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หลักสูตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

2. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

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

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม่งุ เน้ นการผลิตโสต ศอ นาสิก
แพทย์ ที่ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงและตอบสนองต่อ ความต้ อ งการของชุม ชนและสัง คมในยุค ปั จ จุบัน
โดยกาหนดพันธกิจในการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านดังนี ้
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พันธกิจภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อผลิตโสต ศอ นาสิกแพทย์ที่มีความรู้รอบด้าน (Comprehensive Otolaryngologist) โดย
มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในวิชาชีพ รู้จักการทางานเป็นทีม ให้บริการทาง
การแพทย์ที่ได้มาตรฐานโดยมุ่งเน้นการดูเลรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูแบบองค์รวม มีความเอื้ออาทรและใส่ใจใน
ความปลอดภัยของผู้ป่วย แก้ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างงานวิจัย ควบคู่ไปกับการรู้จักจัด สมดุลระหว่างการทางานกับ
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยมีความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศไทย
โดยภาควิชาสนับสนุนให้ สร้ างงานวิ จยั ได้ อย่างถูกต้ องตามระเบียบวิ จยั และมีประโยชน์ต่อสังคม
และวงการแพทย์ รวมทังเผยแพร่
้
องค์ความรู้ทางวิชาการในทุกรูปแบบแก่โสต ศอ นาสิกแพทย์ แพทย์ทวั่ ไป บุคลา
การทางการแพทย์ ผู้ป่วยและครอบครัว
สถาบัน ฝึ ก อบรมได้ รั บ การประเมิ น และประกั น คุณ ภาพมาตรฐานการฝึ ก อบรมเป็ นระยะๆ
สม่าเสมอโดยในการพัฒ นาหลักสูตรฉบับนี ้ ได้ ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมในปี พ.ศ. 2554 โดยอิงเกณฑ์หลักสูตร
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 และคานึงถึงความ
ต้ องการด้ านสุขภาพของชุมชนและสังคม ระบบบริ การสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคม ประเทศชาติตาม
ความเหมาะสมโดยอาศัย ข้ อ มูล สุขภาพคนไทย พ.ศ. 2560 และผลการประเมิ น หลัก สูต ร โดยมี ก ารก าหนด
อัตลักษณ์ คือ โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่มีความรู้รอบด้ าน (comprehensive otolaryngologist) สามารถปฏิบตั ิงาน
ร่วมกับชุมชนและสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการทางานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
ระดับจังหวัดทัว่ ไป
5. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิ ก วิทยาต้ องมี คุณ สมบัติและความรู้
ความสามารถขันต
้ ่าตามสมรรถนะหลักทัง้ 6 ด้ านดังนี ้
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางหูคอจมูก ศีรษะ ใบหน้ า
ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนต้ น (โรคทางหูคอจมูก)
ข. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมเพื่อการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วย
หลังการผ่าตัด
ค. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินของทางหูคอจมูก
ง. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาอื่น
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2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้ าน
(Medical Knowledge and Skills)
ก. มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับโรคทางหูคอ
จมูก
ข. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเกี่ยวกับโรคทางหูคอจมูกการใช้ เครื่ องมือเพื่อ
วินิจฉัย รักษา และฟื น้ ฟู รวมทังหั
้ ตถการทางหูคอจมูก
3. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
ก. มีความสามารถในการดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ข. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ค. มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจยั
ง. มีความสามารถในการเรี ยนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
4. ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ
ข. มีความสามารถและทักษะในการนาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหา
ค. มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์
ง. มีความสามารถและทักษะในการให้ คาปรึกษาและคาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น
โดยเฉพาะโรคทางหูคอจมูก
จ. มีความสามารถและทักษะในการทางานเป็ นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อร่วมงานทังในวิ
้ ชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทังผู
้ ้ ป่วย
และญาติ
ข. มีความเอื ้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดย
ยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางบนพื ้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
ค. มีทกั ษะด้ านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั งิ าน
ง. มีความสนใจใฝ่ ร้ ู และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต (continuous
professional development)
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จ. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
ฉ. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
6. การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความสามารถในการใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)
และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
6.1 วิธีการให้ การฝึ กอบรม
6.1.1 ขอบเขตของการฝึ กอบรม
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จดั การฝึ กอบรมเพื่อให้ แพทย์
ประจาบ้ านมีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรื อผลของการเรี ยนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนดทัง้ 6 ประการ การฝึ กอบรมเน้ นลักษณะการ
เรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติงาน (practice-based learning) เพื่ อให้ แพทย์ประจาบ้ านมี ประสบการณ์ ในการดูแลและ
รักษาสุขภาพผู้ป่วย และครอบคลุมโรคส่วนใหญ่ที่โสต ศอ นาสิกแพทย์จะต้ องดูแลรักษาในชีวิตการทางานในฐานะ
