
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

แบบบันทึกขอมูล ฉบับ  ก 

ขอมูลตามเกณฑท่ัวไปสําหรับการเปนสถาบันฝกอบรม 
หลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาตางๆ 

 

 

ชื่อสถาบันฝกอบรม   (คณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาล) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันฝกอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาลท่ีจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในหลักสูตรการ

ฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาตางๆ ของแพทยสภา  

คณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาลใด มีความประสงคจะเปนสถาบันฝกอบรม  จะตองจัดทําบันทึกขอมูล

ฉบับ ก และ ฉบับ ข เพ่ือประกอบการขออนุมัติจากแพทยสภา 
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1.  คุณสมบัติท่ัวไป  
1.1 ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 

 

 ไดรับการรับรองแลว (โปรดระบุระบบคุณภาพท่ีไดรับการรับรอง)    

  

  

 กําลังดําเนินการพัฒนา (โปรดระบุระบบคุณภาพท่ีตองการขอการรับรอง และขั้นตอนท่ีกําลังดําเนินการ)    

  

  

  

  

   อื่นๆ (โปรดระบุ)   

 

1.2 มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชา / แผนก / กอง รับผิดชอบการดําเนินการฝกอบรมแพทยประจําบาน 
 มี โปรดระบุชื่อหนวยงาน   

  

   ไมมี 

1.3 มีปณิธานและพันธกิจของสถาบันระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานท่ีมีความรูความสามารถ 
 

    มี  โปรดระบุปณิธานและพันธกจิ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ไมมี 

1.4 จํานวนผูปวยและจํานวนเตียงผูปวยท้ังโรงพยาบาล (ขอมูลยอนหลัง 3 ป) 
 

 พ.ศ. 
หองฉุกเฉิน 

(ครั้งการตรวจ/ป) 
ผูปวยนอก  

(ครั้งการตรวจ/ป) 
ผูปวยใน 

(ครั้งการรบัไว/ป) 
จํานวนเตียง

สามัญ 
จํานวนเตียง

พิเศษ 
จํานวนเตียงใน
หอผูปวยวิกฤต 
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1.5 จํานวนผูปวยและจํานวนเตียงผูปวยแยกตามภาควิชา / แผนก / กอง (ขอมูลยอนหลัง 3 ป) 
 

 ลําดับ 
ภาควิชา / 
แผนก / กอง 

พ.ศ. 
ผูปวยนอก (ครั้ง
การตรวจ/ป) 

ผูปวยใน (ครั้ง
การรับไว/ป) 

จํานวนเตียง
สามัญ 

จํานวนเตียง
พิเศษ 

จํานวนเตียงใน
หอผูปวยวิกฤต 

 1 อายุรศาสตร       

         

         

 2 ศัลยศาสตร       

         

         

 3 กุมารเวชศาสตร       

         

         

 4 สูติศาสตร       

         

         

 5 นรีเวชวิทยา       

         

         

 6 โสต ศอ นาสิก       

  วิทยา       

         

 7 จักษุวิทยา       

         

         

 8 ออรโธปดิกส       

         

         

 9 จิตเวชศาสตร       

         

         

 10 รังสีวิทยา       

         

         

 11 วิสัญญีวิทยา       

         

         

 12 เวชศาสตร       

  ฟนฟ ู       

         

 13 เวชศาสตร       

  ครอบครัว       

         



4 

 ลําดับ 
ภาควิชา / 
แผนก / กอง 

พ.ศ. 
ผูปวยนอก (ครั้ง
การตรวจ/ป) 

ผูปวยใน (ครั้ง
การรับไว/ป) 

จํานวนเตียง
สามัญ 

จํานวนเตียง
พิเศษ 

จํานวนเตียงใน
หอผูปวยวิกฤต 

 14 เวชศาสตร       

  ฉุกเฉิน       

         

 15 อื่นๆ        

  (โปรดระบุ)       

         

         

         

         

         

         

         
 

1.6 จํานวนแพทยผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ ปฏิบัติงานประจํา (ขอมูลยอนหลัง 3 ป) 

 ลําดับ ภาควิชา / แผนก / กอง พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
 1 อายุรศาสตร    

 2 ศัลยศาสตร    

 3 กุมารเวชศาสตร    

 4 สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา    

 5 โสต ศอ นาสิกวิทยา    

 6 จักษุวิทยา    

 7 ออรโธปดิกส    

 8 จิตเวชศาสตร    

 9 รังสีวิทยา    

 10 วิสัญญีวิทยา    

 11 เวชศาสตรฟนฟ ู    

 12 เวชศาสตรครอบครัว    

 13 เวชศาสตรฉุกเฉิน    

 14 พยาธิวิทยา    

 15 พยาธิวิทยาคลินิก (เวชศาสตรชันสูตร)    

