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หลักสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด 
เพือ่ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

สาขาศัลยศาสตรศ์ีรษะและคอ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2563 

 

1. ชือ่หลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดเพ่ือประกาศนียบตัรแสดงความรูค้วามช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศลัยศาสตรศ์ีรษะและคอ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 (ภาษาองักฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical proficiency in Head and Neck  

Surgery (Chiang Mai University) 
 

2. ชือ่ประกาศนียบัตร 
          ช่ือเตม็ 
    (ภาษาไทย)       ประกาศนียบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

ศลัยศาสตรศ์ีรษะและคอ มหาวิทยาลยั เชียงใหม ่
(ภาษาองักฤษ)    Certificate of Medical proficiency in Head and Neck Surgery (Chiang Mai 

University) 
          ช่ือย่อ 
           (ภาษาไทย) ป.ศลัยศาสตรศ์ีรษะและคอ (ม.ช.) 
           (ภาษาองักฤษ) Cert. in Head and Neck Surgery (CMU) 
 

3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ และราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิก
แพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 

4. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
  เน่ืองจากการดแูลรกัษาโดยเฉพาะการผา่ตดัผูป่้วยโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอมีขอบเขตตัง้แตง่่ายไป
ถึงยาก ในรายท่ีมคีวามยากและความซบัซอ้นจ าเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรูค้วามช านาญและทกัษะเพ่ิมเตมิ 
ประกอบกบัจ านวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมมากขึน้และจ านวนแพทยท่ี์ไมเ่พียงพอ ท าใหม้ีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการฝึกอบรม
เพ่ือผลิตแพทยท่ี์มีความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นนีข้ึน้มา เพ่ือรองรบัภาระงานท่ีเพ่ิมขึน้และใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์เป็น
ประโยชนต์อ่ผูป่้วยมากท่ีสดุ  
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หลกัสตูรนีน้อกจากจะจดัการฝึกอบรมใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพตามวิชาชีพท่ีก าหนดแลว้ ยงัเนน้ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความเอือ้อาทรและใสใ่นในความปลอดภยัเพ่ือ
การแกไ้ขปัญหาและสง่เสริมสขุภาพของประชาชนโดยยึดถือผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืน้ฐานการดแูลแบบองคร์วม 
และมีสภาวะการท างานท่ีเหมาะสมเพ่ือธ ารงสขุภาพของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

 

5. ผลลัพธข์องการฝึกอบรม/หลักสูตร 
แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมตามเกณฑห์ลกัสตูรนี ้ตอ้งมีคณุสมบตัิและความรูค้วามสามารถขัน้ต  ่าตาม

สมรรถนะหลกัทัง้ 7 ดา้นดงันี ้
1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

1. มีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคทางศลักรรมศีรษะและคอ อนั
ประกอบดว้ยการวินิจฉยั การวินิจฉยัแยกโรค การเลือกใชเ้ครื่องมือเพ่ือวินิจฉยั แนวทางการรกัษา 
การผา่ตดั และการฟ้ืนฟสูภาพหลงัการรกัษา 

2. มีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการเตรียมผูป่้วยใหพ้รอ้มเพ่ือการผา่ตดัโรคทางศลัยกรรม
ศีรษะและคอ ตลอดจนการดแูลผูป่้วยหลงัการผา่ตดั 

3. มีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยแบบประคบัประคอง (palliative care)  
4. มีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยรว่มกบัสหสาขาวิชาอ่ืน 

2) ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน  (Medical Knowledge and Skills) 

1. มีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตรก์ารแพทย์พืน้ฐานและการแพทย์ประยุกตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโรคทางศลัยกรรมศีรษะ
และคอ  

2. มีความรู ้ความเช่ียวชาญ ความสามารถและทกัษะในการรกัษา โดยเฉพาะหตัถการการผา่ตดั
รวมทัง้หตัถการการผา่ตดัเพ่ือเสริมสรา้งและซ่อมแซมโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอ 

 3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
1. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย ์
2. มีสว่นรว่มในการด  าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ รวมทัง้มีความรูเ้ก่ียวกบั