โสต ศอ นาสิกแพทย์ทวั่ ไป นอกจากนี ้ สถาบันยังจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้ นทางด้ านของโสต ศอ นาสิกวิทยา
ทั่วไปให้ รอบรู้ คลอบคลุม เพื่ อให้ เหมาะสมต่อการไปปฏิ บัติงานในโรงพยาบาลชุม ชนและโรงพยาบาลทั่วไป
โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่มีความรู้รอบด้ าน (comprehensive otolaryngologist) เพื่อลดอัตราการส่งต่อผู้ป่วยโดยไม่
จาเป็ น ซึ่งอันเกิดจากความไม่มนั่ ใจหรื อขาดความรู้ ประกอบกับผู้ป่วยในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยายังมีทงโรคซึ
ั้
่ง
เป็ นปั ญ หาที่ พ บบ่อยทางสาธารณสุขและโรคที่ ซับ ซ้ อน จึงทาให้ แพทย์ ประจ าบ้ านได้ เรี ยนรู้ ทัง้ ระดับ primary,
secondary และ tertiary care
นอกจากนี ้หลักสูตรยังเปิ ดโอกาสให้ แพทย์ประจาบ้ านสามารถเลือกการฝึ กอบรมในสถาบันที่สนใจได้ ทงใน
ั้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อคณะแพทยศาสตร์ อื่นๆ รวมทังการเลื
้
อกไปดูงานหรื อฝึ กอบรมใน
สถาบันที่ตนสนใจในต่างประเทศหรื อโรงพยาบาลอื่นๆในประเทศ
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6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 3 ระดับ โดยหนึ่งระดับเทียบเท่าการฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์
รวมระยะเวลาทัง้ 3 ระดับแล้ วเทียบเท่าการฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 150 สัปดาห์ ทังนี
้ ้อนุญาตให้ ลาพักผ่อน
รวมกับ ลาทุกประเภทได้ ไม่เกิ น 2 สัป ดาห์ ต่อ ระดับ การฝึ ก อบรม จึง จะมี สิ ทธิ ได้ รับ การพิ จ ารณาประเมิ น เพื่ อ
วุฒิบตั รฯ ในกรณีลาเกินกว่าที่กาหนด จะต้ องมีการขยายเวลาการฝึ กอบรมให้ มีระยะเวลาการฝึ กอบรมทังสิ
้ ้นไม่ต่า
กว่า 150 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้ รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
6.1.3 การจัดรู ปแบบหรื อวิธีการฝึ กอบรม
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรื อผลการเรี ยนรู้ที่พึงประสงค์ทงั ้ 6 ประการ
ภาควิชาฯจัดการฝึ กอบรมโดยยึดแพทย์ประจาบ้ านเป็ นศูนย์กลาง มีการกระตุ้น เตรี ยมความพร้ อมและสนับสนุน
ให้ แพทย์ ประจาบ้ านได้ แสดงความรับผิ ดชอบต่อกระบวนการเรี ยนรู้ ของตนเองและได้ สะท้ อนการเรี ยนรู้ นัน้ ๆ
(self-reflection) ส่งเสริ มความเป็ นอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านสามารถ
ปฏิ บัติ ต่อ ผู้ป่ วยได้ อ ย่ า งดี ที่ สุด โดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และความอิ ส ระของผู้ป่ วย (patient safety and
autonomy) มีการบูรณาการระหว่างความรู้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ มีการชีแ้ นะแพทย์ประจาบ้ านโดยอาศัย
หลักการของการกากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)
รู ป แบบการจัดการฝึ กอบรม มี 5 รู ปแบบ ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ แพทย์ ประจาบ้ านได้ มี ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่
หลากหลายและบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ดังนี ้
6.1.3.1 การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติงาน เป็ นการฝึ กอบรมโดยใช้ การปฏิบตั ิเป็ นฐาน (practice-based
training) มีการบูรณาการการฝึ กอบรมเข้ ากับงานบริ การให้ มีการส่งเสริ มซึ่งกันและกัน โดยให้ แพทย์ประจาบ้ านมี
ส่วนร่ วมในการบริ การและรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถในด้ านการบริ บาลผู้ป่วย การทา
หัตถการ การให้ เหตุผ ลและการตัดสิ น ใจทางคลินิ ก การบันทึกรายงานผู้ป่ วย การบริ หารจัดการ โดยคานึงถึง
ศัก ยภาพและการเรี ย นรู้ ของแพทย์ ป ระจ าบ้ า น (trainee-centered) มี ก ารบู ร ณาการความรู้ ทัง้ ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ กับงานบริบาลผู้ป่วย ดังนี ้
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1) การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care) ดังตารางที่ 1
ก. การดูแลผู้ป่วยนอก
- แพทย์ ป ระจ าบ้ านทุกชัน้ ปี ต้ องปฏิ บัติง านดูแลผู้ป่ วยนอกหูคอจมูกทั่วไปอย่าง
สม่าเสมอ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 2 วัน หากไม่ตดิ กิจกรรมการเรี ยนอื่น
- แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2 หรื อ 3 ต้ องได้ ปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยในคลินิกเฉพาะโรคที่
สาคัญ ได้ แก่ คลินิกโรคหู (otology/ neuro-otology/ audiology clinic) คลินิกโรค
จมูก (rhinology/ sinus/ allergy clinic) คลินิกโรคกล่องเสียง (laryngeal or voice
clinic) และ คลินิกศัลยกรรมศีรษะและคอ และอาจได้ ปฏิบตั ิงานหรื อศึกษาดูงาน
ดูแลผู้ป่วยในคลินิกอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น คลินิกโรคจากการนอนหลับ (sleep clinic)
คลิ นิ ก โรคทางการพูด (speech clinic) คลิ นิ ก ศัล ยกรรมตกแต่งและเสริ ม สร้ าง
ใบหน้ า (facial plastic clinic) คลิ นิ ก โรคหู ค อจมู ก เด็ ก (pediatric ENT clinic)
เป็ นต้ น
ข. การดูแลผู้ป่วยใน
- แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้ องปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วยในโดยมีการแบ่งภาระงานของ
แต่ละชันปี
้ ให้ ชดั เจน และเหมาะสม
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีประสบการณ์ ในการทาหน้ าที่รับปรึ กษาผู้ป่วยต่างแผนก
ผู้ป่วยฉุกเฉินหรื อผู้ป่วยในระยะวิกฤต
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีประสบการณ์ ร่วมกับสหสาขาวิชาอื่นในการวางแผนการ
รักษา
ค. การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีหน้ าที่ในการเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมที่จะรับการผ่าตัด
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีหน้ าที่ผ่าตัด หรื อ ช่วยผ่าตัด ในหัตถการที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีหน้ าที่ในการดูแลผู้ป่วยระหว่างและหลังผ่าตัด
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ตารางที่ 1 แสดงการปฏิบัตงิ านการดูแลผู้ป่วยของแพทย์ ประจาบ้ าน
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
โสต ศอ นาสิ ก คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 1

