หลักสูตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ าน
เพื?อวุฒบิ ตั รแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศูนย์ การแพทย์ เฉพาะทางด้ านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ชื?อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านเพืBอวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

๒. ชื?อวุฒบิ ตั ร
ชืBอเต็ม
(ภาษาไทย)

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

๓. หน่ วยงานที?รับผิดชอบ
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้ านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี
๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
จัด ทํ า หลัก สูต รฝึ ก อบรมแพทย์ ผ้ ูเชีB ย วชาญ สาขา โสต ศอ นาสิ ก วิ ท ยา ทีB มี ค วามทัน สมัย มี
ประสิทธิ ภาพ สามารถใช้ ได้ ในบริ บทของประเทศไทย และให้ มีความสามารถในการผ่าตัดขันu พืนu ฐานอย่าง
มันB ใจ สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผู้เรี ยนรู้ ต่อเนืBองตลอดชีวิต ( continuous professional development)
ซึBงครอบคลุม ถึ งการวิ จัย สามารถทํ า งานเป็ น ที ม มี ค วามสามารถในการสืB อ สาร มี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ ทีB ดี มี
พฤติ ก รรมทีB เหมาะสมต่อเพืB อนร่ วมงานทังu ในวิชาชี พ ของตนเองและวิชาชี พ อืB น ๆ รวมทังu ผู้ป่ วยและญาติ
มีความเอื uออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย แก้ ไขปั ญหาและส่งเสริ มสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็ น
ศูนย์กลางบนพืนu ฐานของการดูแลแบบองค์รวม การเข้ าใจในระบบสุขภาพ โดยคํานึงถึงความต้ องการด้ าน
สุข ภาพของชุม ชนและสังคม ระบบบริ ก ารสุข ภาพ และความรั บ ผิ ด ชอบทางสังคมตามความเหมาะสม
ตลอดจนมีการประเมินและประกันคุณภาพมาตรฐานการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ สมํBาเสมอ
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความสมดุลของการทํางานและวิชาการของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๑

๕. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ทีBจบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้ องมีคณ
ุ สมบัติและความรู้
ความสามารถขันตํ
u Bาตามสมรรถนะหลักทังu ๖ ด้ านดังนี u
๑) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
ก. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยทีBมีโรคทางหูคอจมูก ศีรษะ ใบหน้ า
ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนต้ น (โรคทางหูคอจมูกฯ)
ข. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมเพืBอการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วย
หลังการผ่าตัด
ค. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินของทางหูคอจมูก
ง. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาอืBน
๒) ความรู้ ความเชีย@ วชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบด้าน
(Medical Knowledge and Skills)
ก. มีความรู้และความเข้ าใจเกีBยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื uนฐานทีBเกีBยวข้ องกับโรคทางหูคอ
จมูกฯ
ข. มีความรู้ ความเชีBยวชาญ และความสามารถเกีBยวกับโรคทางหูคอจมูก การใช้ เครืB องมือเพืBอ
วินิจฉัย รักษา และฟื นu ฟู รวมทังหั
u ตถการทางหูคอจมูกฯ ขันพื
u uนฐานอย่างมันB ใจ
๓) การเรี ยนรู้จากการปฏิ บตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
ก. มีความสามารถในการดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ข. มีความสามารถในการวิพากษ์ บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ค. มีความรู้เกีBยวกับจริ ยธรรมการวิจยั
ง. มีความสามารถในการเรี ยนรู้และเพิBมประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔) ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสือ@ สาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. มีความสามารถและทักษะในการสืBอสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ
ข. มีความสามารถและทักษะในการนําเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปั ญหา
ค. มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์
ง. มีความสามารถและทักษะในการให้ คําปรึกษาและคําแนะนําแก่แพทย์และบุคคลากรอืBน
โดยเฉพาะโรคทางหูคอจมูกฯ
จ. มีความสามารถและทักษะในการทํางานเป็ นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ทีBดี
๕) ความเป็ นมื ออาชีพ (Professionalism)
ก. มีพฤติกรรมทีBเหมาะสมต่อเพืBอร่วมงานทังในวิ
u ชาชีพของตนเองและวิชาชีพอืBนๆ รวมทังผู
u ้ ป่วย
และญาติ
ข. มีความเอื uออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพืBอการแก้ ไขปั ญหาและการส่งเสริ มสุขภาพโดย
ยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางบนพื uนฐานของการดูแลแบบองค์รวม
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐
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ค. มีทกั ษะด้ านทีBไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริ หารจัดการ
สถานการณ์ทีBเกิดขึ uนจากการปฏิบตั ิงาน
ง. มีความสนใจใฝ่ ร้ ู และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนืBองตลอดชีวิต (continuous
professional development)
จ. มีความรับผิดชอบต่องานทีBได้ รับมอบหมาย
ฉ. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
๖) การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกีBยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความสามารถในการใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)
และสามารถปรับเปลีBยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้ การฝึ กอบรม มีการจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีผู@เข@าฝDกอบรม
เปFนศูนยIกลาง และให@แพทยIประจำบ@านปNที่ ๓ มีหน@าที่ในการบริหารจัดการทำงานของกลุQมแพทยIประจำบ@าน ดังนี้
๑). การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. การดูแลผู้ป่วยนอก
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u
ต้ องปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยนอกหูคอจมูกทัวB ไปอย่าง
สมํBาเสมอ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ ๒ วัน หากไม่ติดกิจกรรมการเรี ยนอืBน
- แพทย์ประจําบ้ านปี ทีB ๒ หรื อ ๓ ต้ องได้ ปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนอก โดย
ต้ องดูแลทังโรคทั
u
วB ไปทางหูคอจมูก และโรคทีBมีความซับซ้ อนทางจมูกและไซนัส,
โรคมะเร็งศีรษะและลําคอ, โรคทางหู, โรคของเสียงและการกลืน, นอนกรน และ
อืBนๆ โดยมีอาจารย์เป็ นผู้รับปรึกษาหมุนเวียนไปในแต่ละวัน นอกจากนี u ต้ องมีการ
หมุนเวียนเพืBอตรวจผู้ป่วยทีBคลินิกเฉพาะโรคได้ แก่ คลินิกโรคหู (neuro-otology
clinic) ตามตารางการทํางาน
- แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีB ๒ และ ๓ ต้ องมีหน้ าทีBรับปรึกษาผู้ป่วยฉุกเฉินจากห้ อง
ฉุกเฉิน และร่วมดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์เวชปฏิบตั ิฉกุ เฉิน
- โดยการปฏิบตั ิงานในแผนกผู้ป่วยนอก มีอาจารย์รับปรึกษาทุกวัน
ข. การดูแลผู้ป่วยใน
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ต้ องปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยในทุกวัน โดยมีหวั หน้ าแพทย์
ประจําบ้ านเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีอาจารย์ร่วมดูแลผู้ป่วยด้ วยทุกเช้ า
- แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีB ๑ มีหน้ าทีBปฏิบตั ิงานประจําหอผู้ป่วยทุกวัน โดยมีการ