จริยธรรมการวิจยั 
3. มีความสามารถในการเรียนรูแ้ละเพ่ิมประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ 

4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
1. มีความสามารถและทกัษะในการสื่อสารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาติ  
2. มีความสามารถและทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหา 
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3. มีความสามารถและทกัษะในการถ่ายทอดความรู ้ใหค้  าแนะน าและค  าปรกึษาแก่แพทย ์
นกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย ์ 

4. มีความสามารถและทกัษะในการท างานเป็นทีม และมีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี   
5) ความเป็นมืออาชพี  (Professionalism) 

1. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอ่เพ่ือนรว่มงานทัง้ในวิชาชีพตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทัง้ตอ่ผูป่้วย
และญาติ  

2. มีการเรียนรูแ้ละการพฒันาวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
3. มีการบริบาลเพ่ือการแกไ้ขปัญหาและสง่เสริมสขุภาพโดยยึดถือผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางบน

พืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม รวมทัง้ค  านึงถึงประโยชนส์ว่นรวม 
4. มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
1. มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
2. มีความรูแ้ละมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย  
3. มีความสามารถในการใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

และสามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสขุไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 

7) คุณธรรมและจริยธรรม (Morality and ethics) 
           1. มีความสามารถในการดแูลรกัษาผูป่้วยโดยยึดหลกัจริยธรรมการแพทยอ์ย่างเครง่ครดั 
           2. มีคณุธรรมในการปฎิบตัิงานรว่มกบัผูร้ว่มงานและวิชาชีพ 

                         
 

6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
6.1  วธิีการให้การฝึกอบรม  

1). การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
- ปฏิบตัิงานในหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน และหอ้งผา่ตดั เพ่ือไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัทกัษะ   

    ของการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอ 

- การเตรียมผูป่้วยใหพ้รอ้มเพ่ือการผา่ตดั รวมถงึการดแูลระหวา่งและหลงัผา่ตดั 
- การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง 
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2).  ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) 
- ปฏิบตัิงานในหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หรือคลินิกพิเศษผูป่้วยโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอ และ

หอผูป่้วยใน เพ่ือเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะเก่ียวกบัการวินิจฉยั การเลือกใชเ้ครื่องมือเพ่ือวินิจฉยั 

พิจารณาแนวทางการรกัษา ทางเลือกในการรกัษารวมถึงขอ้ดีขอ้เสีย ใหดู้แลรกัษาโรครวมทัง้ภาวะแทรกซอ้นจาก
การรกัษา และการฟ้ืนฟูผูป่้วย  

- ปฏิบตัิงานในหอ้งผา่ตดั ไดร้บัการฝึกอบรม/ช่วยท า/ไดท้  าดว้ยตนเอง เก่ียวกบัหตัถการการ
ผา่ตดัผูป่้วยโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอ ท่ีรวมทัง้หตัถการการผา่ตดัเพ่ือเสริมสรา้งและ
ซ่อมแซม 

3). การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
Improvement)  
- น าเสนอหรือเขา้รว่มกิจกรรมสมัมนาวารสารทางการแพทย ์และมีสว่นรว่มในการวิพากษ์

บทความหรืองานวิจยัทางการแพทย ์
- ผูฝึ้กอบรมมีสว่นรว่มหรือเป็นผูด้  าเนินการหลกั ในงานวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีเก่ียวกบั

ความรูด้า้นศลัยศาสตรศ์ีรษะและคออย่างนอ้ย 1 เรื่อง โดยน าเสนอผลงานวิจยัหรือรายงาน
ผลวิจยัเบือ้งตน้ตอ่อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมก่อนสิน้สดุการอบรม 

- มีประสบการณใ์นการน าเสนอ mortality and morbidity conference  
4).  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

- เขา้รว่มกิจกรรมท่ีสง่เสริมทกัษะปฏิสมัพนัธแ์ละการสื่อสาร และการพฒันาดา้นมนษุยสมัพนัธ ์
- มีประสบการณก์ารใหข้อ้มลูผูป่้วยเพ่ือการตดัสนิใจการรกัษา การใหค้  าแนะน า และค  าปรกึษา

