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ค าน า 

 
  การฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัในประเทศไทยเร่ิมมีข้ึนตั้งแต่ปี 2504 เดิมข้ึนอยูก่บัคณะอนุกรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะของกระทรวงสาธารณสุขและยา้ยมาอยูใ่นความรับผดิชอบกบัแพทยสภา     ตาม
พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2511   จึงไดมี้การปรับปรุงระเบียบการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั เพื่อให้
สถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมยดึถือปฏิบติัข้ึนในปี 2515 หลงัจากนั้นไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมเกณฑม์าตรฐานแพทย์
ฝึกหดัใหม่ในปี 2519 และ2538 ยดึถือปฏิบติัตามเกณฑ์ดงักล่าวตลอดมา 
  เม่ือมีการปรับเปล่ียนหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิตข้ึน  โดยมีการเรียนการสอนชั้นคลินิกเป็น
ระยะเวลา 3 ปีและในปีสุดทา้ยของการเรียนการสอนเรียกวา่เป็นการเรียนนิสิตนกัศึกษาแพทยเ์วชปฏิบติัหรือเอกซ์
เทอน (extern) และเม่ือจบการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตแลว้ จะไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
เวชกรรม โดยไม่ตอ้งผา่นการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัเหมือนท่ีผา่นมา  ส าหรับแพทยไ์ทยท่ีจบปริญญาแพทยศาสตร์
บณัฑิตจากต่างประเทศจะตอ้งรับการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัเป็นเวลา 1 ปี ก่อนท่ีจะมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 
  แพทยสภาเห็นวา่ควรไดมี้การปรับปรุงการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหา
และสถานภาพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดน้ี ไดอิ้งตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2545 ซ่ึง
เป็นขอ้ก าหนดในการประเมินความรู้ความสามารถส าหรับการขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา สถาบนัใดเห็นวา่ควรมีการเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไวย้อ่มกระท าไดแ้ละ เป็นหนา้ท่ี
ของสถาบนัผูใ้หก้ารฝึกอบรมและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะท าการตรวจสอบกนัทั้งสองฝ่ายวา่ ไดบ้รรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และแพทยสภาจะเนน้การฝึกอบรมเพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานดว้ย 
  ส าหรับกระบวนการของการฝึกอบรม การวางแนวทางเพื่อการปฏิบติันั้น ไดม้าจากการฝึกอบรม
ของหลาย ๆ สถาบนัท่ีเคยท าการฝึกอบรมมาแลว้  และเห็นวา่น่าจะท าใหบ้รรลุผลของการพฒันาการฝึกอบรมให้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน   อนัจะเกิดประโยชน์ต่อการฝึกอบรมแพทยท่ี์จะท าใหก้ารดูแลผูป่้วยมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                   ......................... 

 
 
 
 
 
 
 



   

                                
 

   ค าช้ีแจง  

  
  ตามท่ีคณะกรรมการแพทยสภาไดมี้มติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรองสถาบนัและจดัสรรแพทย์
ฝึกหดั โดยมีหนา้ท่ีพิจารณาเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดันั้น   คณะอนุกรรมการฯ ไดด้ าเนินการจดัท าเกณฑ์
การฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั พ.ศ.2548 โดยอิงเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.2545  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัและเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.2545   จึงไดว้างหลกัเกณฑ์
การฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัฯข้ึน 
  คณะอนุกรรมการจดัสรรแพทยฝึ์กหดั ขอเรียนช้ีแจงวา่ 
  1.  เกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัน้ีเป็นเกณฑพ์ื้นฐาน ความรู้  ความสามารถ  ตลอดจนเจตคติ
ต่อการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ไดอิ้งเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545 
  2.  เน่ืองจากสถาบนัต่าง ๆ มีโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั หากสถาบนัใดคิดวา่จะเกิดประโยชน์ต่อ
ผูรั้บการฝึกอบรมก็สามารถเพิ่มเติมจากเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัฯ น้ีได ้
  3.  เน่ืองจากพื้นฐานเกณฑข์องการศึกษาแพทยศาสตร์ของแต่ละสถาบนัท่ีแตกต่างกนั แต่เม่ือจบ
การฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัและออกไปประกอบวชิาชีพเวชกรรมจะตอ้งมีความรู้  ความสามารถขั้นพื้นฐานเท่านั้น 
ดงันั้นผูท่ี้เขา้รับการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั จะตอ้งทราบพื้นฐานความรู้ของตนวา่มีส่วนใดท่ีขาดไป ก็จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งขวนขวายหามาเพิ่มเติม  จึงจะไดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