หมุนเวียนกันตามตารางการทํางาน
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐
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- แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีB ๒ และ ๓ มีหน้ าทีBรับปรึกษาผู้ป่วยต่างแผนก หรื อผู้ป่วย
ในระยะวิกฤต รวมทังวางแผนการรั
u
กษาร่วมกับสหสาขาวิชาอืBน
นอกจากนี uแพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ต้ องหมุนเวียนกันปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ชันปี
u ละ
๑ คนทุกวัน โดยมีหน้ าทีBรับปรึกษาปั ญหาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยต่างแผนก และผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมี
อาจารย์เวรรับปรึกษานอกเวลาราชการ
ค. การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
- แพทย์ประจําบ้ านมีหน้ าทีBจดั ลําดับตารางการผ่าตัดล่วงหน้ า และเตรี ยมผู้ป่วยให้
พร้ อมทีBจะรับการผ่าตัด
- แพทย์ประจําบ้ านต้ องปฏิบตั ิงานในห้ องผ่าตัดอย่างน้ อย ๒ วันต่อสัปดาห์และมี
หน้ าทีBผา่ ตัดด้ วยตนเอง หรื อ ช่วยผ่าตัดในหัตถการทีBเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์ของศูนย์ฯ ในคูม่ ือแพทย์ประจําบ้ าน และตาม EPA
- แพทย์ประจําบ้ านมีหน้ าทีBดแู ลผู้ป่วยฉุกเฉินให้ ได้ รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ตาม
ความจําเป็ น ทังใน
u และ นอกเวลาราชการ
- แพทย์ประจําบ้ านต้ องมีหน้ าทีBในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
๒). ความรู้ ความเชีCยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
- แพทย์ประจําบ้ านปี ทีB ๑ ต้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื uนฐานประยุกต์ (correlated basic
medical science) และโรคทางหูคอจมูกฯ ทัวB ไป นอกจากนันต้
u องเข้ าเรี ยน Basic science
ของโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีเนื uอหาเรืB องกฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา และทักษะ
การสืBอสารรวมอยูด่ ้ วย
- แพทย์ประจําบ้ านปี ทีB ๒ ต้ องเรี ยนโรคทางหูคอจมูกฯ ทีBซบั ซ้ อนและเฉพาะสาขาย่อยมากขึ uน มี
การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พื uนฐานมาประยุกต์ใช้ กบั ทางคลินิกมากขึ uน (clinical science)
- แพทย์ประจําบ้ านปี ทีB ๓ ต้ องเรี ยนความรู้รวบยอดของโรคทางหูคอจมูก (comprehensive
course)
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ต้ องเข้ าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการทีBจดั ให้ มีขึ uนอย่างสมํBาเสมอ
ตลอดการฝึ กอบรม ต้ องมีสว่ นร่วมในการนําเสนอและแสดงความคิดเห็นในทีBประชุม และให้
สิทธิŒแพทย์ประจําบ้ านเป็ นผู้เลือกหัวข้ อหรื อกรณีผ้ ปู ่ วยทีBนา่ สนใจมานําเสนอ เช่น interesting
case, topic review, morbidity-mortality conference, journal club, inter hospital
conference เป็ นต้ น
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ต้ องเข้ าร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขาทีBเกีBยวข้ องกับโรคทางหูคอ
จมูกฯ โดยมีหน้ าทีBนําเสนอ และแสดงความคิดเห็นในทีBประชุม เช่น tumor conference,
ENT-neuro conference เป็ นต้ น
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- แพทย์ประจําบ้ านปี ทีB ๓ ควรจะเข้ าร่วมอภิปรายใน interuniversity conference ซึงB เป็ น
กิจกรรมระหว่างสถาบันฝึ กอบรมทีBราชวิทยาลัยจัดขึ uน
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ต้ องได้ รับการฝึ กอบรมเกีBยวกับหัตถการการผ่าตัด และ การใช้
เครืB องมือต่างๆ ทีBใช้ ในการวินิจฉัย รักษา หรื อฟื นu ฟูผ้ ปู ่ วยทีBมีโรคทางหูคอจมูกฯ
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ได้ เข้ าร่วม Annual Asian Course in Head and Neck Surgery,
Annual Asian Course in Temporal Bone and Ear Surgery, Rajavithi FESS course ทีB
ศูนย์ฯ จัดขึ uน
- แพทย์ประจําบ้ านได้ มีการผลัดเปลีBยนหมุนเวียนกันร่วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย และ
ประชุมวิชาการภายนอกอืBนๆ ทีBนา่ สนใจ เช่น Rhinology course
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ได้ รับการหมุนเวียนให้ ออกดูงานทีBรพ.อืBน ตามความเหมาะสม
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ได้ รับการหมุนเวียนให้ ร่วมออกหน่วยให้ บริการด้ านหู และผ่าตัด
มะเร็งศีรษะและคอ
- ในช่วง 6 เดือนแรก (กรกฎาคม-ธันวาคม) แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีB 2 ต้ องมีการสอนนักศึกษา
แพทย์ทีBหอผู้ป่วยใน ส่วนในช่วง 6 เดือนหลัง (มกราคม-มิถนุ ายน) เป็ นหน้ าทีBของแพทย์
ประจําบ้ านชันปี
u ทีB 1
๓). การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัตแิ ละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ต้อง
- ทํางานวิจยั ทีBเสร็จสมบูรณ์อย่างน้ อย ๑ เรืB อง โดยเป็ นผู้วิจยั หลักหรื อมีสว่ นร่วมไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ ๕๐
- ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมสัมมนาวารสารทางการแพทย์ และมีสว่ นร่วมในการวิพากษ์ บทความหรื อ
งานวิจยั ทางการแพทย์ทกุ สัปดาห์
- ได้ เข้ าร่วมอบรมเกีBยวกับพื uนฐานการทํางานวิจยั และจริ ยธรรมการวิจยั (Good clinical
practice) ก่อนเริB มทํางานวิจยั ของตนเอง และมีการติดตามความคืบหน้ างานวิจยั อย่าง
สมํBาเสมออย่างน้ อยปี ละ ๒ ครังu
- แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีB ๓ จัดทํา mortality and morbidity conference ทีBจดั ขึ uนเป็ นประจํา
ทุกเดือน
๔). ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสืCอสาร (Interpersonal and Communication Skills)
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ต้อง
- เข้ าร่วมกิจกรรมทีBสง่ เสริ มทักษะปฏิสมั พันธ์และการสืBอสาร และการพัฒนาด้ านมนุษยสัมพันธ์
(โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรกลุม่ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้ านโสต ศอ นาสิก สู่
ความเป็ นเลิศ และปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้ านของกรมการแพทย์)
- มีประสบการณ์การให้ ข้อมูลผู้ป่วยเพืBอการตัดสินใจการรักษา การให้ คําแนะนํา และคําปรึกษา
เกีBยวกับสุขภาพ โดยการสังเกตอย่างใกล้ ชิด และได้ รับคําแนะนําจากอาจารย์โดยตรง
- ได้ รับมอบหมายให้ มีสว่ นร่วมในการสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจําบ้ านรุ่นน้ อง
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- มีประสบการณ์ในการนําเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และร่วมอภิปรายในงานสัมมนาทางวิชาการ เช่น
Temporal bone course และ Head and Neck course
๕). ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ต้องแสดงถึงความเป็ นมืออาชีพโดย
- เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ การตรวจรักษาผู้ป่วย การเข้ าห้ องผ่าตัด ตามตารางการทํางานทีBจดั ไว้
อย่างเคร่งครัด
- เข้ าร่วมกิจกรรมทีBสง่ เสริ มให้ มีการเรี ยนรู้วิธีการนําไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนืBองตลอดชีวติ
- ได้ รับงานทีBต้องรับผิดชอบด้ วยตนเอง และสามารถตัดสินใจให้ การรักษาเบื uองต้ นได้ เช่น การ
ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก การผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด โดยมีอาจารย์ทีBปรึกษา
คอยชี uแนะ
- แพทย์ประจําบ้ านทุกคน ต้ องรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง โดย