เก่ียวกบัสขุภาพ 
- มีประสบการณใ์นการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และรว่มอภิปรายในงานสมัมนาทางวิชาการท่ีจดั

ขึน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- มีประสบการณใ์นการถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย ์ 
- ปฏิบตัิงานเป็นทีมรว่มกบัแพทยต์า่งสาขา พยาบาล และบคุลากรทางการแพทยส์าขาอ่ืนๆ 

รวมถึงการมีสว่นรว่มในกิจกรรมวิชาการสหสาขา เชน่ tumor conference, x-ray conference 

เป็นตน้ 
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5).  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
- เขา้รว่มกิจกรรมท่ีสง่เสริมใหม้กีารเรียนรูวิ้ธีการน าไปสูค่วามเป็นผูเ้รียนรูต้อ่เน่ืองตลอดชีวิต 

รวมทัง้การเขา้รว่มประชมุวิชาการเพ่ือพฒันาวิชาชีพ 

- มีสว่นรว่มในการประเมนิประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรกัษา และเรยีนรูเ้ก่ียวกบั
การใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสมและคุม้คา่ 

- ไดร้บังานท่ีตอ้งรบัผิดชอบดว้ยตนเอง 

6).  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 มีประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบั 

- ระบบสขุภาพของประเทศ 
- ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรกัษา 

 7). คุณธรรมและจริยธรรม (Morality and ethics) 

  -มีประสบการณด์แูลรกัษาผูป่้วยโดยยึดหลกัจริยธรรมทางการแพทย ์ 

  -มีคณุธรรมและมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีตอ่ผูร้ว่มงาน 

ทัง้นีท้างภาควชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มีการจดัสภาวะการ
ท างานใหเ้หมาะสม ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูร้บัการฝึกอบรม 

 
6.2 เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

1).  โรคหรอืภาวะของผูป่้วย แบ่งเป็น (ภาคผนวกที ่1) 
 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งสามารถใหก้ารวินิจฉยั ดแูลรกัษา และฟ้ืนฟ ู หรือใหค้  าแนะน าเพ่ือสง่ตอ่ 

ได ้ในโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอ ตอ่ไปนี ้
ระดบัท่ี  1   โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย ซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากผูป่้วย 

โดยตรง  
ระดบัท่ี  2   โรคหรือภาวะท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบัท่ี 1 และมีความส าคญัซึง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
     สามารถเรียนรูจ้ากผูป่้วยแตไ่มไ่ดด้แูลผูป่้วยโดยตรง เชน่ การรว่มดแูลในหอผูป่้วย 

ดว้ยกนั เป็นตน้  
ระดบัท่ี  3   โรคท่ีพบนอ้ยแตม่คีวามส าคญั ซึง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเรียนรูโ้ดย 

การศกึษาดว้ยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรยีนรู ้
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โรคในกลุม่นีอ้ย่างพอเพียง 
2). การตรวจพิเศษ (ภาคผนวกที ่1) 

ระดบัท่ี 1  สามารถตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัท่ี 2  สามารถสง่ตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัท่ี 3  สามารถสง่ตรวจ และน าผลไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

3). หตัถการการผ่าตดัศรีษะและคอ แบ่งเป็น (ภาคผนวกที ่1) 
ระดบัท่ี 1   หตัถการท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมต้องท าไดด้ว้ยตนเอง   
ระดบัท่ี 2  หตัถการท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรท าได ้ หรือท าไดภ้ายใตก้ารแนะน าของ

ผูเ้ช่ียวชาญ) 
ระดบัท่ี 3  หตัถการท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอาจท าได ้  หรือสามารถชว่ยผา่ตดัได ้ หรือเคยได้

เห็น หรือสามารถบอกขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้ม ภาวะแทรกซอ้น ขอ้ดีขอ้เสียได ้
 

6.3  จ านวนปีของการฝึกอบรม   1 ปี 
 
6.4  การบริหารการจดัการฝึกอบรม 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มีคณะกรรมการซึง่มี
หนา้ท่ีรบัผดิชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และ การประเมินผล ส  าหรบัแตล่ะ
ขัน้ตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการใหผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีท่ีเหมาะสมมีสว่นรว่มในการวางแผนการ
ฝึกอบรม  ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรตอ้งมีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานในสาขานัน้มาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี และไดร้บัการรบัรองจากราชวิทยาลยัฯ 
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6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน 
1. ภาควิชาฯ จดัสภาวะการปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนี ้