 16 นิติเวชศาสตร    

 17 อื่นๆ (โปรดระบุ)     
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1.7 จํานวนบุคลากรผูชวยวิชาการหรือวิชาชีพสาขาอ่ืนท่ีมีสวนในการฝกอบรม (ขอมูลยอนหลัง 3 ป) 

 ลําดับ ภาควิชา / แผนก / กอง พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
 1 ทันตแพทย    

 2 เภสัชกร    

 3 นักเทคนิคการแพทย    

 4 นักกายภาพบําบัด    

 5 นักจิตวิทยา    

 6 นักสุขศึกษา    

 8 นักสังคมสงเคราะห    

 9 นักเวชระเบียน / นกัเวชสถิติ    

 10 นักกิจกรรมบําบัด    

 11 นักแกไขการพูด    

 12 บรรณารักษหองสมุด    

 13 นักวิชาการศึกษา    

 14 อื่น (โปรดระบุ)    

      

      

      
 

2. หนวยงานกลางพ้ืนฐาน 
2.1 หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร 

 

(1) หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค 

(ก) ประเภทงานบริการ 

 ศัลยพยาธิวิทยา (ตรวจชิ้นเน้ือ)  เซลลวิทยา   

 Frozen section  ตรวจศพ  

 อื่นๆ (โปรดระบุ)    
 

(ข) ภาระงานบริการ (ขอมูลยอนหลัง 3 ป) 
 

 ภาระงานบริการ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
 จํานวนการตรวจช้ินเนื้อ (คร้ัง)    

 จํานวนการตรวจทางเซลลวิทยา (คร้ัง)    

 จํานวนการตรวจ frozen section (คร้ัง)    

 จํานวนผูปวยถึงแกกรรมในโรงพยาบาล (ราย) (ไมรวมศพนิติเวชศาสตร)     

 จํานวนการตรวจศพ (ราย)    

 อัตราการตรวจศพ (รอยละเมื่อเทียบกับจํานวนผูปวยถึงแกกรรม)    

 กรุณาใหขอมูลตอไปนี้ กรณอีัตราการตรวจศพไมถึงรอยละ 10 #    

 • ผูปวยเสียชีวิตไดรับการทํา necropsy (ราย)    

 • ผูปวยเสียชีวิตไดรับการทํา morbidity & mortality conference (ราย)    
 

#  สถาบันฝกอบรมจะตองแสดงหลักฐานที่บงช้ีถึงความสนใจทางวิชาการและใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค การ

ประเมินผลการรักษา เชน แสดงจํานวน necropsy อัตราการทํา mortality conference เปนตน 
 

ระบุระบบควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการท่ีใชและ/หรือใบรับรองท่ีไดรับ   
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(2) หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิก หรือ เวชศาสตรชันสูตร 
(ก) ประเภทงานบริการ 

ในเวลาราชการ  เคมีคลินิก นอกเวลาราชการ  เคมีคลินิก 

 จุลทรรศนศาสตร   จุลทรรศนศาสตร 

 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

 ซีโรโลยแีละวิทยาภูมิคุมกัน  ซีโรโลยแีละวิทยาภูมิคุมกัน 

 โลหิตวิทยา  โลหิตวิทยา 

 คลังเลือด  คลังเลอืด 

 อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)   

(ข) บุคลากรและภาระงานบริการ (ขอมูลยอนหลัง 3 ป) 
 

 ชนิดและปริมาณของงานบริการ พ.ศ.  พ.ศ. พ.ศ. 
 เคมีคลินิก     

 จุลทรรศนศาสตร    

 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    

 ซีโรโลยีและวิทยาภูมิคุมกัน    

 โลหิตวิทยา    

 คลังเลือด    

 อื่นๆ (โปรดระบุ)    

     

     
 

ระบุระบบควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการท่ีใชและ/หรือใบรับรองท่ีไดรับ   
  

 

2.2 หนวยรังสีวิทยา 
(ก) ประเภทงานบริการ 

 การตรวจทางเอ็กซเรย  การตรวจทาง Ultrasound  การตรวจ CT scan 

 การตรวจ MRI  Intervention radiology  การตรวจทางนิวเคลียร 

 การฉายรังส ี  อื่นๆ (โปรดระบุ)    
 