โรงพยาบาลจัดให้ มีการตรวจร่างกายประจําปี และมีข้อปฏิบตั ิกรณีเกิดอุบตั ิเหตุหรื อมีการติด
เชื uอจากผู้ป่วยระหว่างการทํางาน นอกจากนี u ยังมีพื uนทีBจดั ไว้ เพืBอการออกกําลังกายภายใน
โรงพยาบาล
๖). การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
u ควรจะมีประสบการณ์การเรี ยนรู้เกีBยวกับ
- ระบบการรับ-ส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ทังในและนอกกระทรวงสาธารณสุ
u
ข สิทธิŒการรักษา
การออกใบรับรองความพิการ
- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล โดยเข้ าร่วมประชุม Patient care team, MM conference ของ
กลุม่ ศูนย์ฯ อย่างสมํBาเสมอ
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา โดยมีสว่ นร่วมในการประเมิน
และสรุปผลการรักษา (Clinical tracer) เป็ นประจําทุกเดือน
๖.๒ เนือ] หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร ให้ ครอบคลุมหัวข้ อดังนี u เพืBอการพัฒนาการเป็ นวิชาชีพ
๑). ความรู้วิทยาศาสตร์ การแพทย์พืนr ฐานประยุกต์ (Correlated basic medical science) ทางโสต
ศอ นาสิ กวิ ทยา และระบบทีเ@ กี ย@ วข้อง (ภาคผนวกที? ๑) รวมทังr แพทย์ทางเลือก
๒). โรคหรื อภาวะของผูป้ ่ วย แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที? ๑)
แพทย์ประจําบ้ านต้ องสามารถให้ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟื นu ฟู หรื อให้ คําแนะนําเพืBอส่งต่อ ได้
ในโรคทางหูคอจมูกฯ ต่อไปนี u
ระดับทีB ๑ โรคหรื อภาวะทีBพบบ่อย ซึงB แพทย์ประจําบ้ านสามารถเรี ยนรู้ได้ จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับทีB ๒ โรคหรื อภาวะทีBพบน้ อยกว่าระดับทีB ๑ และมีความสําคัญซึงB แพทย์ประจําบ้ าน
สามารถเรี ยนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ ดแู ลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย
ด้ วยกัน เป็ นต้ น
ระดับทีB ๓ โรคทีBพบน้ อยแต่มีความสําคัญ ซึงB แพทย์ประจําบ้ านสามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษา
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ด้ วยตนเอง หรื อฟั งบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้โรคในกลุม่
นี uอย่างพอเพียง
๓). การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา (ภาคผนวกที? ๑)
ระดับทีB ๑ สามารถตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
ระดับทีB ๒ สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
ระดับทีB ๓ สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ ได้
๔). หัตถการทางโสต ศอ นาสิ กวิ ทยา แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที? ๑)
ระดับทีB ๑ หัตถการทีBแพทย์ประจําบ้ านต้ องทําได้ ด้วยตนเอง
ระดับทีB ๒ หัตถการทีBแพทย์ประจําบ้ านควรทําได้ หรื อทําได้ ภายใต้ การแนะนําของ
ผู้เชีBยวชาญ)
ระดับทีB ๓ หัตถการทีBแพทย์ประจําบ้ านอาจทําได้ หรื อสามารถช่วยผ่าตัดได้ หรื อเคยได้ เห็น
หรื อสามารถบอกข้ อบ่งชี u ข้ อห้ าม ภาวะแทรกซ้ อน ข้ อดีข้อเสียได้
๕). การทําวิ จยั (ภาคผนวกที? ๒)
- แพทย์ประจําบ้ านต้ องทํางานวิจยั ให้ เสร็จสมบูรณ์ อย่างน้ อย ๑ เรืB อง ในระหว่างการฝึ กอบรม ๓ ปี
โดยทําหน้ าทีBเป็ นผู้วิจยั หลักหรื อมีสว่ นร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐
- งานวิจยั นันจะต้
u องดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ทีBได้ มาตรฐานสากล (good clinical practice)
- แพทย์ประจําบ้ านมีหน้ าทีBเตรี ยมโครงร่างงานวิจยั การขออนุญาตการทําวิจยั จากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมของโรงพยาบาล การขอทุน การเก็บข้ อมูลงานวิจยั ไปจนสิ uนสุดการวิจยั จัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ เพืBอนําส่งราชวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์ทีBปรึกษาเป็ นผู้ร่วมวิจยั
๖). การเรี ยนรู้ทางด้านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสือ@ สาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสืBอสารและการสร้ างความสัมพันธ์ทีBดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ
๒. ปั จจัยทีBสง่ เสริ มความสัมพันธ์ทีBดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
๓. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้ เสียชีวติ
๔. การบอกข่าวร้ าย
๕. การบริ หารจัดการ difficult case
๖. การตระหนักรู้พื uนฐานความเชืBอทางสุขภาพทีBตา่ งกัน
ข. ความเป็ นมื ออาชี พ
๑. การบริ บาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นหลัก
- สิทธิผ้ ปู ่ วย
๒. พฤตินิสยั
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซืBอสัตย์ และมีวินยั
- การแต่งกายให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
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- การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๓. จริ ยธรรมการแพทย์ มีการสอดแทรกจริ ยธรรมทางการแพทย์ขณะปฏิบตั ิงาน เช่น
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ป่วย
- การออกใบรับรองแพทย์
- การรักษาทีBไร้ ประโยชน์หรื อเป็ นอันตราย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้ อผิดพลาดของตนเอง
- การรับของสมนาคุณหรื อผลประโยชน์สว่ นตัว
- ประโยชน์ทบั ซ้ อนทางธุรกิจ
- ปฏิสมั พันธ์ระหว่างแพทย์ด้วยกันเองในหน้ าทีB
- การเคารพให้ เกียรติ สิทธิ และการรับฟั งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผ้ ปู ่ วยไม่เห็นด้ วย
กับการรักษา หรื อปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยเรี ยกร้ องตามสิทธิผ้ ปู ่ วย
๔. การเรี ยนรู้อย่างต่อเนืBองตลอดชีวิต
- การสืบค้ นข้ อมูลเพืBอให้ ได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเลือกใช้ ข้อมูลทีBมีคณ
ุ ภาพ
- การประยุกต์ใช้ ข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วย
- การใช้ electronic databases และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู้
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสติ นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
ค. การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ
- ความรู้เกีBยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- ความรู้เกีBยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ เป็ นต้ น
- ความรู้เกีBยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา ได้ แก่
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
- การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้ วนถูกต้ อง
- การสร้ าง Clinical Practice Guideline (CPG)
- การป้องกันและควบคุมการติดเชื uอในโรงพยาบาล
- การเสริ มสร้ างสุขภาพและการป้องกันโรค
- การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
- ความรู้เกีBยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ ยาระดับชาติ
บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล เป็ นต้ น
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐
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-

ความรู้เกีBยวกับกฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายทีBเกีBยวข้ องกับการประกอบ
วิชาชีพแพทย์
ง. การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิ บตั ิ
- ระเบียบวิธีวิจยั
- สถิติพื uนฐานสําหรับงานวิจยั ทางการแพทย์
- วิธีการเขียนโครงร่างวิจยั
- จริ ยธรรมการวิจยั
- วิธีการเขียน manuscript
๖.๓ จํานวนปี ของการฝึ กอบรม ๓ ปี
๖.๔ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