 
 7.00-8.00 8.00-9.00 9.00-12.00 13.00-16.00 
จนัทร ์ Ward round Academic activity OR OR 
องัคาร Ward round Academic activity OPD OPD+Tumor-RT Conference 
พธุ Ward round Academic activity OR OR/Reserch 
พฤหสับด ี Ward round Academic activity OR OR 
ศกุร ์ Ward round Academic activity OR OR/ Reserch 

 
ความรับผดิชอบด้านงานบริการ 
- ตรวจเย่ียมผูป่้วยใน ทกุวนัเวลา 7.00-8.00 น.  
- ออกตรวจคลินิกผูป่้วยมะเรง็ศีรษะและคอ (Head and Neck Tumor Clinic) ทกุวนัองัคาร เวลา 9.00-

14.00 น. 
- ปฎิบตัิงานในหอ้งผา่ตดัทกุวนัจนัทร ์พธุ พฤหสับดี ศกุร ์เวลา 8.00 น.-16.00 น. หรือจนผา่ตดัเสรจ็สิน้ 
- รบัปรกึษาผูป่้วยฉกุเฉินในเวลาราชการ 8.00 น. ถึง 16.00 น. และนอกเวลาราชการ 3 วนั/สปัดาห ์
- ชั่วโมงท าวิจยัอย่างนอ้ย 4 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์
 
ความรับผดิชอบด้านกิจกรรมวชิาการ 
1. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมเขา้รว่มและอภิปรายกิจกรรมวิชาการดงันี ้
-  กิจกรรมวิชาการหวัขอ้ศีรษะและคอของแพทยป์ระจ าบา้น (Topic, Paper review, journal club, 

Interesting case, Head and Neck Tumor-RT conference) เวลา 8.00-9.00 น. 
- Head and Tumor management round ทกุวนัองัคารเวลา 8.00-9.00 น. 
- Head Neck Tumor RT Conference ทกุวนัองัคารเวลา 14.00-15.00 น. 
- FNA Clinic ทกุวนัองัคารเวลา 13.00-15.00 น. 
-Thyroid management Clinic ทกุวนัองัคารเวลา 13.00-15.00 น. 
-ENT patho conference ทกุวนัพฤหสับด ีสปัดาหท่ี์ 2 และ 4 เวลา 15.00-16.00 น.  
-Multidisciplinary Head and Neck conference วนัศกุรส์ปัดาหท่ี์ 4 เวลา 8.00-9.00 น. 
-Morbid and Mortality Conference เดือนละ 1 ครัง้ เวลา 8.00-9.00 น. 
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2.ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีการลาพกั เชน่ การลาคลอดบตุร การเจบ็ป่วย การเกณฑท์หาร การถกูเรียก
ฝึกก าลงัส  ารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  หากระยะเวลาฝึกอบรมทัง้หมดนอ้ยกวา่ 11 
เดือน ใหป้ฏิบตัิงานเพ่ิมเติมใหค้รบในระยะเวลาท่ีก าหนด 
3. คา่ตอบแทนแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม__44,500_บาท/เดอืน  
4. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมปฏิบตัิในเวลาราชการวนัจนัทรถ์ึงศกุร ์เวลา 8.00 น.-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.  
    อยู่เวรนอกเวลา 16.00น.-8.00 น. 3 วนั/สปัดาห ์คิดเป็น 83 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์

 
 

6.6 การวัดและประเมินผลเพือ่ประกาศนียบัตรฯ 
6.6.1 การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการจบการฝึกอบรม 

              6.6.1.1 ภาควชิาฯ มีวธิีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการจบการฝึกอบรมท้ัง 7 
ด้านดังนี ้

1) ประเมิน entrustable professional activity(EPA) และ direct observation 
procedures (DOPs) ตามหวัขอ้ท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด (ภาคผนวกที ่2)   