หอผู้ป่วยสามัญและพิเศษ

จานวน(เดือน)
12

หอผู้ป่วยนอก
ห้ องผ่าตัด
แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 2

หอผู้ป่วยสามัญและพิเศษ

10

หอผู้ป่วยนอก
ห้ องผ่าตัด
แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 3

สถาบันภายนอก

2

หอผู้ป่วยสามัญและพิเศษ

10

หอผู้ป่วยนอก
ห้ องผ่าตัด
สถาบันภายนอก

3

6.1.3.2 การเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน
จัดให้ แพทย์ประจาบ้ านมีการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนควบคูไ่ ปกับการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ทงทางด้
ั้
านโสต ศอ นาสิกแพทย์ทวั่ ไปและสาขาเฉพาะทาง ดังต่อไปนี ้
1) การประชุ ม วิ ช าการหรื อ ปรึ ก ษาผู้ ป่ วยภายในภาควิ ช า : grand round, case conference, topic
review, morbidity & mortality conference, journal club
2) การประชุมวิชาการหรื อปรึกษาผู้ป่วยระหว่างภาควิชา : ENT-x ray conference,Tumor conference
3) การบรรยาย: core lecture, guest lecture
4) การสอนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์ โดยราชวิทยาลัยฯ
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โดยเน้ นความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้ าน
(Medical Knowledge and Skills)
- แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 ต้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์ (correlated basic
medical science) และโรคทางหูคอจมูก ทัว่ ไป
- แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2 ต้ องเรี ยนโรคทางหูคอจมูก ที่ซับซ้ อนและเฉพาะสาขาย่อยมากขึน้
มี ก ารน าความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ พื น้ ฐานมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ ทางคลิ นิ ก มากขึ น้ (clinical
science)
- แพทย์ ป ระจ าบ้ านปี ที่ 3 ต้ องเรี ยนความรู้ รวบยอดของโรคทางหูค อจมูก (comprehensive
course)
- การประชุม วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย โดยแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 เข้ าร่ วมอภิปรายใน
interuniversity conference
6.1.3.3 การศึกษาเพิ่มเติมด้ วยตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
จัด ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านได้ ศึกษาค้ น คว้ าเพิ่ ม เติม ด้ วยตนเองในการทากิ จ กรรมต่างๆทางวิช าการ เช่น
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน การปฏิบตั งิ าน การทาวิจยั โดยใช้ ทกั ษะดังต่อไปนี ้
1) การค้ นหาข้ อมูลต่าง ๆ ทางวิชาการ (medical literature search) จากเอกสารสิ่งพิมพ์และฐานข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ อินเตอร์ เน็ต
2) การประเมิ นบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย และใช้ วิจ ารณญาณในการ
ยอมรับผลการศึกษาวิจยั ต่าง ๆ โดยใช้ หลักการของเวชศาสตร์ เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine)
3) การตัด สิ น ใจในข้ อมูล ต่าง ๆ ทางการแพทย์ และเลื อกน ามาใช้ ป ฏิ บัติในการดูแ ลผู้ป่ วย (decision
making)
6.1.3.4 การวิจัยทางการแพทย์
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้ เรื่ องการวิจยั ขันพื
้ ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางคลินิก หรื อทาง
สัง คมตลอดจนมี ค วามรู้ ทางด้ านระบาดวิท ยาคลินิ ก สามารถสร้ างองค์ ค วามรู้ จากงานวิจัย ทางภาควิ ช าจึง
กาหนดให้ แพทย์ประจาบ้ านทุกคนต้ องทางานวิจยั ทางการแพทย์อย่างน้ อยหนึ่งเรื่ อง ทังนี
้ ใ้ ห้ เป็ นไปตามระเบียบ
ของการทาวิจัย (ภาคผนวกที่ 2) เพื่ อเสนอให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ของแพทยสภาพิจารณา
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6.1.3.5. กิจกรรมส่ งเสริมการเรี ยนรู้ อ่ ืนๆ ได้ แก่
1). ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้อง
- เข้ าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะปฏิสมั พันธ์และการสื่อสาร และการพัฒนาด้ านมนุษยสัมพันธ์
- มีประสบการณ์การให้ ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการตัดสินใจการรักษา การให้ คาแนะนา และคาปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพ
- มีประสบการณ์ในการสอน นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้ านรุ่นน้ อง
- มีประสบการณ์ในการนาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และร่วมอภิปรายในงานสัมมนาทางวิชาการและ
อาจมีประสบการณ์นาเสนอกิจกรรมวิชาการเป็ นภาษาต่างประเทศ
2). ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้อง
- เข้ าร่วมกิจกรรมการให้ ความรู้ทางด้ านความเป็ นมืออาชีพทางวิชาชีพแพทย์
- เข้ าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ มีการเรี ยนรู้วิธีการนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
- ได้ รับงานที่ต้องรับผิดชอบด้ วยตนเอง
3). การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ควรจะมีประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
- ระบบสุขภาพของประเทศ
- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาลและมีสว่ นร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยคานึงถึงการใช้
ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริ บท
ของการบริการสาธารณสุขได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.2 เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
1. ความรู้วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์ (Correlated basic medical science) ทางโสต ศอ
นาสิกวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้ อง (ภาคผนวกที่ 1)
2. โรคหรื อภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที่ 1)
แพทย์ประจาบ้ านต้ องสามารถให้ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟื น้ ฟู หรื อให้ คาแนะนาเพื่อส่งต่อ ได้ ใน
โรคทางหูคอจมูก ต่อไปนี ้
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ระดับที่ 1 โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านสามารถเรี ยนรู้ได้ จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับที่ 2 โรคหรื อภาวะที่พบน้ อยกว่าระดับที่ 1 และมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ าน
สามารถเรี ยนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ ดแู ลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย
ด้ วยกัน เป็ นต้ น
ระดับที่ 3 โรคที่พบน้ อยแต่มีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านสามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษา
ด้ วยตนเอง หรื อฟั งบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้โรคในกลุ่ม
นี ้อย่างพอเพียง
3. การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา (ภาคผนวกที่ 1)
ระดับที่ 1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 3 สามารถส่งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ใช้ ได้
4. หัตถการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา แบ่งเป็ น (ภาคผนวกที่ 1)
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัต ถการที่ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านควรท าได้ หรื อ ท าได้ ภ ายใต้ ก ารแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ หรื อสามารถช่วยผ่าตัดได้ หรื อเคยได้ เห็น
หรื อสามารถบอกข้ อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม ภาวะแทรกซ้ อน ข้ อดีข้อเสียได้
5. การทาวิจยั (ภาคผนวกที่ 2)
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องทางานวิจยั ให้ เสร็ จสมบูรณ์ อย่างน้ อย 1 เรื่ อง ในระหว่างการฝึ กอบรม
3 ปี โดยทาหน้ าที่เป็ นผู้วิจยั หลักหรื อมีสว่ นร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
- งานวิ จัย นัน้ จะต้ อ งด าเนิ น การตามกระบวนการวิ จัย ที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล (good clinical
practice)
- ภาควิชาฯและคณะจัดเตรี ยมความพร้ อมให้ กับแพทย์ประจาบ้ าน ตังแต่
้ การเตรี ยมโครงร่ าง
การวิจยั การขอจริ ยธรรมฯ การขอทุน (ถ้ ามี) การเก็บข้ อมูล ไปจนสิ ้นสุดการทางานวิจยั และ
จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งราชวิทยาลัยฯ
6. การเรี ยนรู้ทางด้ านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
1. การสื่อสารและการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ
2. ปัจจัยที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา 2561