ศูนย์ฯ มีคณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านซึงB ได้ รับการแต่งตังจากหั
u
วหน้ ากลุม่ งานซึงB มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสาขานันมาแล้
u
วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
มีหน้ าทีBในการจัดการ การประสานงาน การบริ หาร การประเมินผล สําหรับแต่ละขันตอนของการฝึ
u
กอบรม
และทําหน้ าทีBออกแบบหลักสูตรตามกฎข้ อบังคับของแพทยสภา โดยมีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก ทํา
หน้ าทีBกํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินการให้ ได้ บณ
ั ฑิตทีBมีคณ
ุ ลักษณะตามพันธกิจ และสมรรถนะทีBกําหนด
ไว้ ในหลักสูตร และมีทบทวนพัฒนาหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพและทันสมัย
๖.๕ สภาวะการปฏิบตั งิ าน
ศูนย์ฯ ได้ มีการจัดสภาวะการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี u
- ให้ แพทย์ประจําบ้ านเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการทุกวันตามตารางการปฏิบตั ิงานแพทย์ประจําบ้ านทีB
ศูนย์ฯ กําหนด (รวมถึงการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ) ทีBเกีBยวข้ องกับการฝึ กอบรม
- ศูนย์ฯ กําหนดให้ แพทย์ประจําบ้ านสามารถลาป่ วย, ลากิจ, ลาคลอด รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน/ปี
กรณีวนั ลาเกินกําหนด มีความจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิงานชดเชยหลังจากจบการฝึ กอบรม
ตามจํานวนวันทีBขาดไป หรื ออาจจะจําเป็ นต้ องซํ uาชันu
- จัดให้ มีคา่ ตอบแทนแก่แพทย์ประจําบ้ านตามตําแหน่งและงานทีBได้ รับมอบหมาย ตามระเบียบ
ราชการ
- แพทย์ประจําบ้ านปฏิบตั ิงานเวลา ๖.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จันทร์ ถึง ศุกร์ และอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
ไม่เกินเดือนละ ๑๐ วัน มีหน้ าทีBรับปรึกษาทังกรณี
u ผ้ ปู ่ วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน
โดยมีการจัด อาจารย์เวรให้ คําปรึกษาร่วมด้ วย
เพืBอให้ แพทย์ประจําบ้ านเกิดการเรี ยนรู้และมีประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยด้ วยตนเอง
๖.๖ การวัดและประเมินผล
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐
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การวัดและประเมินผลแพทย์ประจําบ้ าน ประกอบด้ วย
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรมและการเลื?อนชัน] ปี
การประเมินระหว่ างการฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน ได้ กําหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลในแต่ละสมรรถนะอย่างชัดเจน
สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของราชวิทยาลัยฯ
และมีการกําหนดตารางสอบล่วงหน้ าและประเมินการปฏิบตั ิงานซึงB
ครอบคลุมผลลัพธ์การฝึ กอบรมทังu ๖ ด้ าน ดังนี u
มิติทีB ๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย
มิติทีB ๒ ความรู้ ความเชีBยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้ าน
มิติทีB ๓ การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
มิติทีB ๔ ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสืBอสาร
มิติทีB ๕ ความเป็ นมืออาชีพ
มิติทีB ๖ การปฏิบตั ิงานให้ เข้ ากับระบบ
การวัดประเมินผลมีวิธีการประเมินทีBครอบคลุมตามหลักแพทยศาสตร์ ศกึ ษา
- การประเมินระหว่างการเรี ยนการสอนเพืBอพัฒนาการเรี ยนรู้ (Formative Assessment), การวัด
และประเมินผลเพืBอตัดสินผลการเรี ยน เป็ นการประเมินสรุปผลการ เรี ยนรู้ (Summative
Assessment) ซึงB การวัดทังu ๒ แบบนี u จะครอบคลุมมีรูปแบบการสอบเป็ น MCQ, MEQ, Essay
และการสอบปากเปล่า
- Competency base assessment และ Work place base assessment เป็ นการประเมินเจตคติ
ในการปฏิบตั ิงาน ตามตารางการวัดผล
ศูนย์ฯ มีการประเมิน entrustable professional activity ตามหัวข้ อทีBศนู ย์ฯ กําหนด และมีการกําหนด
milestones ของแต่ละช่วงการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับทีBราชวิทยาลัยฯ (ภาคผนวกที? ๓)
ผู้เข้ าฝึ กอบรมสามารถร้ องขอเพืBอดูผลสอบหากมีข้อสงสัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของประธานหลัก
มีการแจ้ งเตือนแพทย์ประจําบ้ านและอาจารย์ทีBปรึกษาชันปี
u ในกรณีทีBผลการประเมินมีปัญหา
การบันทึกข้ อมูลการประเมินแพทย์ ประจําบ้ านทําโดย
ศูนย์ฯ มีการบันทึกข้ อมูลของการประเมินแพทย์ประจําบ้ านในมิติตา่ งๆ ตามผลลัพธ์การฝึ กอบรม และ
จัดเก็บไว้ อย่างเป็ นระเบียบและสามารถเรี ยกตรวจสอบได้
แพทย์ประจําบ้ านต้ องทําการบันทึกข้ อมูลการทําหัตถการลงใน electronic log book ซึงB ราชวิทยาลัยได้
จัดเตรี ยมไว้
ผลการประเมินนําไปใช้ ในกรณี ต่อไปนี u
๑. เพืBอเลืBอนระดับชันปี
u
๒. เพืBอใช้ พิจารณาคุณสมบัติผ้ เู ข้ าสอบเพืBอวุฒิบตั รฯ
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐
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ศูนย์ฯมีการประเมินระหว่างการฝึ กอบรมอย่างสมํBาเสมอและมีการแจ้ งผลการประเมินให้ แพทย์ประจําบ้ าน
รับทราบเพืBอจะได้ มีสว่ นร่วมกันในการพัฒนาสมรรถนะหลักทังu ๖ ด้ านของแพทย์ประจําบ้ านให้ ได้ ผลสมบูรณ์ขึ uน
ศูนย์ฯ กําหนดเกณฑ์การเลืBอนชันปี
u มีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิสําหรับผู้ทีBไม่ผา่ นการประเมิน และเกณฑ์
การให้ ออกจากการฝึ กอบรมรวมถึงขันตอนในการดํ
u
าเนินการ ตามคูม่ ือแพทย์ประจําบ้ าน
๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื?อวุฒบิ ตั รฯ
๖.๖.๒.๑ การสอบเพื?อวุฒบิ ตั รฯ
(๑) คุณสมบัติผ้ มู ีสทิ ธิŒเข้ าสอบเพืBอวุฒิบตั ร
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕ และผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิBมพูนทักษะของแพทยสภาแล้ ว และต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
อย่างใดอย่างหนึงB ดังนี u
๑. ได้ รับการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์หลักสูตร
ของแพทยสภาในสถาบันฝึ กอบรมทีBแพทยสภาให้ การรับรองและขึ uนทะเบียนไว้ กบั
แพทยสภาครบตามระยะเวลาทีBหลักสูตรกําหนด
๒. ได้ ปฏิบตั ิงานชดใช้ ทนุ ตามการจัดสรรของคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผ้ ทู ํา
สัญญาชดใช้ ทนุ การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ในสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทีBสามารถเป็ นสถานทีBปฏิบตั ิงานได้ ตามคุณสมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ทวัB ไปสําหรับ
สถาบันฝึ กอบรมและมีภาระงานด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบัน
ฝึ กอบรมตามทีBราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยต้ อง
ปฏิบตั ิงานมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (ประกาศแพทยสภาทีB
๕๕/๒๕๔๗)
นอกจากนี uยังต้ องมีคณ
ุ สมบัติอืBนๆ ดังนี u
๑. ต้ องมีผลงานวิจยั ทีBมีคณ
ุ ภาพเสร็จสมบูรณ์ตามเกณฑ์ทีBกําหนด อย่างน้ อย ๑ เรืB อง
และส่งถึงคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบเพืBอวุฒิบตั รฯ ภายในเวลาทีBกําหนด
๒. ต้ องมีการนําเสนอผลงานวิจยั ต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบเพืBอวุฒิบตั รฯ ตาม
เวลาทีBกําหนด
๓. ต้ องมีประสบการณ์การทําหัตถการครบตามเกณฑ์ทีBกําหนดและภายในระยะเวลาทีB
กําหนด
๔. ต้ องผ่านการประเมินทักษะการกรอกระดูก temporal
(๒) เอกสารประกอบ
๑. เอกสารรับรองจากสถาบันฝี กอบรมหรื อสถานทีBปฏิบตั ิงานว่าเป็ นผู้ทีBมีคณ
ุ สมบัติครบ
ผ่านเกณฑ์ตามผลลัพธ์การฝึ กอบรมทังu ๖ ด้ าน