2) แบบประเมนิกิจกรรม ภาพรวมการท างาน และเจตคต ิ
3) การสอบขอ้เขียนและปากเปลา่ ท่ีระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือนของการฝึกอบรม 
4) จ  านวนหตัถการใน log book ท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด   

 
6.6.1.2 เกณฑผ่์าน 

  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีจะสามารถจบหลกัสตูร และมีสิทธิเขา้สอบเพ่ือประกาศนียบตัรฯ 
เมื่อผา่นเกณฑต์อ่ไปนี ้

1. สอบขอ้เขียนและสอบปากเปลา่ไดค้ะแนนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 
2. Entrustable professional activity (EPA) ผา่นตามเกณฑ ์
3. Direct observation procedures (DOPs) ผา่นตามเกณฑ ์
4. ผลการประเมินกิจกรรม และประเมนิภาพรวมและเจตคติไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 
5. จ านวนหตัถการใน log book ครบตามท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด 
6. มีผลงานวิจยัเบือ้งตน้หรือบทความวิชาการอย่างนอ้ย 1 เรื่องน าเสนออาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรม 
7. มีระยะเวลาฝึกอบรมครบตามเกณฑ ์
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8. ไมม่ีขอ้รอ้งเรียนดา้นพฤติกรรม จริยธรรม หรือความผิดรา้ยแรงซึ่งท่ีประชมุภาควิชามี
ความเห็นใหอ้อกจาการฝึกอบรม 
 

6.6.1.3 กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ ์และไม่ได้ถูกให้ออกจากการฝึกอบรม 
 1) ตอ้งปฏิบตัิงานเพ่ิมเติมอีก 2 เดือน และประเมินซ า้ 
 2) หากผลการประเมินซ า้ไมผ่า่น ใหใ้ชด้ลุยพินิจในการยตุกิารฝึกอบรม 
 
6.6.1.4 เกณฑก์ารให้ออกจากการฝึกอบรม 
 1) ปฏิบตัิงานโดยขาดความรบัผดิชอบหรือประพฤติตนเสือ่มเสียรา้ยแรงจนเป็นเหตใุห้

เกิดผลเสียตอ่ผูป่้วยหรือตอ่ช่ือเสยีงของสถาบนัฝึกอบรม 
 2) ผูอ้บรมไมม่ีการปรบัปรุงพฤตกิรรมหลงัการตกัเตือน หรอืกระท าผิดซ า้หลงัการ

ภาคทณัฑ ์
 

6.6.2 การวดัและประเมินผลเพือ่ประกาศนียบัตร 
   (1)  คณุสมบตัิผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบเพ่ือประกาศนียบตัร 
    ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบตอ้งเป็นผูท่ี้จบการฝึกอบรมตามเกณฑห์ลกัสตูรประกาศนียบตัรในวิชาชีพ
เวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศ์ีรษะและคอ จากสถาบนัซึ่งไดร้บัการรบัรองเกณฑห์ลกัสตูรจากราชวิทยาลยัแลว้ ไมเ่กิน  
3 ปี   

(2) เอกสารประกอบ 
 เอกสารรบัรองจากสถาบนัฝึกอบรมวา่เป็นผูท่ี้ส  าเรจ็การฝึกอบรมจากหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศ์ีรษะและคอ 
(3)  วิธีการประเมนิ 

- ประเมินโดยวิธีการสอบปากเปลา่ โดยตอ้งไดค้ะแนนรวมไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 60 
- กรณีท่ีสอบไมผ่า่นสามารถสอบซ า้ในปีถดัไป ไดต้ราบใดท่ียงัคงคณุสมบตัิของผูม้ี

สิทธิเขา้สอบอยู่   
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7.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1.1 เป็นแพทยท่ี์ไดร้บัใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
7.1.2 เป็นแพทยท่ี์ไดร้บัวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัิแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือศลัยศาสตร ์ 
 
 
 
7.2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ในปัจจบุนั ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีอาจารยผ์ูส้ามารถใหก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาจ านวน 4 คน 
และ ปี พ.ศ. 2562 มี จ  านวนvisit ของผูป่้วยโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอ  3,615 รายและ มีจ  านวนการผา่ตดั
ทางศลัยกรรมศีรษะและคอตอ่ปี 877 ราย 