4. ส าหรับกระบวนการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัท่ีไดว้างแนวไวท้ั้งระยะเวลา ในการเรียนการสอน  
 ทั้งวชิาหลกัและวชิาเลือก  ตลอดจนการประเมินผล เป็นผลจากการพิจารณาจากท่ีสถาบนัต่าง ๆ เคยฝึกอบรม

มาแลว้และคิดวา่มีผลต่อการบรรลุถึงวตัถุประสงค ์
  5.  เน่ืองจากคณะอนุกรรมการ เห็นความส าคญัในการประเมินผล  จึงไดเ้นน้แนวทางการปฏิบติั
เพื่อใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน  ทั้งการประเมิน  ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ เพื่อเป็นแนวทางการประเมินส าหรับ
สถาบนัฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  6.  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรตระหนกัวา่เกณฑม์าตรฐานฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัน้ี หมายถึง 
ผลรวมสุดทา้ยของการฝึกอบรม เพื่อเป็นแพทยท่ี์จะสามารถออกไปประกอบวชิาชีพเวชกรรมได ้มิไดห้มายถึงวา่
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีก าหนดไวจ้ะมาฝึกอบรมกนัเฉพาะในปีเดียวน้ี  ดงันั้นถา้ในหลกัสูตรท่ีท่านจะไดเ้รียนมาก่อนมีอยู่
ก็จะท าใหบ้รรลุประสงคเ์ร็วข้ึน แต่หากไม่มีก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเรียน  ดงันั้นคณะอนุกรรมการจึงเห็นวา่การศึกษา
ดว้ยตนเองเป็นส่ิงจ าเป็นและมีส่วนช่วยใหก้ารฝึกอบรมมีผลดียิง่ข้ึน 

7. เกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัฉบบัน้ี  ควรไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะ ๆ  เพือ่ใหเ้กิด 
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อแพทยฝึ์กหดัมากท่ีสุด  ซ่ึงคงจะไดม้าจากขอ้คิดเห็นของสมาชิกแพทยสภา
ทุกท่าน 
 



   

                      จุดประสงค์ของการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 
 

จุดประสงคข์องการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมและพึงมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ(Professional competencies) ดงัต่อไปน้ี. 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวชิาชีพ  (Professional habits, Attitudes, Moral, and 
Ethics) 

1.1   พฤตินิสัยในการท างาน (work habits) และความรับผดิชอบต่อวชิาชีพ 
-ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อการนดัหมาย 
-รับผดิชอบต่อผูป่้วยและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
-สามารถท างานเป็นทีม  
-พยายามหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ในการท างานและหาขอ้ยติุโดยสันติวธีิ 
-สามารถวางแผน จดัระบบงาน และติดตามประเมินผล 
-รู้ขีดจ ากดัความสามารถของตนเอง 
-ยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเองและพยายามแกไ้ข 
-ยอมรับขอ้ผดิพลาดของผูอ่ื้นและใหค้วามช่วยเหลือและแนะน าตามความเหมาะสม 