(ข) ภาระงานบริการ (ขอมูลยอนหลัง 3 ป) 

 ชนิดและปริมาณของของงานบริการ @ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
 จํานวนการตรวจทางเอ็กซเรย (คร้ัง/ป)    

 จํานวนการตรวจทาง Ultrasound (คร้ัง/ป)    

 จํานวนการตรวจ CT scan (คร้ัง/ป)    

 จํานวนการตรวจ MRI (คร้ัง/ป)    

 จํานวนการทํา intervention radiology (คร้ัง/ป)    

 จํานวนการตรวจทางนิวเคลียร (คร้ัง/ป)    

 จํานวนการฉายรังสี (ราย/ป)    

 จํานวนการตรวจอื่นๆ (โปรดระบุ)    

     
 

ระบุระบบควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการท่ีใชและ/หรือใบรับรองท่ีไดรับ   
  



7 

2.3 หองสมุดทางการแพทย 
(1) เวลาทําการหองสมุด   

(2) พ้ืนท่ีของหองสมุด   ตารางเมตร 

(3) จํานวนตํารา ภาษาตางประเทศ   รายการ ภาษาไทย   รายการ 

(4) จํานวนวารสารดัชนีท่ีรับเปนประจาํ ภาษาตางประเทศ   รายการ ภาษาไทย   รายการ 

(5) E-library  

 มี    จํานวน     รายการ    ไมมี 

(6) ดัชนีคนรายการตีพิมพในวารสาร 

 มี    ลักษณะท่ีมี     

   ไมมี 
 

2.4 หนวยเวชระเบียนและสถิติ 
(1) หนวยงานรับผิดชอบ 

 มี    ชื่อหนวยงาน    

   ไมมี 

(2) จํานวนผูปฏิบัติงานดานเวชระเบียน   คน 

ประกอบดวย  เจาหนาท่ีลงรหัส   คน เจาหนาท่ีจัดเก็บเวชระเบียน   คน อื่นๆ   คน 

(3) จํานวนผูปฏิบัติงานดานสถิติ   คน 

(4) แบบฟอรมเวชระเบียน ประกอบดวย 

  ขอมูลท่ัวไป 

  แบบบันทึกประวัติ, ตรวจรางกาย การวินิจฉัย วางแผนการรักษา 

 การตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 

 ฟอรมปรอท 

  แบบพิมพบันทึกคําสั่งการรักษา 

  แบบบันทึกของพยาบาล 

  แบบบันทึกความกาวหนา (progress note) 

  แบบสรุปเม่ือจําหนายผูปวย (discharge summary)  

  อื่นๆ 

(5) การคนหาเวชระเบียน  อัตราการคนพบ รอยละ   

(6) สถิติการสรุปเวชระเบียนผูปวยใน เสร็จภายใน 7 วัน หลังจําหนาย  รอยละ    ของทัง้หมด 

(7) การตรวจสอบความสมบูรณ ถกูตองของเวชระเบียน (chart audit )  

 มี     ไมมี 

(8) มีระบบบริการการคนหาเวชระเบียนเพ่ือทํารายงานหรือการศึกษาวิจัย 

 มี       ไมมี 
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3. กิจกรรมวิชาการระดับคณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาล (เชน การบรรยาย, ฝกอบรม, ประชุมวิชาการ, 

กิจกรรมระหวางหนวยงาน) (ขอมูลยอนหลัง 1 ป) 
 

 ช่ือกิจกรรม จํานวนครั้ง / ป 
 บรรยายประจํา  

 บรรยายพิเศษ  

 Morbidity / Mortality conference  

 Case conference  

 Interdepartmental conference  

 Clinico-pathological conference   

 Tissue conference  

 อื่นๆ (โปรดระบุ)  

   

   

   

   

   

   

   
 

4.    ประสบการณการฝกอบรม (ขอมูลยอนหลัง 3 ป) ระบุเฉพาะสาขา / อนุสาขา ท่ีไดรับการอนุมัติจากแพทยสภา  

(ศักยภาพ หมายถึง ตัวเลขท่ีแพทยสภาอนุมัติใหสถาบันฝกอบรมแหงน้ันรับแพทยเขาฝกอบรมไดในแตละปตามเกณฑท่ี

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ในสาขา/อนุสาขาน้ันกําหนดไว) 

 
 