ภาควิชาฯ สามารถรบัผูเ้ขา้ฝึกอบรมไมเ่กิน 2 คนตอ่ปี ตามศกัยภาพท่ีแพทยสภาก าหนด 
 

7.3 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ภาควิชาฯ จดัใหม้ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือคดัเลือกผูเ้ขา้ฝึกอบรม และก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผู้

เขา้รบัการฝึกอบรมท่ีชดัเจน มีความเสมอภาค โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และมีการตรวจนบัคะแนนอย่างเปิดเผย 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนจาก 
- การสอบสมัภาษณ ์โดยพิจารณาจากความรู ้การแกไ้ขปัญหา และเจตคต ิ
- บคุลิกภาพ การแตง่กาย การสื่อสาร 
- การประเมนิขณะมาดงูานก่อนการสมคัรเขา้ฝึกอบรม 
- หนงัสือแนะน าหรือรบัรอง 
- ตน้สงักดั 
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8. อาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม 
 8.1 สถาบนัมีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมตามคณุสมบตัิและความช านาญดงันี ้

1. รศ.นพ.พิชิต สทิธิไตรย ์(Head and Neck Oncologic Surgeon) 
2. ผศ.นพ.รกัษ์ ตนานวุฒัน ์(Head and Neck Oncologic Surgeon) 
3. ผศ.พญ.ดนยรตัน ์เรือนมากแกว้ (Head and Neck Oncologic Surgeon) 
4. อ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน (Head and Neck Oncologic Surgeon) 
5. รศ.พญ. สายสวาท ไชยเศรษฐ (Rhinology and Skull base surgeon) 
6. ศ.พญ.อ่ิมใจ ชิตาพนารกัษ์ (Radiation oncologist) 
7. รศ.นพ.ชยัยทุธ เจริญธรรม (Medical oncologist) 
8. รศ.พญ.ไพลิน คงมีผล (Diagnostic radiology) 
9. อ.พญ.สญาณญั เชาวนศ์ิลป์ (Head and Neck pathologist) 
10. นาย นตัิไชยยนัต ์ทวีศกัดิ ์(Speech language pathologist) 

 8.2 รศ.นพ.พิชิต สทิธิไตรย ์เป็นประธานฝึกอบรมหลกัสตูร 
 8.3 จ  านวนอาจารยผ์ูใ้หฝึ้กอบรม 
  สถาบนัฯ มีอาจารยผ์ูใ้หฝึ้กอบรมเตม็เวลา 4 คนดงันี ้

1. รศ.นพ.พิชิต สทิธิไตรย ์ 
2. ผศ.นพ.รกัษ์ ตนานวุฒัน ์ 
3. ผศ.พญ.ดนยรตัน ์เรือนมากแกว้  
4. อ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน  

 8.4  สถาบนัระบ ุหนา้ท่ีและภาระงานของอาจารยด์งันี ้
   
 7.00-8.00 8.00-9.00 9.00-12.00 13.00-16.00 
จนัทร ์ Ward round Academic activity OR OR 
องัคาร Ward round Academic activity OPD OPD+Tumor-RT Conference 
พธุ Ward round Academic activity OR OR 
พฤหสับด ี Ward round Academic activity OR OR 
ศกุร ์ Ward round Academic activity Reserch  Reserch  
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อาจารยม์ีภาระงานท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดงันี ้
 -อาจารยป์ระจ าท่ีออกตรวจผูป่้วยนอกและหอผูป่้วยในเวลา ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรกึษาเรื่องการวางแผนการ
รกัษาแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 -อาจารยที์มีตารางกิจกรรมวิชาการมีหนา้ท่ีควบคมุการเรยีนการสอนและการน าเสนอกิจกรรมวิชาการของ
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 -อาจารยท่ี์มีตารางการผา่ตดัจะเป็นผูใ้หค้  าปรกึษาและสอนการผา่ตดัแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 -อาจารยม์ีหนา้ท่ีใหค้  าปรกึษาและควบคมุการท างานวิจยัแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 -นอกเวลาราชการมีตารางเวรของอาจารยท่ี์คอยใหค้  าปรกึษาเมื่อมีผูป่้วยฉกุเฉินท่ีตอ้งใหก้ารตดัสนิใจใน
การรกัษา 