1.2 รับผดิชอบในการใหค้วามจริงแก่ผูป่้วย รักษาความลบั และเคารพในสิทธิของผูป่้วย 
1.3 ปกป้องและพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์ของผูป่้วย  
1.4 แสดงเจตคติท่ีดีต่อการใหบ้ริการสุขภาพแบบองคร์วมแก่ประชาชนทุกระดบั 
1.5 ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม  
1.6 มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมต่อการประกอบวชิาชีพแพทย ์ 
1.7 ซ่ือสัตยสุ์จริตในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 

2.ทกัษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ (Communication and interpersonal skills) 
ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมพึงตระหนกัถึงความส าคญัและมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและการ

สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย ประชาชนทัว่ไป ผูร่้วมงาน และบุคลากรทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
2.1 ตระหนกัถึงปัจจยัท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อส่ือสาร  เช่น ภูมิหลงัของผูป่้วย  (การศึกษา ภาษา 

วฒันธรรม ความเช่ือเร่ืองสุขภาพ) พฤติกรรม และสภาวะทางอารมณ์ของผูป่้วย ฯลฯ 
2.2 สามารถใชภ้าษาท่าทาง    (non-verbal communication)     เช่น การแสดงท่าที    การสบตา   
 การสัมผสั ฯลฯ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.3 มีทกัษะในการฟัง รับฟังปัญหาของผูป่้วย เขา้ใจความรู้สึกและความวติกกงัวลของผูป่้วย 
2.4 ใชศ้พัท ์และภาษาพดูท่ีผูป่้วยเขา้ใจได ้แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร ให้ความมัน่ใจ และใหก้ าลงัใจ

แก่ผูป่้วย 
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2.5 มีทกัษะในการสัมภาษณ์และซกัประวติัผูป่้วย รวมทั้งเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ผูป่้วยไม่ตอ้งการเปิดเผย เช่น 
ประวติัเพศสัมพนัธ์ ฯลฯ 

2.6 สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉยั ผลการรักษา การพยากรณ์โรค ใหผู้ป่้วยและญาติ
ผูป่้วยเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งการแจง้ข่าวร้าย และการปฏิบติัใน
กรณีผูป่้วยท่ีใกลเ้สียชีวิตและกรณีท่ีผูป่้วยเสียชีวติแลว้  

2.7 สามารถโนม้นา้วใหผู้ป่้วยและญาติใหค้วามร่วมมือในการรักษาและดูแลตนเอง ใหสุ้ขศึกษา ใหค้  า
ปรึกษาหารือ และใหค้  าแนะน าผูป่้วยได ้

2.8 บนัทึกขอ้มูลทางการแพทย ์เขียนใบรับรองแพทย ์ใบส่งต่อผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามความเป็น
จริง และครบถว้นสมบูรณ์ 

2.9 น าเสนอรายงานทางการแพทย ์และอภิปรายในท่ีประชุมได ้
2.10มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์แก่บุคลากรทางการแพทยทุ์ก ระดบั และ 
    ประชาชน 
3.ความรู้พืน้ฐาน  (Basic Medical Knowledge) 
3.1 มีความรู้ความเขา้ใจตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2545 ในหมวด

ความรู้ความสามารถทางวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน และระดบัความรู้ความสามารถทางวชิาชีพและ
ทกัษะทางคลินิก และสามารถคน้หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อน าไปประยกุตใ์นการตรวจ
วนิิจฉยัและบ าบดัรักษาผูป่้วย ตลอดจนวางแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัการเจบ็ป่วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

3.2 มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่อไปน้ี 
3.2.1 ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย 
3.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน เวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว 
3.2.3 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งและเหมาะสมในการท าเวชปฏิบติั 
3.2.4 หลกัการดา้นระบาดวทิยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ (medical informatics) ระบาดวทิยาคลินิก และ 

evidence-based medicine 
3.2.5 งานบริหารและสังคมศาสตร์ 

หลกัการบริหารงานทัว่ไป และการบริหารงานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
สังคมศาสตร์ มานุษยวทิยา และพฤติกรรมศาสตร์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเสริมสร้างเจตคติ และ  
ความเขา้ใจต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสังคม  