๒. บทความงานวิจยั ในรูปแบบของงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์และรูปแบบพร้ อมส่งตีพิมพ์
(manuscript) อย่างละ ๑ ชุด พร้ อมใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ และเอกสารรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมหรื อสถานทีBปฏิบตั ิงานว่าเป็ นเจ้ าของ
งานวิจยั หรื อมีสว่ นร่วมในงานวิจยั มากกว่าร้ อยละ ๕๐
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐
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๓. เอกสารรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมหรื อสถานทีBปฏิบตั ิงานว่าได้ ทําหัตถการครบตาม
เกณฑ์ทีBราชวิทยาลัยฯ กําหนด
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้ วย
๑. การสอบข้ อเขียน ประกอบด้ วยการสอบ basic science (จัดสอบให้ สําหรับแพทย์
ประจําบ้ านทุกชันปี
u ปี ละ ๑ ครังu ) และการสอบ comprehensive (จัดสอบให้ สําหรับ
แพทย์ประจําบ้ านทีBมีสทิ ธิสอบเพืBอวุฒิบตั รฯ)
๒. การสอบปากเปล่า
๓. การประเมินผลงานวิจยั
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมินให้ อิงตามเกณฑ์ทีBคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
เพืBอวุฒิบตั รฯ กําหนด ซึงB จะประกาศให้ ทราบก่อนวันสอบอย่างน้ อย ๖ เดือน
๖.๖.๒.๒ การสอบเพื?ออนุมัตบิ ตั รฯ
คุณสมบัติผ้ มู ีสทิ ธิŒเข้ าสอบเพืBออนุมตั ิบตั ร
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕ และผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิBมพูนทักษะของแพทยสภาแล้ ว และต้ องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึงB ดังนี u
๑. เป็ นผู้ทีBได้ รับหนังสือวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบันใน
ต่างประเทศทีBแพทยสภารับรอง
๒. เป็ นผู้ทีBปฏิบตั ิงานในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต่อเนืBองกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ในสถานบริ การทางการแพทย์หรื อสาธารณสุขทีBมีคณ
ุ สมบัติอนุโลมตามประกาศ
แพทยสภาเรืB องเกณฑ์ทวัB ไปสําหรับสถาบันฝึ กอบรมและมีภาระงานด้ านโสต ศอ นาสิก
วิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรมทีBราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนดไว้
นอกจากนี uยังต้ องมีคณ
ุ สมบัติอืBนๆ ดังนี u
๑. มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเพียงพออนุโลมตามเกณฑ์หตั ถการทีBกําหนดในหลักสูตร
ฝึ กอบรมฯ
๒. มีผลงานวิจยั ทีBได้ รับการตีพิมพ์ หรื อได้ เคยนําเสนอในทีBประชุมวิชาการประจําปี ของ
ราชวิทยาลัยฯ อย่างน้ อย ๑ เรืB อง
๓. มีคะแนนการศึกษาต่อเนืBองไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คะแนนใน ๕ ปี
(๒) เอกสารประกอบ
- หนังสือวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบันในต่างประเทศทีB
แพทยสภารับรอง หรื อ มีหนังสือรับรองจากหัวหน้ าสถานบันฝึ กอบรมหรื อสถานบริ การ
ทางการแพทย์หรื อสาธารณสุขทีBสงั กัดว่าได้ ปฏิบตั ิงานในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ต่อเนืBองกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็ นผู้ทีBมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีความ
รับผิดชอบสูงในขณะปฏิบตั ิงาน
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- ผลงานวิจยั ทีBได้ รับการตีพิมพ์แล้ ว หรื อ หลักฐานแสดงว่าได้ มีการนําเสนอผลงานวิจยั ใน
ทีBประชุมวิชาการประจําปี ของราชวิทยาลัย
- เอกสารแสดงประสบการณ์การผ่าตัดทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้ วย
๑. การสอบข้ อเขียน
๒. การสอบปากเปล่า
๓. การประเมินผลงานวิจยั ต้ องเป็ นงานวิจยั ทีBได้ คณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ และ
ผู้รับการประเมินจะต้ องมีสว่ นร่วมในงานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐ การประเมินจะ
ทําโดยการตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เกีBยวกับงานวิจยั จน
เป็ นทีBพอใจ
๔. รายงานการทําหัตถการ พิจารณาจากชนิดและจํานวนของหัตถการ และการตอบข้ อ
ซักถามของคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
ผู้ท? ไี ด้ รับสิทธิยกเว้ นไม่ ต้องสอบข้ อเขียน ได้ แก่
๑. ผู้ทีBได้ รับวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบันในต่างประเทศ
ทีBแพทยสภารับรองแล้ ว
๒. ผู้ทีBปฏิบตั ิงานด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยาต่อเนืBองมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในสถานพยาบาล
รัฐทีBมีการแยกแผนกอย่างชัดเจน โดยจะต้ องแจ้ งความจํานงค์กบั ทางราชวิทยาลัยฯ
เป็ นกรณีๆ ไป
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน
๑. สอบข้ อเขียน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐
๒. สอบปากเปล่า ตามเกณฑ์เดียวกับวุฒิบตั ร ประกาศก่อนสอบ ๖ เดือน
๓. สอบวิจยั ต้ องอยูใ่ นเกณฑ์เป็ นทีBพอใจ
๔. การประเมินรายงานการทําหัตถการ ต้ องอยูใ่ นเกณฑ์เป็ นทีBพอใจ
๗.การรั บและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๗.๑ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
เป็ นแพทย์ทีBได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
ซึงB ได้ ผา่ นการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิBมพูนทักษะของแพทยสภาเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
๗.๑.๑) สําหรับแพทย์ทีBมีต้นสังกัดสามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ หลังจากได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗.๑.๒) สําหรับแพทย์ทีBไม่มีต้นสังกัดสามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ หลังจากได้ รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๗.๑.๓) ต้ องผ่านการมาดูงานในศูนย์ฯ อย่างน้ อย ๑ สัปดาห์
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สําหรับแพทย์ทีBได้ รับปริ ญญาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตมาจากสถาบันต่างประเทศทีBแพทยสภาให้ การรับรอง
และ ได้ รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ ว จะต้ องผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิBมพูนทักษะของ
แพทยสภาก่อน แล้ วจึงพิจารณาตามข้ อ ๗.๑.๑ และ ๗.๑.๒
หลักสูตรไม่มีนโยบายในการปฏิเสธการรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทีBมีความพิการซึงB ต้ องการสิงB อํานวยความ
สะดวกเป็ นพิเศษ ถ้ าผู้เข้ าฝึ กอบรมมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับคุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ แพทย
สภา ซึงB จะต้ องมีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรื อความพิการอันเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๗.๒ จํานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ศูนย์ฯ รับแพทย์ประจําบ้ านไม่เกินเกณฑ์ทีBราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้ ใน
สัดส่วนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต่ออาจารย์ตอ่ ภาระงานบริ การต่อปี ตามตารางต่อไปนี u
จํานวนแพทย์ ประจําบ้ านต่ อปี
จํานวนอาจารย์
จํานวนผู้ป่วยนอกต่ อปี
จํานวนการตรวจการได้ ยนิ และการทรงตัวต่ อปี
จํานวนการทําหัตถการที?หอผู้ป่วยนอก เช่ น nasal
endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่ อปี
จํานวนผู้ป่วยผ่ าตัดทัง] หมดต่ อปี
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จํานวนแพทย์ ประจําบ้ านต่ อปี
จํานวนอาจารย์
จํานวนผู้ป่วยนอกต่ อปี
จํานวนการตรวจการได้ ยนิ และการทรงตัวต่ อปี
จํานวนการทําหัตถการที?หอผู้ป่วยนอก เช่ น nasal
endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่ อปี
จํานวนผู้ป่วยผ่ าตัดทัง] หมดต่ อปี
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๗.๓ การคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ศูนย์มีการแต่งตังคณะกรรมการฯ
u
คัดเลือกผู้เข้ าฝึ กอบรม ประกอบด้ วยอาจารย์ทกุ คน และตัวแทนแพทย์
ประจําบ้ าน
การคัดเลือกใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนทีBมีการประกาศให้ ทราบเป็ นสาธารณะ ตามหัวข้ อดังนี u
- ทัศนคติตอ่ วิชาชีพแพทย์ และสถาบันฝึ กอบรม
- ความรับผิดชอบ โดยดูจากประวัติการทํางาน หน้ าทีBความรับผิดชอบทีBผา่ นมา
- มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ
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- คะแนนเฉลีBยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (GPA)
- ความสามารถพิเศษ และกีฬา
- แบบทดสอบทางจิตวิทยา
- ความรู้พื uนฐานทางการแพทย์
- การมองภาพสามมิติ
- ทักษะภาษาอังกฤษ
- ทุนต้ นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยผู้เข้ ารับการคัดเลือกสามารถขอตรวจสอบผลการให้ คะแนนได้
๘. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
๘.๑ อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี u
๘.๑.๑. อาจารย์ในศูนย์ฯ และสถาบันสมทบทุกคนได้ รับวุฒิบตั รสาขาโสต ศอ นาสิก จากแพทย
สภา และมีความสามารถให้ ความรู้แก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทกุ สาขา
๘.๑.๒ นักแก้ ไขการได้ ยิน (Audiologist) และ นักแก้ ไขการพูด (Speech and language
pathologist) ทีBมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สืBอความหมายและความผิดปกติของการสืBอความหมาย หรื อ
สูงกว่า
๘.๒ ประธานการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม เป็ นอาจารย์ตามข้ อ ๘.๑.๑ ซึงB ปฏิบตั ิงานทางด้ านโสต
ศอ นาสิกวิทยามาแล้ วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
๘.๓ ศูนย์ฯ มีอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมจํานวน ๑๔ คน อาจารย์ทีBปรึกษา ๒ คน และสถาบันสมทบ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีจํานวนอาจารย์ ๓ คน นอกจากนี u ยังมีนกั เวชศาสตร์ สืBอ
ความหมาย ๕ คน ซึงB ตามจํานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมดังกล่าว ทาง ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโสตศอ
นาสิก สามารถฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน ได้ ชนปี
ั u ละ ๘ คน (ดังตารางในข้ อ ๗.๒)
ศูนย์ฯ มีนโยบายการคัดเลือกอาจารย์ทีBมีศกั ยภาพรวมในการทําภารกิจทุกด้ าน ทังนี
u uจะพิจารณา
ร่วมกับความต้ องการของระบบสุขภาพของประเทศ โดยผู้สมัครจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การรับ
อาจารย์แพทย์ ผ่านทดลองปฏิบตั ิงานในศูนย์ฯ อย่างน้ อย ๖ เดือนและผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
ทังในด้
u านการสอน และงานบริ การ นอกจากนี uจะต้ องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั และมีข้อตกลงร่วมกับ
ศูนย์ฯ ว่าจะต้ องเป็ นทีBปรึกษา และร่วมทําวิจยั กับแพทย์ประจําบ้ าน และ แพทย์ประจําบ้ านต่อยอด
อาจารย์ใน ศูนย์ฯ มีหน้ าทีBความรับผิดชอบแบ่งเป็ น ๔ ด้ านหลัก คือ
๑. งานสอน : สอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้ าน และแพทย์ประจําบ้ านต่อยอด ทังภาคทฤษฎี
u
ภาคปฏิบตั ิ และเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการของ ศูนย์ฯ ร่วมกับประเมินผลความรู้ความสามารถของผู้เรี ยนทุก
ระดับ
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๒. งานบริ การ : ตรวจผู้ป่วยนอก, ตรวจผู้ป่วยคลินิกเฉพาะโรค, ผ่าตัด, ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
ร่วมกับแพทย์ประจําบ้ าน, ทีBปรึกษาในห้ องผ่าตัด/หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
๓. งานวิจยั : เป็ นทีBปรึกษางานวิจยั ของแพทย์ประจําบ้ าน และมีงานวิจยั ของตัวเอง
๔. งานบริ หารและพัฒนาคุณภาพ : ประธานหรื อกรรมการหน่วยงานย่อยของศูนย์ฯ, เข้ าร่วม
ประชุมศูนย์ฯ และงานตามทีBหวั หน้ าศูนย์ฯ มอบหมาย
ศูนย์ฯ กําหนดสัดส่วนการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ ตามแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ด้ านงาน
บริ การ งานวิชาการ งานถ่ายทอด การพัฒนาตนเอง และการบริ หาร และมีคณะกรรมการประเมินการ
ทํางานของอาจารย์ ทุก ๖ เดือน นอกจากนี uทางศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโสตศอนาสิกยังมีการให้ แพทย์
ประจําบ้ าน ประเมินอาจารย์เป็ นประจําทุกปี
ศูนย์ฯ สนับสนุนให้ อาจารย์เข้ าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ ทังในประเทศ
u
และต่างประเทศ และ
สนับสนุนให้ อาจารย์เข้ าอบรมเพืBอพัฒนาความรู้ทางด้ านแพทยศาสตร์ ศกึ ษาอย่างต่อเนืBอง
ในกรณีทีBสดั ส่วนของอาจารย์ตอ่ ผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าทีBได้ รับอนุมตั ิไว้ ทางศูนย์ฯ จะ
พิจารณาลดจํานวนผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพืBอคงคุณภาพการฝึ กอบรมไว้
๙. ทรั พยากรทางการศึกษา
ศูนย์ฯ ได้ รับการรับรองเป็ นสถานทีBฝึกอบรมจากราชวิทยาลัยฯ ครังu ล่าสุดเมืBอปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึงB มีศกั ยภาพ
ในการรับแพทย์ประจําบ้ านปี ละ ๘ คน
ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ศูนย์ฯ มีจํานวนผู้ป่วยนอกเฉลีBยต่อปี โดยประมาณ ๓๓,๐๐๐ ราย ผู้ป่วยใน
๑,๗๐๐ ราย และผู้ป่วยผ่าตัด ๑,๓๐๐ ราย โดยผู้ป่วยทีBมารักษามีทงผู
ั u ้ ป่วยโรคทางหูคอจมูกทัวB ไป เช่น ทอนซิล
อักเสบ ภูมิแพ้ จมูก เวียนศีรษะ โรคทีBมีความซับซ้ อน เช่น มะเร็งทางศีรษะและลําคอ ประสาทหูเทียม skull base
surgery เป็ นต้ น รวมทังยั
u งมีห้องฉุกเฉินทีBเปิ ดตลอด ๒๔ ชัวB โมงเพืBอรักษาผู้ป่วยเร่งด่วนทางหู คอ จมูก และได้ มี
การจัดทรัพยากรการศึกษาในด้ านต่างๆ ดังนี u
๙.๑ ด้านการดูแลรักษาและผ่าตัด
ศูนย์ฯ ได้ มีการจัดเตรี ยมสถานทีBในการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน โดยมีการเรี ยนรู้ควบคูก่ นั ทังในด้
u านทฤษฎี
และด้ านปฏิบตั ิไว้ ให้ อย่างเพียงพอ ดังนี u
๑. หอผู้ป่วยใน : ปฏิบตั ิงานทีBหอผู้ป่วยในโสต ศอ นาสิก ชันu ๙ ตึกสิรินธร และผู้ป่วยห้ องพิเศษชันu ๘ – ๑๐ ตึกสิ
ริ นธร เป็ นหลัก และมีการรับปรึกษาผู้ป่วยต่างแผนกในตึกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลราชวิถี และมีห้องแยก
สําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื uอ
๒. ห้ องตรวจผู้ป่วยนอก : ปฏิบตั ิงานทีBห้องตรวจหู คอ จมูก ชัวB คราว บริ เวณตึกเจริ ญพูล วรลักษณ์ โดยมีโต๊ ะ
ตรวจของแพทย์ประจําบ้ าน ทีBมีการจัดคูก่ บั อาจารย์ทีBออกตรวจและรับปรึกษาในวันนันu ๆ และมีโต๊ ะ และ
เครืB องมือสําหรับทําหัตถการพิเศษต่าง ๆ เช่น rigid endoscope, flexible laryngoscope, microscope ear
examination, stroboscope และ อืBน ๆ โดยสามารถทําได้ โดยมีอาจารย์เป็ นผู้ให้ คําปรึกษา
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๓. ห้ องตรวจคลินิกเฉพาะโรคตามสาขา เช่น คลินิกภูมิแพ้ และไซนัส คลิกนิคโรคมะเร็งศีรษะและลําคอ บริ เวณ
ห้ องตรวจผู้ป่วยนอก โดยจัดไว้ เป็ นเวลาบ่ายของวันทีBกําหนด
๔. ห้ องผ่าตัดเล็ก : จัดไว้ ชวัB คราวทีBตกึ เจริ ญพูล วรลักษณ์ ชันu ๒ โดยแพทย์ประจําบ้ านสามารถทําหัตถการได้ โดย
อยูภ่ ายใต้ คําแนะนําของอาจารย์
๕. ห้ องผ่าตัดหู คอ จมูก ตึกสิรินธร ชันu ๓ มีห้องผ่าตัดหลัก ๒ ห้ อง คือ ห้ องหมายเลข ๑๙ และ ๒๐ มีการผ่าตัด