 
๙. ทรัพยากรทางการศกึษา 
 

สถาบนัฝึกอบรมก าหนดและด าเนินนโยบายเก่ียวกบัทรพัยากรการศกึษาใหค้รอบคลมุประเดน็ตอ่ไปนี ้
- สถานทีแ่ละโอกาสในการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

-หอ้งประชมุส  าหรบัการเรียนการสอน 2 หอ้ง 
-หอผูป่้วยหคูอจมกู 40 เตยีง และเตยีงพิเศษในวอรด์พิเศษตา่ง ๆ 
-หอ้งตรวจ OPD มีโต๊ะตรวจทัง้หมด 18 ตวั 
-หอ้งผา่ตดั GA 4 หอ้งตอ่สปัดาห ์
-หอ้งผา่ตดั Local 3 หอ้งตอ่สปัดาห ์
-หอ้งพกัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีมีความปลอดภยั 
-หอ้งสมดุคณะแพทยศ์าสตรม์ีต  าราและวารสารทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั รวมถึงelectronic 

database ส าหรบัเขา้ถึงวารสารทางการแพทยท์าง intranet 
-ระบบ Wifi มีสญัญาณครอบคลมุทกุพืน้ท่ีและเช่ือมตอ่กบั intranet ของโรงพยาบาลท าใหผู้เ้ขา้

ฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มลูวิชาการผา่นทางโทรศพัทม์ือถือ smartphone หรือ tablet ได ้
 

-มีอุปกรณส์ าหรับฝึกอบรมภาคปฏบัิติและมสีิ่งแวดล้อมทางการศึกษาทีป่ลอดภัย    
-การจดัประชมุวิชาการ Update in ENT ทกุปี เพ่ือพฒันาองคค์วามรูใ้หม ่
-Hand on Head and Neck Cadaveric dissection ส าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทกุปี 
-อปุกรณใ์นหอ้งผา่ตดัทนัสมยัและเพียงพอส าหรบัการฝึกอบรม 
-เครื่องตรวจ fiberoptic laryngoscope จ านวน 6 ตวั 



 

เกณฑห์ลกัสตูรประกาศนียบตัรในวชิาชีพเวชกรรมดา้นศลัยศาสตรศี์รษะและคอ ๒๕๖๒ หนา้ 13 

-บริเวณหอ้งพกัแพทยแ์ละหอผูป่้วยมีระบบลอ็คประตดูว้ยรหสั และกลอ้งวงจรปิดเพ่ือความ
ปลอดภยัของผูป้ฏิบตัิงาน 

 
-จ านวนผู้ป่วยเพยีงพอและชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธข์องการเรียนรู้ที่

คาดหวัง  
-ปี พ.ศ. 2562 มี visit ของผูป่้วยโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอตอ่ปี จ  านวน  3,615 ราย มีการ

ผา่ตดัทางศลัยกรรมศีรษะและคอตอ่ปี จ  านวน 877 ราย จ านวนผูป่้วยมเีพียงพอและมีความหลากหลาย 
 

-สื่ออเิล็กทรอนิกสส์ าหรับการเรียนรู้ทีผู้่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถงึได้ มกีารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารให้เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอยา่งมปีระสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

-ระบบ Intranet ของทางรพ.มหาราชนครเชียงใหมม่ีสญัญาณครอบคลมุทกุพืน้ท่ีของโรงพยาบาล
ท าใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มลูวิชาการและวารสารทางการแพทยฉ์บบัเตม็ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

-Application Line group “Knowledge management” เปิดโอกาสใหซ้กัถามและแบง่ปันความรู้
จาการรกัษาผูป่้วยมะเรง็ศีรษะและคอ 

 
-การจัดประสบการณใ์นการปฏิบัติงานเป็นทมีร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวชิาชพีอืน่ 