สาขา / อนุสาขา 

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 

ศัก
ยภ

าพ
 

รับ
จร
ิง 

ศัก
ยภ

าพ
 

รับ
จร
ิง 

ศัก
ยภ

าพ
 

รับ
จร
ิง 

 สาขาประเภทที่ 1       

 จิตเวชศาสตร       

 จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน       

 นิติเวชศาสตร       

 พยาธิวิทยากายวิภาค       

 พยาธิวิทยาคลินิก       

 พยาธิวิทยาทั่วไป       

 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา       

 เวชศาสตรครอบครัว       

 เวชศาสตรฉุกเฉิน       

 เวชศาสตรนิวเคลียร       

 อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา       

 อายุรศาสตรโรคเลือด       

 สาขาประเภทที่ 2       

 กุมารเวชศาสตร       

 กุมารศัลยศาสตร       
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สาขา / อนุสาขา 

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 

ศัก
ยภ

าพ
 

รับ
จร
ิง 

ศัก
ยภ

าพ
 

รับ
จร
ิง 

ศัก
ยภ

าพ
 

รับ
จร
ิง 

 จักษุวิทยา       

 ตจวิทยา       

 ประสาทวิทยา       

 ประสาทศัลยศาสตร       

 รังสีวิทยาทั่วไป       

 รังสีวิทยาวินิจฉัย       

 วิสัญญีวิทยา       

 เวชศาสตรปองกัน (แขนงระบาดวิทยา)       

 เวชศาสตรปองกัน (แขนงเวชศาสตรการบิน)       

 เวชศาสตรปองกัน (แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิก)       

 เวชศาสตรปองกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร)       

 เวชศาสตรปองกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชุน)       

 เวชศาสตรปองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร)       

 เวชศาสตรฟนฟู       

 ศัลยศาสตร       

 ศัลยศาสตรตกแตง       

 ศัลยศาสตรทรวงอก       

 ศัลยศาสตรยูโรวิทยา       

 ศัลยศาสตรออรโธปดิกส       

 สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา       

 โสต ศอ นาสิกวิทยา       

 อายุรศาสตร       

 สาขาประเภทที่ 3       

 กุมารเวชศาสตรตจวิทยา       

 กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิด       

 กุมารเวชศาสตรประสาทวิทยา       

 กุมารเวชศาสตรพัฒนาการและพฤติกรรม       

 กุมารเวชศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม       

 กุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ       

 กุมารเวชศาสตรโรคไต       

 กุมารเวชศาสตรโรคทางเดินอาหารและโรคตับ       

 กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน       

 กุมารเวชศาสตรโรคระบบทางเดินหายใจ       

 กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ       

 ภาพวินิจฉัยช้ันสูง       

 ภาพวินิจฉัยระบบประสาท       

 มะเร็งนรีเวชวิทยา       

 รังสีรวมรักษาของลําตัว       

 รังสีรวมรักษาระบบประสาท       
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สาขา / อนุสาขา 

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 

ศัก
ยภ

าพ
 

รับ
จร
ิง 

ศัก
ยภ

าพ
 

รับ
จร
ิง 

ศัก
ยภ

าพ
 

รับ
จร
ิง 

 โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก       

 วิสัญญีวิทยาสําหรับการผาตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญและทรวงอก       

 วิสัญญีวิทยาสําหรับผูปวยโรคทางระบบประสาท       

 เวชบําบัดวิกฤติ       

 เวชศาสตรการเจริญพันธุ       

 เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ       

 ศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสรางใบหนา       

 ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา       

 ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก       

 ศัลยศาสตรหลอดเลือด       

 ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ       

 อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม       

 อายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม       

 อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ       

 อายุรศาสตรโรคไต       

 อายุรศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันทางคลินิก       

 อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร       

 อายุรศาสตรโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ       

 อายุรศาสตรโรคหัวใจ       
 

5. ความพรอมในดานสถานท่ี 
5.1 หองประชุม / บรรยาย (จํานวนหองและจํานวนท่ีน่ังในแตละหองซึ่งใชจัดกิจกรรมวิชาการของคณะแพทยศาสตร / วิทยาลัย

แพทยศาสตร / โรงพยาบาล) 

  

  

  

  

ระบุอุปกรณโสตทัศนูปกรณท่ีสามารถจัดใหมีในหองประชุม / บรรยาย 

  Visualizer   LCD projector    Computer    Teleconference    เคร่ืองบันทึกเสียง 

  อื่นๆ    

5.2 หอพักแพทยประจําบาน 
 มี    จํานวนแพทยประจําบานท่ีเขาพักอาศัยไดพรอมกัน     คน 

  ไมมี 

 

 