12

3. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้ เสียชีวิต
4. การบอกข่าวร้ าย
5. การบริ หารจัดการ difficult case
6. การตระหนักรู้พื ้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตา่ งกัน
ข. ความเป็ นมื ออาชี พ
1. การบริบาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นหลัก
- สิทธิผ้ ปู ่ วย
2. พฤตินิสยั
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินยั
- การแต่งกายให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
3. จริยธรรมการแพทย์
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ป่วย
- การออกใบรับรองแพทย์
- การรักษาที่ไร้ ประโยชน์หรื อเป็ นอันตราย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้ อผิดพลาดของตนเอง
- การรับของสมนาคุณหรื อผลประโยชน์ส่วนตัว
- ประโยชน์ทบั ซ้ อนทางธุรกิจ
- ปฏิสมั พันธ์ระหว่างแพทย์ด้วยกันเองในหน้ าที่
4. การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การสืบค้ นข้ อมูลเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเลือกใช้ ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ
- การประยุกต์ใช้ ข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วย
- การใช้ electronic databases และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู้
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
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ค. การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ เป็ นต้ น
- ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา ได้ แก่
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
- การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้ วนถูกต้ อง
- การสร้ าง Clinical Practice Guideline (CPG)
- การป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาล
- การเสริ มสร้ างสุขภาพและการป้องกันโรค
- การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
- ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ ยาระดับชาติ
บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล เป็ นต้ น
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
วิชาชีพแพทย์
ง. การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
- ระเบียบวิธีวิจยั
- สถิตพิ ื ้นฐานสาหรับงานวิจยั ทางการแพทย์
- วิธีการเขียนโครงร่างวิจยั
- จริยธรรมการวิจยั
- วิธีการเขียน manuscript
6.3 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทังสิ
้ ้น 3 ปี สาหรับการฝึ กอบรมทัง้ 3 ระดับ
เปิ ดการฝึ กอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี การศึกษา
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6.4 การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการ ดังนี ้
6.4.1 บริ หารการจัดการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ โปร่ งใส ยึดหลักความเสมอภาค โดยมีคณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญาซึ่งมีตวั แทนแพทย์ประจาบ้ านเข้ าร่วมอยู่ในกรรมการ การตัดสินปัญหาต่างๆ ใช้ รูปแบบการ
ประชุมตัดสินใจโดยกรรมการหลังปริญญาและนาเข้ าที่ประชุมภาคฯ
6.4.2 มีการแต่งตังคณะกรรมการการศึ
้
กษาหลังปริ ญญาทาหน้ าที่บริ หารการจัดการฝึ กอบรมโดยกาหนด
อย่างชัดเจนเกี่ ย วกับ หน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบและอานาจในการจั ด การ การประสานงาน การบริ ห าร และการ
ประเมินผล สาหรับแต่ละขันตอนของการฝึ
้
กอบรม โดยประธานกรรมการเป็ นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านใน
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยานันมาแล้
้
วไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
6.4.3 มีการกาหนดและดาเนินนโยบายเพื่อให้ มีการนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนินการฝึ กอบรม และการประเมินการฝึ กอบรม
6.4.4 ดาเนินการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เหมาะสมมีสว่ นร่วมในการวางแผนการฝึ กอบรม
6.5 สภาวะการปฏิบัตงิ าน
ภาควิชาฯจัดสภาวะการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ้
- ให้ แพทย์ประจาบ้ านเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการที่จดั ขึ ้น ทังในภาควิ
้
ชาและกิจกรรมที่จดั ร่วมกับสหสาขา
หรื อภาควิช าอื่ น (รวมถึ งการปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ) ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การฝึ ก อบรม อย่างน้ อยร้ อยละ 80
โดยจะมีการประเมินทุก 12 เดือน
(ไม่นบั ช่วงเวลาที่แพทย์ประจาบ้ านเลือกวิชาเลือกนอกสถานที่ ) กรณีแพทย์ประจาบ้ าน เข้ าร่วมกิจกรรม
ไม่ครบร้ อยละ 80 ในแต่ละช่วงการประเมิน โดยไม่มีเหตุผลที่จาเป็ น คณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญาจะแจ้ ง
ให้ อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ ไขปัญหา และถ้ าแพทย์ประจาบ้ านเข้ าร่วมกิจกรรมวิ ชาการไม่ครบ
ร้ อยละ 80 คณะกรรมการฯจะนาเรื่ องเข้ าที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ เพิ่มเติมสาหรับแพทย์
ประจาบ้ านรายนัน้ รวมทังพิ
้ จารณาในประเด็นการเลื่อนระดับขันการอบรม
้
สาหรับการเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการเพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรมที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรนัน้ ให้ เป็ นไป
ตามความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้ าน
ภาควิชาฯมีนโยบายสนับสนุนให้ แพทย์ประจาบ้ านสามารถขอเข้ าร่วมการอบรมวิชาการภายนอกได้ ปีละไม่
เกิน 2 ครัง้ และมีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยตามระเบียบของทางคณะแพทยศาสตร์
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- มีการกาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณีที่แพทย์ประจาบ้ า นมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การ
เจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
เป็ นต้ น ตามความเหมาะสม
- กรณี หากมีข้อจากัดเกิดขึ ้น เช่น กรณี แพทย์ประจาบ้ านเจ็บป่ วย ลาคลอด มีความจาเป็ นต้ องขอพัก
การเรี ยน ถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง หรื อต้ องการดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร แพทย์ประจาบ้ าน
จะต้ องยื่นจดหมายถึงประธานการฝึ กอบรม เพื่อนาเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา
และพิจารณาปรับแผนการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้ านรายนัน้ โดยการปรับแผนการฝึ กอบรมจะยึด
ตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยเกี่ ยวกับระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละส่วนเป็ น
หลัก ถ้ าระยะเวลาในการฝึ กอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ขนต
ั ้ ่า คือรวมระยะเวลาทัง้ 3 ระดับแล้ วเทียบเท่า
การฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 150 สัปดาห์ จะพิจารณาขยายระยะเวลาในการฝึ กอบรมของแพทย์
ประจาบ้ านรายนันออกไป
้
6.6 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลแพทย์ประจาบ้ าน ประกอบด้ วย
6.6.1 การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชัน้ ปี การประเมินระหว่ าง
การฝึ กอบรม
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา ได้ กาหนดแนวทางและดาเนินการวัดและประเมินผลแพทย์
ประจาบ้ านที่ สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก 6 ประการ ครอบคลุมทัง้ ด้ านความรู้
ทักษะ และเจตคติ โดยการกาหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผล ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงวิธีการวัดและประเมินผลต่ างๆทัง้ ด้ านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
สมรรถนะ
กระบวนการเรี ยนรู้
เครื่องมือ
(Competency )
(Learning process)
(Assessment)
การดูแลผู้ป่วย (Patient care)
Authentic learning and
Workplace-based
Practice (OR, OPD, ER, WARD)
Assessment (WBA)
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ Lecture, Self-Directed
MCQ, , ORAL, DOPs
ในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม Learning, Seminar, work shop
รอบด้ าน (Medical knowledge)
การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการ
Minor thesis,
Research progress
ปฏิบตั ิ (Practice based learning &
authentic practice,
improvement)
simulation
ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
Presentation,
Multisource feedback
(Interpersonal & Communication)
workshop, authentic
(360 degree
skills
practice
assessment)
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism )
Workshop, seminar, authentic
Portfolio
practice
การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ
Seminar, workshop,
WBA
(System based Practice)
simulation, authentic
practice
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6.6.1.1 การประเมินความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของ
ผู้ป่วยและสังคมรอบด้ าน(Medical knowledge)
ภาควิชาฯ จัดให้ มีการวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้ านระหว่างการฝึ กอบรมเป็ น
ระยะ (formative evaluation) และมี ก ารประเมิ น ผลเมื่ อ สิ น้ สุด การฝึ ก อบรมในแต่ล ะระดับ ชัน้ ปี (summative
evaluation) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรี ยนรู้ของแพทย์ประจาบ้ าน โดยการวัดและประเมินผลประกอบด้ วย
กาหนดเกณฑ์ดงั นี ้
1) การสอบข้ อเขียน (MCQ) หรื อสอบปากเปล่า (Oral) ปี ละ 2 ครัง้
•

MCQ เกณฑ์ผา่ น แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 และ 2 ร้ อยละ 50

•

MCQ เกณฑ์ผา่ น แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 ร้ อยละ 60

•

Oral เกณฑ์ผา่ น แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 และ 2 ร้ อยละ 50