3.2.6 หลกักฎหมายทัว่ไป และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ตลอดจนกฎ 
             ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของแพทยสภา และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามเกณฑม์าตรฐานผู ้ 
             ประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2545 
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       4.ทกัษะทางคลนิิก  (Clinical Skills)    
       มีความสามารถดงัต่อไปน้ี   

4.1 สังเกตอากปักิริยาของผูป่้วย  
4.2 ซกัประวติั และตรวจร่างกายผูป่้วยอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งแม่นย  า 
4.3 รวบรวมขอ้มูลจากประวติั การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษต่าง ๆ 

เพื่อน ามาตั้งสมมุติฐานวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผูป่้วย 
4.4 เลือกใชก้ารตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน เคร่ืองมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบติัการต่างๆ โดย

ค านึงถึงความคุม้ค่าและความเหมาะสม 
4.5 น าความรู้ทางทฤษฎี และหลกัฐานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาในการวนิิจฉยัและบ าบดัรักษาผูป่้วย 
4.6 ใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจ ตรวจวนิิจฉยัและบ าบดัรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

               เหมาะสม และทนัท่วงที 
4.7 บนัทึกเวชระเบียนอยา่งถูกตอ้ง เป็นระบบ และต่อเน่ืองโดยอาศยัแนวทางมาตรฐานสากล (International 

Classification of Diseases, ICD) 
        4.8ใหบ้ริการสุขภาพผูป่้วยแบบองคร์วม (holistic approach)  ไดแ้ก่ การตรวจวินิจฉยั บ าบดัรักษา ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนัการเจบ็ป่วยทั้งทางร่างกาย จิตและสังคม ในสภาพท่ีเป็นปัจเจกบุคคล 
และในสภาพท่ีเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวและสังคม 

4.9ปรึกษาหารือผูมี้ความรู้ความช านาญ หรือส่งผูป่้วยไปรับการรักษาต่อไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที 

5.ทกัษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การท าหัตถการทีจ่ าเป็น (Technical 
and Procedural skills)   

มีความสามารถในการท าหตัถการและใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในการตรวจวนิิจฉยัและรักษาผูป่้วยโดยรู้ขอ้บ่งช้ี
ในการตรวจ เขา้ใจวธีิการตรวจ สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง และแปลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรู้จกัการเตรียมผูป่้วย
เพื่อการตรวจวนิิจฉยันั้นๆ ตามเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
พ.ศ.2545 

6.การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous professional development) 
 6.1 มีนิสัยใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

6.2 แสวงหาความรู้และทกัษะทางวชิาชีพเพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหท้นัความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
6.3 มีความสามารถในการคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(information technology) ในการหาขอ้มูลใหม่ๆ  
6.4 ติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีท าใหส้ามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงทางวทิยาการของโลก 
6.5 ตระหนกัถึงความส าคญัของชีวเวชศาสตร์ (biomedical sciences) ระบาดวทิยาคลินิก evidence-based 

medicine และการวจิยัเก่ียวกบัสุขภาพ ท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นเวชปฏิบติั 
6.6 มีเจตคติในการพฒันาคุณภาพงานอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
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การจดัการเรียนการสอน 
 แบ่งไดเ้ป็น 2 ภาค ดงัน้ีคือ ทางภาคทฤษฎี และปฏิบติั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ภาคทฤษฎี  ควรมีการเรียนการสอนในลกัษณะดงัน้ี เช่น 

- Lecture 
- Conference 
- Bed Side Round  หรือ Grand Round 
- Journal club 
- Mortality Morbility Conference 
- ประชุมทางวชิาการ 
- Interesting case, Admission Review, Morning Report etc. 