ทุกวันทําการ และมีห้องผ่าตัดเฉพาะทางกล้ องหมายเลข ๘ ทุกวันอังคาร ในกรณีทีBมีผ้ ปู ่ วยทีBจําเป็ นต้ องผ่าตัด
เร่งด่วน สามารถทําการผ่าตัดได้ ตลอด ๒๔ ชัวB โมง
๖. ห้ องฉุกเฉิน ตึกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน ชันu ๑
และในแต่ละจุดปฎิบตั ิงาน ได้ มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ปอ้ งกันต่างๆ เช่น หน้ ากาก แว่นตาป้องกันสารคัดหลังB
เสื uอคลุมและถุงมือ และอืBนๆ ทีBจําเป็ น ไว้ ให้ อย่างเพียงพอ
๙.๒ ด้านการวิ จยั
ศูนย์ ฯ มีนกั วิจยั และผู้ชว่ ยวิจยั ตลอดจนทีมทีBปรึกษาเรืB องการวิจยั แพทย์ประจําบ้ านสามารถเข้ ารับการ
ปรึกษาทีBคลินิกวิจยั ซึงB สามารถติดต่อได้ ทกุ วันในเวลาราชการ และ ทางโรงพยาบาลราชวิถี ยังมีคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ซึงB สามารถติดต่อเพืBอขอเข้ ารับการพิจารณาได้ ทกุ เดือน
ศูนย์ฯ จัดให้ มีการอบรมการทําวิจยั ขันพื
u uนฐาน และ จัดให้ มีเวลาว่างในช่วงบ่ายอย่างน้ อย ๒ ครังu ต่อเดือน
เพืBอทํางานวิจยั หรื อ ปรึกษาอาจารย์ทีBปรึกษา โดยแพทย์ประจําบ้ านจะต้ องมีการทําวิจยั ร่วมกับอาจารย์ทีBปรึกษา
อย่างน้ อยคนละ ๑ เรืB อง
โรงพยาบาลจัดให้ มีทนุ สําหรับงานวิจยั อย่างเพียงพอ ซึงB แพทย์ประจําบ้ านสามารถสมัครเพืBอขอรับทุนวิจยั
ได้ ตลอดทังปี
u
แพทย์ประจําบ้ านสามารถค้ นคว้ างานวิจยั และวารสารทางการแพทย์ รวมถึงตําราแพทย์ทีBห้องสมุด ชันu ๔
ตึกสิรินธร ซึงB เปิ ดทําการทุกวัน และสามารถสืบค้ นจากวารสารไทย และ ต่างประเทศได้ โดยทางศูนย์ ฯ จัดให้ มี
user name เฉพาะของแพทย์ประจําบ้ าน ทีBสามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูลได้ ทังจากในโรงพยาบาล
u
และ นอก
โรงพยาบาล
๙.๓ ห้องประชุมและศูนย์การเรี ยนรู้
๑. ห้ องประชุมชันu ๙ ตึกสิรินธร โดยเป็ นห้ องประชุมหลักทีBใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ทกุ วันในช่วงเวลา ๘.๐๐ ๙.๐๐ น. ตามตารางทีBได้ วางแผนไว้
๒. ห้ องประชุมชันu ๒ และ ๓ ตึกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน ใช้ ในกิจกรรม interhospital conference ในวันพฤหัสบดี
โดยมีการจัดหมุนเวียนกันในแต่ละโรงพยาบาล
๓. ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชันu ๒ ตึกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี จัดให้ มี Temporal bone lab ทีB
มีอปุ กรณ์ในการฝึ กให้ สามารถใช้ ได้ ทกุ วัน และ สามารถ microvascular skill และ cadaver dissection
course และหัตถการทีBจําเป็ นอืBน ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละปี
๙.๔ ด้านความร่ วมมื อต่างๆ
๙.๔.๑ ศูนย์ฯ ร่วมมือกับสถาบันฝึ กอบรมอืBนในการส่งแพทย์ประจําบ้ านเพืBอเพิBมประสบการณ์ในการ
เรี ยนรู้ให้ มีความหลากหลายมากขึ uน ได้ แก่
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา ๒๕๖๐

หน้ า ๑๗

- แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลราชวิถี
- ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- ภาควิชา โสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
- เวชบําบัดวิกฤติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ทังนี
u uอาจจะพิจารณาเพิBมเติมหรื อเปลีBยนแปลงตามความเหมาะสม โดยอาจารย์และแพทย์ประจําบ้ านจะมี
การพิจารณาร่วมกันทุกปี และมีการนําผลการประเมินจากสถาบันฝึ กอบรมอืBน มาประกอบการประเมินแพทย์
ประจําบ้ านด้ วย
๙.๔.๒ มีการจัดทีมดูแลผู้ป่วยโดยมีแพทย์เป็ นผู้นําทีม ร่วมกับ สหสาขาเช่น พยาบาล ผู้ชว่ ยพยาบาล นัก
สืBอความหมาย เป็ นต้ น และยังมีการจัดทีมร่วมดูแลโดยมีแพทย์ประจําบ้ านร่วมด้ วย ได้ แก่
- Palliative care team
- Nutrition care team
- Sepsis alert
- Patient care team (PCT)
- Tumor conference
และมีการประชุมร่วมระหว่างแผนกต่างๆ เช่น ENT-Neuro conference, Trauma conference
Interdepartmet conference, Interhospital conference ตลอดจนการรับปรึกษา และให้ คําปรึกษาแผนกต่างๆ
อยูเ่ ป็ นประจํา
๙.๕ ด้านเทคโนโลยีและการสือ@ สาร
โรงพยาบาลจัดให้ มีสญ
ั ญาณ WI-FI ครอบคลุมทังโรงพยาบาล
u
และให้ แพทย์ประจําบ้ าน และ อาจารย์
สามารถใช้ ได้ ตลอด ๒๔ ชัวB โมง มีการใช้ web base และ mobile application ในการติดต่อหลายช่องทางเพืBอการ
เรี ยนรู้ ได้ แก่
- Line : เพืBอติดต่อสืBอสารกับอาจารย์และระหว่างแพทย์ประจําบ้ าน ปรึกษาปั ญหาต่างของผู้ป่วย และ
กลุม่ สนทนาเพืBอทบทวนความรู้อย่างสมํBาเสมอ
- Kahoot : ในการทําแบบทดสอบต่างๆ pre-test, post test, quiz ต่างๆ เพืBอกระตุ้นการเรี ยนรู้
- Email : มีการแจ้ งข่าวสาร และส่งเอกสารต่างๆ
- Google form : ในการทํา quiz และ test
- E-logbook : เพืBอลงรายละเอียดและหัตถการทีBแพทย์ประจําบ้ านจะต้ องทํา
- Cloud storage : ในการเก็บเอกสารต่างๆ แบบเรี ยน ไฟล์นําเสนอต่างๆ ทีBเปิ ดให้ แพทย์ประจําบ้ าน
แบ่งปั นกันได้ อย่างอิสระ
- VPN for journal database : จัดให้ มีการเข้ าถึงฐานข้ อมูลวารสารต่างๆ ได้ จากทุกทีBผา่ นทางเวบไซด์
ห้ องสมุดโรงพยาบาล
- Timetree : ในการลงตารางการผ่าตัดล่วงหน้ าออนไลน์
โดย การใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ ข้ างต้ น จะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย หรื อรูปถ่าย ทีBทําให้ สามารถ
ระบุตวั ตนได้ และห้ ามเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
๙.๖ ด้านสวัสดิ การ
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ศูนย์ฯ จัดให้ มีหอพักภายในโรงพยาบาลสําหรับแพทย์ประจําบ้ านอย่างเพียงพอ และจัดให้ มีห้องพักแพทย์
บริ เวณหอผู้ป่วยใน โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยด้ วยกล้ องวงจรปิ ด และ รปภ ๒๔ ชัวB โมง เพืBอเป็ นมาตรการใน
การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สนิ และทําร้ ายเจ้ าหน้ าทีB ในแต่ละตึกมีการจัดการด้ านความปลอดภัยตามมาตรฐาน
HA เช่น มีอปุ กรณ์ดบั เพลิงประจําจุดเสีBยง เป็ นต้ น
๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถีกํากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามหลักสูตร
เป็ นประจํา โดยมีการทบทวนหลักสูตรอย่างน้ อยปี ละ ๑ ครังu และปรับเปลีBยนตามความเหมาะสม มีกลไกสําหรับ
การประเมินหลักสูตรและนําไปใช้ จริ งโดย ประเมินหลักสูตรจากแพทย์ประจําบ้ านและอาจารย์ปีละ ๑ ครังu เมืBอจบ
ชันปี
u มีการจัดหัวข้ อการเรี ยนรู้ตามความคิดเห็นจากแพทย์ประจําบ้ าน ปรับปรุงให้ มีเกณฑ์การประเมินให้ ชดั เจนให้
ครบทุกด้ าน ตังเกณฑ์
u
การผ่านของแต่ละชันปี
u ให้ ชดั เจน แจ้ งผลการสอบในแต่ละครังu จัดหัวข้ อสอบให้ ชดั เจนและ
สอดคล้ องกับการประเมิน รวมทังเปิ
u ดโอกาสให้ เลือกดูงานด้ านต่างๆ ตามความสนใจ ทังนี
u uการประเมินยัง
ครอบคลุมหัวข้ อดังนี u
๑๐.๑ พันธกิ จของหลักสูตร ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ทีพ@ ึงประสงค์ หลักสูตรการฝึ กอบรม การวัดและประเมิ นผล
และ ทรัพยากรทางการศึกษา โดย
- ศูนย์ฯ กําหนด EPA สําหรับแพทย์แต่ละชันปี
u และเชืBอมโยงกับนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข
- กําหนดเกณฑ์ การเลืBอนชันปี
u อย่างชัดเจน
- มีการติดตามจํานวนหัตถการ และ จํานวนผู้ป่วยทีBได้ รับการดูแลของผู้เข้ ารับการอบรม
ในแต่ละปี
๑๐.๒ ขันตอนการดํ
u
าเนินงานของหลักสูตร
- ศูนย์ฯ มีการประชุมสรุปความคืบหน้ าและติดตามประเมินหลักสูตรทุก ๑ ปี
๑๐.๓ การวัดและประเมินผล
- ศูนย์ฯ มีการประชุมประเมิน วิธีการประเมินผู้เข้ ารับการอบรม และ ปรับเปลีBยนการ
ประเมินตามความเหมาะสม
๑๐.๔ พัฒนาการของผู้รับการฝึ กอบรม
- ศูนย์ฯ ดําเนินการติดตามพัฒนาการตาม competency ของแพทย์ประจําบ้ านทุก ๖
เดือน (มิ.ย,ธ.ค.)