•

Oral เกณฑ์ผา่ น แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 ร้ อยละ 60
* กาหนดให้ สอบแก้ ตวั ได้ 1 ครัง้ ในการสอบแต่ละครัง้
2) การสอบข้ อเขียนวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ซึ่งดาเนินการโดยราช
วิ ท ยาลัย โสต ศอ นาสิ ก แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จัด สอบส าหรั บ แพทย์ ป ระจ าบ้ า น
ชันปี
้ ที่ 1
6.6.1.2 การประเมินทักษะการผ่ าตัดหรือหัตถการ
• การสังเกตการปฏิบตั ิงานตลอดเวลาในช่วงการฝึ กอบรม และตรวจสอบการบันทึกใน
electronic log book ทุก 3 เดือนโดยใช้ เกณฑ์ ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์
แห่งประเทศไทย
• การสอบปฏิบัติการจริ งสาหรับแพทย์ประจาบ้ านในระหว่างการเข้ าช่วยผ่าตัด หรื อ
หัตถการ โดยอาจารย์ที่ทาผ่าตัดหรื อหัตถการ จะลงผลในใบประเมิน
6.6.1.3 การประเมินเจตคติโดยการประเมิน 360 องศา
1) การประเมินการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้ านในระหว่างการฝึ กอบรมโดยอาจารย์ แพทย์ประจา
บ้ าน พยาบาล นักศึกษาแพทย์ ตามกรอบของราชวิท ยาลัย ฯ ให้ สอดคล้ องกับ ผลการเรี ยนรู้ เพื่ อส่งเสริ ม และ
พัฒนาการเรี ยนรู้และเพื่อการเลื่อนชันปี
้ โดยจะมีการประเมินเมื่อสิ ้นสุดการปฏิบตั งิ านทุก 6 เดือน
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2) เป็ นการสังเกตการปฏิบตั ิงาน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเอาใจใส่ในงาน และการปฏิบตั ิตอ่
บุคลากรต่างๆ อย่างมีจรรยามารยาท และมีคณ
ุ ธรรมในช่วงการฝึ กอบรม โดยผู้ประเมิน จะลงผลในใบประเมิน
6.6.1.4 การบันทึกแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) (ภาคผนวกที่ 3)
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ใช้ แบบประเมิน portfolio
ตามกรอบของราชวิทยาลัยโสตฯ และกาหนดให้ มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาปี ละ 2 ครัง้ เพื่อรับการประเมินและฟั ง
ข้ อเสนอแนะ พร้ อมทังให้
้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้ าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการบันทึกความก้ าวหน้ า
ของแพทย์ประจาบ้ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเก็บไว้ แสดงเมื่อมีการตรวจสอบและประเมินสถาบัน และเป็ น
หลักฐานการประเมินอยูใ่ นทะเบียนประวัติของแพทย์ประจาบ้ านสาหรับการพิจารณาผลการสอบขันสุ
้ ดท้ ายเพื่อ
วุฒิบตั ร
6.6.1.5 การประเมินงานวิจัย
• แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 และ 2 จะได้ รับการประเมินโครงร่างงานวิจยั เป็ นระยะ
• แพทย์ ป ระจ าบ้ า นปี ที่ 3 จะได้ รับ การติ ด ตามงานวิ จัย และประเมิ น ผลเมื่ อ สิ น้ สุด
งานวิจยั
เกณฑ์ การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ มีกระบวนการวัดและประเมินผลและพิจารณาตัดสินปี ละครัง้ ว่าผลการประเมิ นของแพทย์
ประจาบ้ าน เป็ นที่พอใจ หรื อไม่ เป็ นที่พอใจ ตามข้ อกาหนดของภาควิชาฯ และเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติให้ เลื่อน
ระดับชัน้ ปี เป็ นแพทย์ประจาบ้ านระดับชัน้ ปี ที่ 2 และระดับชันปี
้ ที่ 3 ทัง้ นี ้ผู้ที่ได้ รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดการฝึ กอบรม เป็ นที่พอใจ จึงจะมีสิทธิเข้ าสอบและรับการประเมินขันสุ
้ ดท้ ายเพื่อวุฒิบตั รฯ
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาเลื่อนระดับชัน้ ปี (summative evaluation)
แพทย์ประจาบ้ านจะต้ องผ่านการประเมินทุกข้ อตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้จึงจะถือว่ามีผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ น
เกณฑ์ เป็ นที่พอใจ
1. ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแต่ละระดับชันเป็
้ นไปตามเกณฑ์ที่ กาหนด (ไม่ต่ากว่า 50 สัปดาห์)
2. การเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการของภาควิชา ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
3. การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการครบตามที่หลักสูตรกาหนด
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4. การประเมิน 360 องศา เมื่อสิ ้นสุดแต่ละชันปี
้ ได้ คะแนนโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50
5. EPA ผ่านตามเกณฑ์ milestone ตามที่ภาควิชากาหนด (ภาคผนวก 4)
6. ผ่านการสอบข้ อเขียนวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ซึง่ ดาเนินการโดย ราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
7. การสอบข้ อเขียนหรื อสอบปากเปล่าในแต่ละชันปี
้ เข้ าเกณฑ์ผา่ น
8 การบันทึกใน electronic log book มีความก้ าวหน้ า
แพทย์ประจาบ้ านจะต้ องผ่านการประเมินทุกข้ อตามเกณฑ์ข้างต้ นจึงจะถือว่ามีผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นที่
พอใจ และได้ จะได้ รับการพิจารณาให้ เลื่อนระดับชันปี
้
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญ ญาจะนาเกณฑ์ การประเมินเพื่ อเลื่อนระดับชัน้ ปี เข้ าพิจ ารณาในที่
ประชุมฯ เพื่อลงความเห็นว่า แพทย์ประจาบ้ านมีผลปฏิบตั งิ าน เป็ นที่พอใจ หรื อไม่ เป็ นที่พอใจ แล้ วนาเสนอเข้ า
พิจารณาในที่ประชุมภาควิชาฯต่อไป
ผลการประเมิ นจะนาเข้ าพิ จารณาในที่ ประชุม คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านและที่ ประชุม
ภาควิชา สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา เพื่อทาการตัดสิน และมีการบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทังท
้ าบันทึก
แจ้ งแพ ทย์ ป ระจ าบ้ านทุ ก คน แพทย์ ป ระจ าบ้ านรายใดมี ข้ อบกพร่ อ ง จะท าการให้ ข้ อมู ล ย้ อนกลั บ
แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างเป็ นปั จจุบนั จาเพาะ สร้ างสรรค์ และเป็ นธรรม รวมทังมี
้ การติดตามการปรับปรุงอีก
ครัง้ ภายใน 3 - 6 เดือน กรณีไม่มีการปรับปรุงให้ ดีขึ ้นจะพิจารณาลงโทษตามบทกาหนดโทษ
แนวทางในการดาเนินการจากประเมิ นผลระหว่างชัน้ ปี เพื่ อการเลื่อนระดับชัน้ ให้ พิ จ ารณาดาเนินการตาม
เกณฑ์ดงั นี ้
1. แพทย์ประจาบ้ านที่มีผลการปฏิบตั ิงาน ไม่ เป็ นที่พอใจ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสิทธิที่จะให้ ปฏิบตั ิงานซ ้าในชันปี
้ นนั ้ หรื อเสนอต่อแพทยสภาเพื่อเพิกถอนการ
ฝึ กอบรมได้ แล้ วแต่กรณี
2. แพทย์ ประจ าบ้ านชัน้ ปี ที่ 3 ที่ ผ ลการปฏิ บัติงานอยู่ในระดับ ไม่ เป็ นที่ พ อใจ จะต้ องอยู่ในดุลพินิจ ของ
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ว่าจะอนุมตั ใิ ห้ ปฏิบตั งิ านเพิ่มเติมหรื อให้ เข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ ได้
3. แพทย์ประจาบ้ านที่ปฏิบตั ิงานทัง้ 3 ปี เป็ นที่พอใจ จึงจะมีสิทธิได้ รับอนุมัติเพื่อเข้ าสอบขัน้ สุดท้ ายเพื่ อ
วุฒิบตั รฯได้
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยา 2561