ภาคปฏิบติั  ควรฝึกใหป้ฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
   -  ศึกษาและปฏิบติักบัอาจารยผ์ูส้อน เช่น การปฏิบติัการซกัประวติัตรวจร่างกาย 
      ขา้งเตียง 
   -  ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง เช่น รับคนไข ้ออก OPD  ตรวจร่างกาย การปฏิบติังาน 
      ในหอ้งฉุกเฉิน หอ้งคลอด หอ้งปฏิบติัการเจาะเลือด ฯลฯ 
   -  ศึกษาดว้นตนเอง เช่น เขา้หอ้งสมุด คน้ประวติั การศึกษาจากสไลดเ์น้ือเยือ่ 
 ส าหรับในภาคปฏิบติัควรมีระยะเวลาในการปฏิบติันอกเวลาราชการเพิ่มเติมภายใตค้วามรับผดิชอบของ
แพยท่ี์อาวโุสกวา่ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสาขาวชิาต่าง ๆ ของแพทยฝึ์กหดั 
 แพทยฝึ์กหดัจะตอ้งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมครบ 12 เดือน โดยหมุนเวยีนการฝึกอบรมในสาขาวชิา
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  อายรุศาสตร์  3 เดือน โดยควรผา่นการฝึกอบรมทางดา้นจิตเวชศาสตร์ ½ เดือน 
 2.  ศลัยศาสตร์  3 เดือน โดยควรผา่นการฝึกอบรมในสาขายอ่ยดงัน้ี 
  2.1  ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 1  เดือน 

2.2 ศลัยศาสตร์ประสาทหรืออุบติัเหตุ ½  เดือน 
2.3 ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ½ เดือน 
2.4 วสิัญญีวทิยา  ½ เดือน 
2.5 ใหเ้ลือกเรียนวชิายอ่ยในสาขาศลัยศาสตร์ เช่น ยโูร หวัใจ ตกแต่ง ฯลฯ ไดอี้ก ½ เดือน 

3.  สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา                   2  เดือน 
4.  กุมารเวชศาสตร์                    2  เดือน 
5.  จกัษุวทิยา โสต ศอ นาสิกวิทยา                   2 สัปดาห์ 
6.  เวชศาตร์ฉุกเฉิน                                          2 สัปดาห์ 
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7.  สาขาวชิาเลือก                                             1 เดือน 
 

 ทั้งน้ี ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมีเวลาในการปฏิบติังานในแต่ละหน่วยยอ่ยตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
 
การแบ่งเวลา  ระยะเวลาในการฝึกอบรมในเวลาท าการปกติแบ่ง ดงัน้ี 
   -  ภาคปฏิบติั 50% ของเวลา 
   -  ภาคทฤษฎี 25% ของเวลา 
   -  การศึกษาดว้นตนเอง  25%  ของเวลา 
 ทั้งน้ี ระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละสถาบนัอาจปรับไดต้ามความเหมาะสม 
 
การเรียนการสอนทางด้านเจตคต ิ
 ควรมีการสอนแบบบูรณาการแทรกในทุกสาขาวชิา โดยใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545 

การปฏิบัติงานนอกเวลา 
 เม่ือผา่นในแต่ละสาขาวชิาแลว้ ควรมีวนัท่ีตอ้งอยูเ่วรปฏิบติังานนอกเวลาไม่นอ้ยกวา่ 25%  ต่อเดือน 
โดยรวมทั้งปีไม่เกิน 60%  ของจ านวนวนัทั้งปี 
 
การประเมินผล (ภาคผนวก 4) 
 ประเมินผลจากทางดา้นวชิาการความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ดงัน้ี 
 -  ดา้นความรู้ ควรประเมินผลโดยการสอบขอ้เขียน MCQ  (Multiple Choice Question) 
ซ่ึงเป็นเร่ืองของความจ า และ MEQ (Modified Essay Question)  เป็นเร่ืองของการแกปั้ญหา โดยใหเ้ป็นไปในแนว
เดียวกบัการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมส าหรับแพทยต่์างประเทศ 
 -  ดา้นทกัษะ ควรประเมินโดยการสอบ OSCE (objective Structured Clinical Examination) และ 
direct observation ในหอผูป่้วยตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ทั้งน้ี การก าหนดใหมี้การจดัสอบภาคปฏิบติันั้น เพื่อใหบ้รรลุผลตามท่ีแพทยสภาก าหนดใหมี้การจดัสอบ
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมส าหรับแพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศโดยน าตวัอยา่ง
ขอ้สอบ MCQ, MEQ และ OSCE  ใส่ไวใ้นเกณฑก์ารฝึกอบรมเพื่อเป็นแนวทางต่อไปดว้ย 

