมส่ามารถทําได้จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ทําหตัถการทีBสงูขึ uน
ในชั uนปีถดัไป 
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๑๐.๕ คณุสมบติัของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ศนูย์ฯ มีการประเมินผลตามแบบประเมินการปฏิบติัราชการของอาจารย์ และแสดง
ผลสรุปประเมินอาจารย์ ทกุ ๖ เดือน 

- กําหนดให้อาจารย์ทกุทา่นเข้ารับการอบรมแพทยศาสตร์ศกึษา 
๑๐.๖ ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสขุภาพ 

- ศนูย์ฯ มีนโยบายให้ความสําคญัในการพิจารณารับแพทย์ประจําบ้านทีBมีต้นสงักดั  

- มีการประชมุพิจารณาคดัเลือกแพทย์ 
๑๐.๗ ข้อควรปรับปรุง 

- ศนูย์ฯ มีการประชมุประเมินหวัข้อทีBควรปรับปรุงโดยอาจารย์และแพทย์ประจําบ้าน ปี
ละ ๑ ครั uง 

นอกจากนี u ศนูย์ฯ ยงักําหนดให้ แพทย์ประจําบ้าน อาจารย์ ประชมุประเมินแผน และกระบวนการฝึกอบรม 
ทกุปี และมีการสง่แบบสอบถามให้ต้นสงักดัแพทย์ประจําบ้านทีBสําเร็จการศกึษา เกีBยวกบัการปฏิบติังานและโอกาส
ในการปรับปรุงพฒันาการฝึกอบรมหลงัจากปฏิบติังานไปแล้ว ๑ ปี 
 
๑๑. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

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

ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แหง่ประเทศไทย เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน/ 
พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งน้อยทกุ ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน/ พฒันาให้แพทย
สภารับทราบ 

 
๑๒. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

การรับสมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรมใช้เกณฑ์การคดัเลือกและจํานวนแพทย์ประจําบ้านทีBจะเข้ารับ
การศกึษาตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิซึBงกําหนดตามจํานวนอาจารย์และศกัยภาพด้าน
ตา่งๆ ทีBมีของกลุม่ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลราชวิถี โดยคณุสมบติัและ
จํานวนของผู้สมคัร จะแจ้งไว้ใน website ของราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิ  

กระบวนการเรียนรู้และให้การฝึกการอบรมมีรายละเอียดและขั uนตอนการฝึกอบรมแสดงในคูมื่อแพทย์
ประจําบ้านซึBงสอดคล้องกบัหลกัสตูรทีBราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิ กําหนด โดยจะมีการรับรองและเยีBยม
สํารวจจากราชวิทยาลยัทกุ ๕ ปี 

การวดัประเมินผลมีวิธีการประเมินทีBสอดคล้องกบัสิBงทีBประเมิน มีการวดัทีBครอบคลมุความรู้ ทกัษะ
และเจตคติ เป็นระยะในระหวา่งการฝึกอบรม โดยการใช้ work place based assessment และ 
procedure based assessment ซึBงมีตารางแสดงวิธีการประเมินด้านความรู้และหวัข้อทีBจะประเมินใน
คูมื่อแพทย์ประจําบ้าน 
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เมืBอจบการฝึกอบรม ๓ ปี แพทย์ประจําบ้านจะได้รับประกาศนียบตัร แสดงการรับรองการสําเร็จการ
ฝึกอบรมจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

กลุม่ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ได้รับการ
สนบัสนนุจากโรงพยาบาล ในการทํางานและด้านการศกึษาทั uงทางตรงและทางอ้อม รวมถงึวสัดอุปุกรณ์ 
เครืBองมือ อปุกรณ์ในการตรวจรักษาผู้ ป่วย สวสัดิการแพทย์ประจําบ้าน หรือจดักิจกรรมสนัทนาการ รวมถงึ
ด้านความต้องการสนบัสนนุในการประชมุวิชาการ โครงการพฒันาวิชาการ และโครงการวิจยั กลุม่ศนูย์ฯ มี
เจ้าหน้าทีBฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญาดําเนินการสนบัสนนุการดําเนินการและบริหารจดัการการศกึษาหลงั
ปริญญา และมีอาจารย์ทีBปรึกษาผู้ เชีBยวชาญด้านการศกึษาเพืBอให้การสนบัสนนุการทํางานของฝ่ายหลงั
ปริญญา ศนูย์ฯ มีอาจารย์ผู้ เชีBยวชาญครบทกุสาขาวิชา เช่น ศีรษะและลําคอ นอนกรน การกลืน โสตประสาท
การได้ยินและการทรงตวั เป็นต้น และมีนกัวิชาการสายสนบัสนนุ เช่น นกัเวชศาสตร์สืBอความหมาย เป็นต้น 

 
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

  ศนูย์ฯ ได้รับการอนมุติัให้จดัการฝึกอบรม และผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนั
ฝึกอบรม และศนูย์ฯ จดัให้มีการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนืBองดงันี u 

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