20

เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรมในระดับชันปี
้ ที่ 3 หัวหน้ าภาควิชาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะรายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทย์ประจาบ้ านแต่ละคนเพื่อแสดงให้ เห็นว่ามีความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ สามารถปฏิบตั ิงานโดยอิสระได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ แบบฟอร์ มที่กาหนดให้ ไปยังคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมฯ (ประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกปี ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ เข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาของแพทยสภา
ผลการประเมิน
1. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงจะได้ เลื่อนขึ ้นไปเป็ นแพทย์ประจาบ้ านปี ถัดไป (สาหรับแพทย์ประจา
บ้ านปี ที่ 1 และ 2 ) หรื ออนุมตั ใิ ห้ จบการฝึ กอบรม (สาหรับแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 )
2. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้ องปฏิบตั ิงานในฐานะแพทย์ประจาบ้ านปี เดิม และจะต้ องทางาน
ด้ านวิชาการเพิ่มเติมตามที่ได้ รับมอบหมายจากภาควิชาฯ
3. ผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน 2 ปี ติดต่อกัน ให้ พ้นจากสภาพการเป็ นแพทย์ประจาบ้ าน
การบันทึกข้ อมูลการประเมินแพทย์ ประจาบ้ าน
ภาควิชาฯมีการบันทึกข้ อมูลของการประเมินแพทย์ประจาบ้ านในมิติต่างๆ ตามผลลัพธ์การฝึ กอบรม และ
จัดเก็บไว้ อย่างเป็ นระเบียบและสามารถเรี ยกตรวจสอบได้ โดยผลการประเมิ นที่ ผ่านการพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ป ระจ าบ้ าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิท ยา จะมี การบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร
รวมทังท
้ าบันทึกแจ้ งแพทย์ประจาบ้ านทุกคน
ระบบอุทธรณ์ ผลการวัดและประเมินผล
กรณี ที่แพทย์ประจาบ้ านที่ได้ รับการพิจารณาว่าไม่อนุมตั ิให้ เลื่อนชันปี
้ ไม่อนุมตั ิให้ สอบ หรื อ พิจารณาให้
ยุติการฝึ กอบรม จะมีการแจ้ งให้ แพทย์ประจาบ้ านทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ถ้ าแพทย์ประจาบ้ านเห็นว่า
การตัดสิ น ดัง กล่าวไม่เหมาะสม แพทย์ ประจ าบ้ าน สามารถยื่ น อุทธรณ์ ได้ โดยการทาหนังสื อถึง คณบดี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการพิจารณาต่อไป
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6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบิ ัตรฯ
การสอบเพื่อวุฒบิ ัตรฯ
(1) คุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิ์เข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
และผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาแล้ ว และต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี ้
1. ได้ รับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์หลักสูตรของ
แพทยสภาในสถาบันฝึ กอบรมที่แพทยสภาให้ การรับรองและขึ ้นทะเบี ยนไว้ กับแพทย
สภาครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
2. ได้ ปฏิบตั ิงานชดใช้ ทุนตามการจัดสรรของคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผ้ ทู า
สัญญาชดใช้ ทนุ การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ในสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่สามารถเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานได้ ตามคุณสมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ทั่วไปสาหรับ
สถาบันฝึ กอบรมและมีภาระงานด้ านโสต ศอ นาสิกวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบัน
ฝึ กอบรมตามที่ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยต้ อง
ปฏิบตั ิงานมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ประกาศแพทยสภาที่
55/2547)
นอกจากนี ้ยังต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นๆ ดังนี ้
1. ต้ องมีผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพเสร็จสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด อย่างน้ อย 1 เรื่ อง และ
ส่งถึงคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ ภายในเวลาที่กาหนด
2. ต้ องมีการนาเสนอผลงานวิจยั ต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ ตาม
เวลาที่กาหนด
3. ต้ องมีประสบการณ์ การทาหัตถการครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและภายในระยะเวลาที่
กาหนด
4. ต้ องผ่านการประเมินทักษะการกรอกระดูก temporal
(2) เอกสารประกอบ
1. เอกสารรับรองจากสถาบันฝี กอบรมหรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบ
ผ่านเกณฑ์ตามผลลัพธ์การฝึ กอบรมทัง้ 6 ด้ าน
2. บทความงานวิจัย ในรู ป แบบของงานวิจัย ฉบั บ สมบูรณ์ แ ละรู ป แบบพร้ อมส่ง ตี พิ ม พ์
(manuscript) อย่างละ 1 ชุด พร้ อมใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยใน
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มนุษย์ และเอกสารรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมหรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นเจ้ าของ
งานวิจยั หรื อมีสว่ นร่วมในงานวิจยั มากกว่าร้ อยละ 50
3. เอกสารรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมหรื อสถานที่ปฏิบัติงานว่าได้ ทาหัตถการครบตาม
เกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด
(3) วิธีการประเมินประกอบด้ วย
1. การสอบข้ อ เขี ย น ประกอบด้ วยการสอบ basic science (จัด สอบให้ ส าหรับ แพทย์
ประจาบ้ านทุกชัน้ ปี ปี ละ 1 ครัง้ ) และการสอบ comprehensive (จัดสอบให้ สาหรับ
แพทย์ประจาบ้ านที่มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ)
2. การสอบปากเปล่า
3. การประเมินผลงานวิจยั
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมินให้ อิงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
เพื่อวุฒิบตั รฯ กาหนด ซึง่ จะประกาศให้ ทราบก่อนวันสอบอย่างน้ อย 6 เดือน
7. การรั บและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
เป็ นแพทย์ที่ได้ รับใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
ซึง่ ได้ ผา่ นการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
7.1.1 สาหรับแพทย์ที่มีต้นสังกัด สามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ หลังจากได้ รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
7.1.2 ส าหรั บ แพทย์ ที่ ไม่มี ต้ นสังกัด สามารถเข้ ารับ การฝึ ก อบรมได้ ห ลัง จากได้ รับ ใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
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7.2 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จานวน 2 คนต่อปี ตามสัดส่วนที่ราชวิทยาลัยกาหนดดังนี ้
จานวนแพทย์ประจาบ้ านต่อปี
จานวนอาจารย์
จานวนผู้ป่วยนอกต่อปี
จานวนการตรวจการได้ ยินและการทรงตัวต่อปี
จานวนการทาหัตถการที่หอผู้ป่วยนอก
เช่น nasal endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่อปี
จานวนผู้ป่วยผ่าตัดทังหมดต่
้
อปี

2
4
10000
200
1000

3
6
15000
300
1500

4
8
20000
400
2000

5
10
25000
500
2500

6
12
30000
600
3000

400

600

800

1000

1200

จานวนแพทย์ประจาบ้ านต่อปี
จานวนอาจารย์
จานวนผู้ป่วยนอกต่อปี
จานวนการตรวจการได้ ยินและการทรงตัวต่อปี
จานวนการทาหัตถการที่หอผู้ป่วยนอก
เช่น nasal endoscopy, FNA, FOL, etc. ต่อปี
จานวนผู้ป่วยผ่าตัดทังหมดต่
้
อปี