-  ดา้นเจตคติ ควรประเมินโดยการให้เฝ้าสังเกตดูความประพฤติและผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเน่ือง ตลอดจนการฝึกอบรม ซ่ึงการประเมินทางดา้นเจตคติเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อวชิาชีพเทียบเท่ากบัวชิาการ
ความรู้ 
 ถา้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไม่ผา่นการประเมินทางดา้นเจตคติ ก็ใหถื้อวา่ไม่ผา่นการประเมินการฝึกอบรม
แพทยฝึ์กหดัดว้ย 
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ระเบียบสวสัดิการของแพทยฝึ์กหดั     
 1.  เงินตอบแทนการปฏิบติังานล่วงเวลา  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัไดก้ าหนดไว ้
 2.  สิทธิในการลากิจและลาป่วย ถือตามระเบียบราชการในการจา้งลูกจา้งชัว่คราว และถา้ปฏิบติังานเกิน 6 
เดือนข้ึนไป มีสิทธิลาพกัร้อนได ้ทั้งน้ีเวลาการปฏิบติังานตอ้งไม่ต ่ากวา่ 80%  ของแต่ละหน่วยยอ่ย 
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    ภาคผนวกท่ี 1 
 

                            หลกัเกณฑใ์นการรับรองสถาบนัฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

หลกัเกณฑ์ในการรับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 
 
1.  จ านวนเตียงคนไขใ้นแต่ละสาขาวชิาหลกั 
 -  อายรุกรรม 
 -  ศลัยกรรม 
 -  ออร์โธปิดิกส์ 
 -  สูติ-นรีเวชกรรม 
 -  กุมารเวชกรรม 
 สัดส่วน : 20 เตียง/แพทยฝึ์กหดั 1 คน/รอบปี 
2.  จ านวนแพทยเ์ฉพาะทางในสาขาหลกัท่ีรับผดิชอบสอนแพทยฝึ์กหดัในแต่ละสาขา 
 สัดส่วน : 1  คน/แพทยฝึ์กหดั 1 คน/รอบปี 
3.  จ านวนหตัถการท่ีตอ้งท าไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของแพทยสภา 
 เช่น การผา่ตดัไส้ต่ิง  การผา่ตดัคลอด  เป็นตน้ 
4.  จ านวนคนไขน้อกแผนกทัว่ไป/เฉพาะทางท่ีจดัให้แพทยฝึ์กหดัรับผดิชอบ 
 สัดส่วน : 15 คน  (3 ชม.)/ แพทยฝึ์กหดั 1 คน 
5.  ความสามารถของโรงพยาบาลในการรองรับแพทยฝึ์กหดั 
 -  หอพกั 
 -  สวสัดิการ  เงินเดือนและค่าตอบแทนล่วงเวลา 
     สิทธิในการลากิจและลาป่วย ตามระเบียบราชการในการจา้งลูกจา้งชัว่คราว 
      และถา้ปฏิบติังานเกิน 6 เดือนข้ึนไป มีสิทธิลาพกัร้อนได ้
6.  ความตอ้งการในภาพรวมของโรงพยาบาล 
7.  การจดักิจกรรมทางวชิาการ/การศึกษาต่อเน่ือง 
 -  ระบบท่ีใหแ้พทยฝึ์กหดัสามารถศึกษาต่อเน่ืองและสะสมคะแนน/หน่วยกิต  
               ไม่ต ่ากวา่ 30 คะแนน/ปี 
8.  สามารถใหก้ารฝึกอบรมแก่แพทยฝึ์กหดัตามท่ีแพทยสภาก าหนด 
 