-ผูฝึ้กอบรมมีโอกาสปฏิบตัิงานผา่ตดัรว่มกบัแพทยส์าขาอ่ืนเชน่ ศลัยแพทยร์ะบบประสาทในกรณี
ผา่ตดั Craniofacial resection ศลัยแพทยท์รวงอกในกรณีผา่ตดั Large substernal goiter, intrathoracic 
tracheal stenosis, esophageal cancer และศลัยแพทยผ์า่ตดัตกแตง่และสรา้งเสริมในกรณีผา่ตดั 
complex free flap reconstructive surgery เป็นตน้ 

-ผูฝึ้กอบรมไดร้บัประสบการณแ์ละความรูจ้ากการประชมุวางแผนการรกัษามะเรง็หคูอจมกู 
รว่มกบัแพทยส์หสาขาและบคุคากรวิชาชีพอ่ืน เชน่ แพทยร์งัสีรกัษา แพทยร์งัสีวินิจฉยั แพทยอ์ายรุศาสตร์
มะเรง็วิทยา แพทยพ์ยาธิวิทยา นกัฝึกกลนืและแกไ้ขการพดู ทนัตแพทยเ์ป็นตน้ 

-สถาบันฝึกอบรมมกีารน าความเชีย่วชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนการ
ฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 
 
10. อายุและการต่ออายุประกาศนียบัตรฯ 

แพทยสภาก าหนดใหป้ระกาศนียบตัรในวิชาชีพมีอาย ุ5 ปี ผูท่ี้ไดร้บัประกาศนียบตัรนีจ้ะตอ้งตอ่อายุ
ประกาศนียบตัรตามวิธีการตอ่ไปนี ้
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1. เขา้รว่มประชมุวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคออย่างนอ้ย 3 ครัง้ตอ่ 5 ปี 
หรือ 

2. หนงัสือรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาวา่ไดผ้า่ตดัโรคทางศลัยกรรมศีรษะและคอไมน่อ้ยกวา่ 50 
ราย ตอ่ 5 ปี 

11. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
ภาควิชาฯ มีการก ากบัดแูลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็นประจ า มีกลไก

ส  าหรบัการประเมินหลกัสตูรและน าไปใชจ้ริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ตอ้งครอบคลมุ 
- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
- ผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้พึงประสงค ์
- แผนการฝึกอบรม 
- ขัน้ตอนการด  าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
- การวดัและประเมนิผล 
- พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 
- ทรพัยากรทางการศกึษา 
- คณุสมบตัิของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
- ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสขุภาพ 
- สถาบนัฯ รว่ม 
- ขอ้ควรปรบัปรุง 
ภาควิชาฯ แสวงหาขอ้มลูป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูร จากผูใ้หก้ารฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม นายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มลูป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการปฏิบตังิานของแพทยผ์ูส้  าเรจ็การฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 
12. การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

ภาควิชาฯ จดัใหม้ีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะ หรืออย่างนอ้ยทกุ 5 ปี    
ปรบัปรุงกระบวนการ โครงสรา้ง เนือ้หา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้  าเรจ็การฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการ
ประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ปรบัปรุงแกข้อ้บกพรอ่งท่ีตรวจพบ มีขอ้มลู
อา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 

ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูร้บัผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน/ พฒันา
หลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ หรืออย่างนอ้ยทกุ 5 ปี และแจง้ผลการทบทวน/ พฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 
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13. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

- ภาควิชาฯ บริหารจดัการหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นตา่งๆ ไดแ้ก่ การรบั
สมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรบั) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและ
ประเมินผล และผลลพัธข์องการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์เอกสารแสดงการส าเรจ็การฝึกอบรม 

- ภาควิชาฯ ก าหนดหนา้ท่ีรบัผดิชอบและอ านาจในการบรหิารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/ 
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 

- ภาควิชาฯ มีบคุลากรท่ีปฏิบตังิานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการด  าเนินการของ
การฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การบรหิารจดัการท่ีดีและใชท้รพัยากรไดอ้ย่างเหมาะสม 

- ภาควิชาฯ จดัใหม้ีใหม้ีจ  านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนนุดา้นอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 
14. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

 ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมท่ีจะไดร้บัการอนมุตัิใหจ้ดัการ
ฝึกอบรม จะตอ้งผา่นการประเมินความพรอ้มในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดร้บัการ
ประเมินคณุภาพทกุ 5 ปี 

 

 