7
14
35000
700
3500

8
16
40000
800
4000

9
18
45000
900
4500

10
20
50000
1000
5000

11
22
55000
1100
5500

1400

1600

1800

2000

2200

7.3 การคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ จะมีการแต่งตังคณะกรรมการฯ
้
คัดเลือกผู้เข้ าฝึ กอบรม และกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรมที่ชดั เจน โดยมีความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
8.1 อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
8.1.1 เป็ นแพทย์ที่ได้ รับหนังสืออนุมตั /ิ วุฒิบตั รฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากแพทยสภา หรื อ
8.1.2 เป็ นแพทย์สาขาอื่นๆ ที่ได้ รับ หนังสืออนุมตั ิ/วุฒิบตั ร จากแพทยสภา ที่อยู่ในสาขาที่ทบั ซ้ อน
กัน ได้ แก่ สาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาประสาทวิทยา หรื ออื่นๆ ที่ราชวิทยาลัยโสต
ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยให้ การรับรองว่าเป็ นอาจารย์ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่นบั เป็ นศักยภาพในการฝึ กอบรม
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8.1.3 เป็ นนั ก แก้ ไขการได้ ยิ น (audiologist) หรื อ นั ก แก้ ไขการพู ด (speech and language
pathologist) แต่ไม่นบั เป็ นศักยภาพในการฝึ กอบรม
8.2 ประธานการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม จะต้ องเป็ นอาจารย์ตามข้ อ 8.1.1 ซึ่งปฏิบตั ิงานทางด้ าน
โสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
8.3 อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
การคัดเลือกสาหรับอาจารย์ใหม่ ภาควิชาฯมีนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ ดังนี ้
1. อาจารย์ในภาควิชาฯ เป็ นผู้คดั เลือกอาจารย์ใหม่ตามความเหมาะสม และเสนอเป็ นมติของ
ภาควิชาฯ และผ่านกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ภาควิ ช ามี ก ารเตรี ย มความพร้ อมส าหรั บ การรั บ อาจารย์ ใหม่ ใ ห้ พ ร้ อมในกรณี ที่ อ าจารย์
จะเกษียณอายุราชการ
พัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์ ดังนี ้
1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอนการวัดและการประเมินผล
1 .1 อ า จ า ร ย์ ทุ ก ท่ า น จ ะ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม อ า จ า ร ย์ ให ม่ ข อ ง
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์
เพื่อให้ ร้ ูจกั ระเบียบปฎิบตั ขิ ององค์กร
2.1.2 อาจารย์ทกุ ท่านจะต้ องได้ รับอบรมด้ านแพทยศาสตรศึกษาทุก 3 ปี
2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.1 อาจารย์จะได้ รับการส่งเสริ มให้ ไปศึกษาต่อในต่างประเทศทุกท่าน โดยทุนของ
คณะแพทยศาสตร์ หรื อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
2.2 อาจารย์ได้ รับการส่งเสริ มให้ มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะงานวิจยั เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่
2.3 อาจารย์ทกุ ท่านได้ รับการส่งเสริมให้ ไปประชุมวิชาการ รวมทังเสนอผลงาน
้
วิชาการในที่ประชุมวิชาการทังในและต่
้
างประเทศ
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา
ภาควิชามีการกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาโดยให้ ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
 สถานที่ในการฝึ กปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ แผนกผู้ป่วยในซึ่งประกอบด้ วย หอผู้ป่วยหู คอ จมูกสามัญ หอผู้ป่วยหู
คอจมูกพิเศษ ห้ องผ่าตัดหู คอ จมูก 2 ห้ อง หอผู้ป่วยเวชบาบัติวิกฤต ตึกผู้ป่วยนอก และ แผนกผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ซึง่ ในแต่ละส่วนมีปริมาณผู้ป่วยเพียงพอต่อการฝึ กปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์ข้อกาหนดแพทยสภา
 สิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและเอื ้อต่อการปฏิบตั ิงาน ได้ จดั ให้ มีห้องนอนแพทย์เวรประจาแต่ละหอผู้ป่วย และ
ห้ องทางานส่วนกลางของแพทย์ประจาบ้ านอยูท่ ี่ตกึ ผู้ป่วยหอผู้ป่วยหู คอ จมูกสามัญ
 อุปกรณ์ในการฝึ กอบรม ได้ จดั ให้ มีอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับแพทย์ประจาบ้ านใน
การบันทึกข้ อมูลผู้ป่วย และใช้ งานระบบต่างๆในโรงพยาบาล เช่น ห้ องปฏิบตั ิการ ห้ องยา รังสีวินิจฉัย ผ่าน
โปรแกรม e-phis และ PAC รวมทังอุ
้ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้ อมระบบเครื อข่ายไว้ ที่หอผู้ป่วยทุกหอ และที่
ห้ องทางานส่วนกลางของแพทย์ประจาบ้ านเพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านสามารถสืบค้ นข้ อมูลสาหรับการดูแล
ผู้ป่วยและการเรี ยนรู้ได้
 ทีมดูแลผู้ป่วย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ มีการจัดตังที
้ ม
ดูแลผู้ป่วย (Patient Care Team หรื อ PCT) ทีมบริ หารจัดการความเสี่ยง และทีมบริ หารดูแลข้ อผิดพลาด
จากการใช้ ยา และเปิ ดโอกาสให้ แพทย์ประจาบ้ านร่วมปฏิบตั งิ านเป็ นทีม ดังกล่าว เพื่อเรี ยนรู้ระบบและการ
ทางานร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
 การสืบค้ นข้ อมูล ประกอบด้ วยห้ องสมุดของภาควิชา ห้ องสมุด กลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์ เพื่อให้ สามารถ
เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลด้ านวิชาการของห้ องสมุดทังการยื
้
มหนังสือในมหาวิทยาลัยหรื อระหว่างมหาวิทยาลั ย
และการเข้ าถึงฐานข้ อมูล on-line ผ่านระบบบริ การของห้ องสมุดซึ่งมี ห นังสื อและฐานข้ อมูลให้ แพทย์
ประจ าบ้ านและนั ก ศึ ก ษาแพทย์ สื บ ค้ น ได้ ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ประกอบการเรี ย นการอื่ น ๆ รวมทั ง้
ห้ องปฏิบตั ิการก็มีความพร้ อม มีตาราและวารสารทางการแพทย์ประมาณ 80,000 เล่ม มีบริ การสืบค้ น
ข้ อ มู ล ทางการแพทย์ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ (Medlars / Medline Search) และคอมพิ ว เตอร์ ที่ ติ ด ต่อ ทาง
Internet
 การฝึ กอบรมในสถาบัน อื่ นทัง้ ในและต่างประเทศ จัดให้ มี เงิ นสนับสนุน การเข้ าร่ วมประชุม วิช าการใน
ประเทศ ไม่เกิน 4000 บาท/ปี
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o บริ การด้ านงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ได้ จดั ให้ มี งานบริ การวิจยั คลินิกวิจยั และงาน
บริ หารการวิจยั มีระบบรับปรึกษาปัญหาด้ านการขอจริยธรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลใน
งานวิจยั
o ทุ น วิ จั ย แพทย์ ป ระจ าบ้ าน แพทย์ ป ระจ าบ้ านสามารถขอทุ น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาหรับการสนับสนุนงานวิจยั สาหรับแพทย์ประจาบ้ าน ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ผ้ คู วบคุมงานวิจยั
 สวัสดิการทัว่ ไป
o หอพักสาหรับแพทย์ประจาบ้ าน ภายในพื ้นที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
o สวัสดิการเครื่ องแบบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จัดให้ เสื อ้ กาวน์ ตราประจาโรงพยาบาล
3 ตัว สาหรับแพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 1 และ 1 ตัว/ปี สาหรับแพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 2
และชันปี
้ ที่ 3
o สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล หากไม่ มี ต้ นสั ง กั ด สามารถใช้ สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คมที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
สาหรับทรัพยากรทางด้ านงบประมาณและบุคลากร ดังนี ้
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารงบประมาณ
 ภาควิ ช าฯจั ด ตั ง้ งบประมาณ ประจ าปี โดยผ่ า นการประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
โดยมีการสรุ ปงบประมาณ รายรับรายจ่ายในที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ และภาควิชาฯ
มีการตรวจสอบ บัญชีโดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุกปี การศึกษา
 การจัดหาทรัพ ยากรการเรี ยนการสอนเพิ่ม เติ ม มีการส ารวจความต้ องการทรัพ ยากรเรี ยนการสอนของ
หลัก สู ต รทั ง้ จากอาจารย์ ผ้ ู สอนและจากแพทย์ ป ระจ าบ้ าน เป็ นประจ าทุ ก ปี โดยจะมี ก ารจัด หา
งบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ เพื่อการจัดหาคอมพิวเตอร์ หนังสือและวารสารทางการแพทย์ทกุ ปี
 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร นอกเหนือจากการสารวจความต้ องการทรัพยากรจากอาจารย์