- ศูนย์ฯ
รวบรวมกิจกรรมและผลการประเมินของแพทย์ประจําบ้ านผ่านอาจารย์ทีB
ปรึกษา ผ่าน ทาง Portfolio ( วิจยั ผลสอบ หัตถการ กิจกรรมวิชาการ)
- ศูนย์ฯ มีการติดตามความคืบหน้ าผ่าน research forum ทีBมีกําหนดระยะเวลาทีB
เหมาะสมในแต่ละชันปี
u
- แพทย์ประจําบ้ านต้ องผ่านการประเมินสมรรถนะทักษะการทํางานทีBกําหนดของแต่ละ
ชันปี
u ตามเวลาทีBกําหนด หากไม่สามารถทําได้ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทําหัตถการทีBสงู ขึ uน
ในชันปี
u ถดั ไป
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๑๐.๕ คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
- ศูนย์ฯ มีการประเมินผลตามแบบประเมินการปฏิบตั ิราชการของอาจารย์ และแสดง
ผลสรุปประเมินอาจารย์ ทุก ๖ เดือน
- กําหนดให้ อาจารย์ทกุ ท่านเข้ ารับการอบรมแพทยศาสตร์ ศกึ ษา
๑๐.๖ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึ กอบรมและความต้ องการของระบบสุขภาพ
- ศูนย์ฯ มีนโยบายให้ ความสําคัญในการพิจารณารับแพทย์ประจําบ้ านทีBมีต้นสังกัด
- มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์
๑๐.๗ ข้ อควรปรับปรุง
- ศูนย์ฯ มีการประชุมประเมินหัวข้ อทีBควรปรับปรุงโดยอาจารย์และแพทย์ประจําบ้ าน ปี
ละ ๑ ครังu
นอกจากนี u ศูนย์ฯ ยังกําหนดให้ แพทย์ประจําบ้ าน อาจารย์ ประชุมประเมินแผน และกระบวนการฝึ กอบรม
ทุกปี และมีการส่งแบบสอบถามให้ ต้นสังกัดแพทย์ประจําบ้ านทีBสําเร็จการศึกษา เกีBยวกับการปฏิบตั ิงานและโอกาส
ในการปรับปรุงพัฒนาการฝึ กอบรมหลังจากปฏิบตั ิงานไปแล้ ว ๑ ปี
๑๑. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
ศูนย์ฯ จัดให้ มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะ หรื ออย่างน้ อยทุก ๕ ปี
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้ าง เนื uอหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและ
การประเมินผล และสภาพแวดล้ อมในการฝึ กอบรม ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุงแก้ ข้อบกพร่องทีBตรวจพบ มี
ข้ อมูลอ้ างอิง และแจ้ งผลการทบทวน และพัฒนาให้ แพทยสภารับทราบ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน/
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้ อยทุก ๕ ปี และแจ้ งผลการทบทวน/ พัฒนาให้ แพทย
สภารับทราบ
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
การรับสมัครผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมใช้ เกณฑ์การคัดเลือกและจํานวนแพทย์ประจําบ้ านทีBจะเข้ ารับ
การศึกษาตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกซึงB กําหนดตามจํานวนอาจารย์และศักยภาพด้ าน
ต่างๆ ทีBมีของกลุม่ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้ านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี โดยคุณสมบัติและ
จํานวนของผู้สมัคร จะแจ้ งไว้ ใน website ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก
กระบวนการเรี ยนรู้และให้ การฝึ กการอบรมมีรายละเอียดและขันตอนการฝึ
u
กอบรมแสดงในคูม่ ือแพทย์
ประจําบ้ านซึงB สอดคล้ องกับหลักสูตรทีBราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก กําหนด โดยจะมีการรับรองและเยีBยม
สํารวจจากราชวิทยาลัยทุก ๕ ปี
การวัดประเมินผลมีวิธีการประเมินทีBสอดคล้ องกับสิงB ทีBประเมิน มีการวัดทีBครอบคลุมความรู้ ทักษะ
และเจตคติ เป็ นระยะในระหว่างการฝึ กอบรม โดยการใช้ work place based assessment และ
procedure based assessment ซึงB มีตารางแสดงวิธีการประเมินด้ านความรู้และหัวข้ อทีBจะประเมินใน
คูม่ ือแพทย์ประจําบ้ าน
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เมืBอจบการฝึ กอบรม ๓ ปี แพทย์ประจําบ้ านจะได้ รับประกาศนียบัตร แสดงการรับรองการสําเร็จการ
ฝึ กอบรมจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กลุม่ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้ านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ได้ รับการ
สนับสนุนจากโรงพยาบาล ในการทํางานและด้ านการศึกษาทังทางตรงและทางอ้
u
อม รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์
เครืB องมือ อุปกรณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย สวัสดิการแพทย์ประจําบ้ าน หรื อจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมถึง
ด้ านความต้ องการสนับสนุนในการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาการ และโครงการวิจยั กลุม่ ศูนย์ฯ มี
เจ้ าหน้ าทีBฝ่ายการศึกษาหลังปริ ญญาดําเนินการสนับสนุนการดําเนินการและบริ หารจัดการการศึกษาหลัง
ปริ ญญา และมีอาจารย์ทีBปรึกษาผู้เชีBยวชาญด้ านการศึกษาเพืBอให้ การสนับสนุนการทํางานของฝ่ ายหลัง
ปริ ญญา ศูนย์ฯ มีอาจารย์ผ้ เู ชีBยวชาญครบทุกสาขาวิชา เช่น ศีรษะและลําคอ นอนกรน การกลืน โสตประสาท
การได้ ยินและการทรงตัว เป็ นต้ น และมีนกั วิชาการสายสนับสนุน เช่น นักเวชศาสตร์ สืBอความหมาย เป็ นต้ น
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ศูนย์ฯ ได้ รับการอนุมตั ิให้ จดั การฝึ กอบรม และผ่านการประเมินความพร้ อมในการเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรม และศูนย์ฯ จัดให้ มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนืBองดังนี u
๑๓.๑ ศูนย์ฯ จัดให้ มีระบบและกลไกการทบทวนหลักสูตร การฝึ กอบรมภายใน อย่างน้ อยทุก ๒ ปี
๑๓.๒ ศูนย์ฯ มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก โดยได้ รับการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ อย่างน้ อยทุก ๕ ปี
¨¨¨¨¨
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