และแพทย์ประจาบ้ านดังข้ างต้ นแล้ ว ยังได้ จดั การติดตาม ทรัพยากรที่มีอยู่โดยมีการตรวจสอบประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีและประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งจัดดาเนินการโดยภาควิชาฯ และ
คณะแพทยศาสตร์ ทกุ ปี
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การบริหารคณาจารย์
 การรับ อาจารย์ ใหม่ ภาควิช าโสต ศอ นาสิ ก วิ ท ยา ลงมติ รับ อาจารย์ ใหม่ ก่ อ นที่ จ ะส่ง ให้
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็ นผู้อนุมตั ิการรับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ที่รับใหม่ต้องมีวฒ
ุ ิ
ทางการศึกษาในสาขาที่ เกี่ ยวข้ องกับโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ แก่ วุฒิ บัตรฯ สาขาโสต ศอ
นาสิกวิทยา
 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน จะต้ องประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
การประเมินผลตลอดจนการปรึกษาหรื อแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้ บณ
ั ฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผลการดาเนินของหลักสูตรทุกปี การศึกษาจะ
ถูกนาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตร ทังนี
้ ้การพัฒนา
หลักสูตรดาเนินการโดยผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ในภาควิชา เพื่อให้ คณาจารย์
มีสว่ นร่วมในการติดตาม ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
 การก าหนดคุณ สมบัติ เฉพาะสาหรั บ ต าแหน่ ง ควรมี ทัก ษะด้ า นการพิ ม พ์ ง าน โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ พื น้ ฐาน เช่ น Microsoft Word และมี ค วามสามารถ ในการสื่ อ สาร
และการติดตามประสานงาน และมีทกั ษะทางภาษาอังกฤษอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ -ดี
 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุน ควรได้ รับการเพิ่มทักษะและ
ความรู้เพื่อการปฏิบตั งิ านอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
การสนับสนุนและการให้ คาแนะนาแก่ แพทย์ ประจาบ้ าน
 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่นๆ
 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในด้ านต่างๆ
 มีการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ
 มีการสนับสนุนการทาวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยั
 มีการสนับสนุนหรื อจัดให้ มีกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ มีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
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 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ คาปรึกษาแก่แพทย์ประจาบ้ านที่ครอบคลุมทังในด้
้ านวิชาการและ
การดาเนินชีวิต เพื่อเป็ นข้ อมูลป้อนกลับในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 ส่งเสริมให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผู้ที่ประสบความสาเร็จ
ในวิชาชีพ ร่วมทังส่
้ งเสริมให้ ศกึ ษาดูงานในต่างประเทศ
 จัดให้ มีค่าตอบแทนแก่แพทย์ ประจาบ้ านอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้ รับมอบหมาย
ตามระเบียบของของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
 ชี ้แจงสิทธิ์ การอุทธรณ์ ในเรื่ องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ ยวกับวิชาการ ทังนี
้ ้ภายใต้ กฎระเบียบและ
กระบวนการในการพิจารณคาอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. ความต้ องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
10.1 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
10.2 มีการนาข้ อมูลที่ ได้ จ ากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ ได้ บณ
ั ฑิตที่มี คณ
ุ สมบัติพึงประสงค์ตามความต้ องการของสังคมและประเทศชาติมาก
ขึ ้น
11. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ภาควิชาฯกากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นประจาทุกปี มีกลไกสาหรับ
การประเมินหลักสูตรและนาไปใช้ จริง โดยการประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรนัน้ ครอบคลุมโครงสร้ าง เนื ้อหา
และกระบวนการฝึ กอบรม โดยแบ่งเป็ น
11.1 การประเมินภายใน ประเมินโดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลัก
โดยนาข้ อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร โดยจะจัดทุกปลายปี การศึกษา ในประเด็นต่อไปนี ้
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
- หลักสูตรฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจาบ้ านและความต้ องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฝึ กอบรม สถาบันร่วม และทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
- ขันตอนการด
้
าเนินงานของหลักสูตร
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- พัฒนาการของแพทย์ประจาบ้ าน
- การวัดและประเมินผลการฝึ กอบรม
- ข้ อควรปรับปรุง
โดยนาข้ อมูลจากการประเมินเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตรจาก
- อาจารย์
- แพทย์ประจาบ้ านที่กาลังศึกษาอยู่
- โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่สาเร็ จการอบรมจากหลักสูตร
- นายจ้ าง และผู้ร่วมงานของโสต ศอ นาสิกแพทย์ที่สาเร็จการอบรมจากหลักสูตรไปแล้ ว
11.2 การประเมินจากภายนอก
ภาควิช าโสต ศอ นาสิ กวิท ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ รับ การตรวจ
ประเมินคุณภาพจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกปี การศึกษา โดยเน้ นการประเมินในระดับ
ปริญญาเป็ นหลัก
12. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ จดั ให้ มีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมอย่าง
น้ อยทุก 5 ปี เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้ าง เนื ้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึ กอบรม รวมถึงการ
วัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้ อมในการฝึ กอบรม ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ รวมทังปรั
้ บปรุงแก้ ข้อบกพร่องที่ตรวจ
พบ ซึง่ ทางภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ ทบทวนและพัฒนา
หลักสูตรการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯร่วมกับผลการประเมินหลักสูตรของภาควิชาฯเอง
13. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ภาควิชาฯได้ ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
การกาหนดจานวนและเกณฑ์ในการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน การออกแบบกระบวนการฝึ กอบรม การวัดและ
ประเมิ น ผล และผลลัพ ธ์ ของการฝึ กอบรมที่ พึงประสงค์ และมี ก ารพัฒ นาคุณ ภาพหลักสูต รเป็ น ระยะๆ อย่าง
สม่าเสมอ
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ในด้ านของการกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของแผนการ
ฝึ กอบรม/หลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นด้ านการฝึ กอบรม ทางภาควิชาฯมีการจัดทางบประมาณผ่าน
โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมให้ คณะแพทยศาสตร์ อนุมตั ิ และมอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบโครงการทาหน้ าที่
บริหารจัดการแล้ วมานาเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ
14. การประกันคุณภาพกระบวนการฝึ กอบรม
14.1 กระบวนการภายใน
14.1.1 การจัดให้ มีการประชุมปรึกษาหารื อของกรรมการการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับแพทย์
ประจาบ้ านทุก 2 เดือน
14.1.2 มีแบบฟอร์ มให้ แพทย์ประจาบ้ านประเมินกิจกรรมกระบวนการฝึ กอบรมปี ละ 1 ครัง้
14.1.3 การนาผลประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมและกระบวนการฝึ กอบรมเข้ าพิจารณาในที่ประชุม
ของภาควิชาฯ เป็ นระยะ
14.1.4 การติดตามความก้ าวหน้ าและผลการปฏิบตั งิ านของผู้สาเร็จการฝึ กอบรมในระยะยาว
14.2 การประกันคุณภาพสถาบันฝึ กอบรม
ภาควิช าโสต ศอ นาสิ ก วิท ยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ รับ การตรวจประเมิ น
คุณภาพจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมตามข้ อบังคับแพทย
สภา อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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