 
หมายเหตุ     เกณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวกท่ี 2 
 

รายช่ือโรงพยาบาลท่ีรับเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั 
            ขอ้มูลส าหรับการพิจารณาก าหนดจ านวนแพทยฝึ์กหดัท่ีสถาบนัรับได ้
                                       ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
รายช่ือโรงพยาบาลท่ีรับเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั 

 
สถาบนั จ านวน

สูงสุดท่ี
ไดรั้บ 

นศพ.ปี 6   
ท่ีรับอยู ่

  แพทยฝึ์กหดัท่ีรับได ้
      ตั้งแต่ พ.ศ.2549  
         เป็นตน้ไป 

จ านวนท่ี  
ขอรับจริง 

1.  วทิยาลยัแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

41 31 10 10 

2. โรงพยาบาลต ารวจ 30 18 12 6 
3. โรงพยาบาลเลิดสิน 23 - 6 6 
4. โรงพยาบาลกลาง 21 - 21 12 
5. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 29 - 29 4 
6. โรงพยาบาลตากสิน 21 - 21 10 
7. โรงพยาบาลหาดใหญ่ 28 20 8 2 
8. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 28 3-5 23-25 3 
9. โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ 29 24 5 5 
   รวม 58 
 
 

หมายเหตุ  1.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีนกัศึกษาแพทยปี์ 6 หมุนเวยีนในภาควชิาต่างๆ ทุกเดือนดงัน้ี 
                     - ภาควชิาศลัยศาสตร์ 7-8 คน / เดือน 
                     - ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 4-5 คน / เดือน 
                     -ภาควชิาอายุรศาสตร์  3 คน / เดือน 
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ข้อมูลส าหรับการพจิารณก าหนดจ านวนแพทย์ฝึกหัดทีส่ถาบันสามารถรับได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นไป 
 

  คณะอนุกรรมการรับรองสถาบนัและจดัสรรแพทยฝึ์กหดั จะด าเนินการปรับปรุงเกณฑก์าร
ฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2545 และก าหนดจ านวน
แพทยฝึ์กหดัท่ีสถาบนัสามารถรับได ้ โดยจะพิจารณาจาก   จ  านวนแพทย ์  จ  านวนเตียง  จ  านวนคนไข ้ กิจกรรม
ทางวชิาการ  และความตอ้งการในภาพรวมของโรงพยาบาลท่ีใหก้ารฝึกทกัษะแก่แพทย ์

จึงขอความร่วมมือทางโรงพยาบาลท่ีตอ้งการรับแพทยฝึ์กหดั ในปี …. ใหข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 

1.  จ านวนเตียง      จ  านวนแพทย ์วว./อว.      จ านวนผูป่้วยนอก 
 

สาขา 
 

จ านวน 
แพทย ์วว./อว.   

 จ านวน 
เตียง 

จ านวน 
ผูป่้วยนอก / วนั 

อายรุศาสตร์ 
 
ศลัยศาสตร์ 
 
ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
 
กุมารเวชศาสตร์ 
 
สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
 
วสิัญญีวทิยา 
 
จิตเวชศาสตร์ 
 
จกัษุวทิยา 
 
โสต ศอ นาสิกวทิยา 
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2. ความพร้อมของโรงพยาบาลท่ีจะใหก้ารฝึกอบรมเม่ือพิจารณาจาก 
- กิจกรรมทางวชิาการ 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

- หอพกัและสวสัดิการ 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
- กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

- การก ากบัดูแล   และอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3.  จ านวนแพทยฝึ์กหดัท่ีโรงพยาบาลของท่านตอ้งการรับในปี   ……………   ตามสภาพความพร้อม   
        จ านวน…………………คน 
 
 
4.  ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั 
 ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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    ภาคผนวกท่ี 3 
 

ระเบียบการรับสมคัรแพทยฝึ์กหดั 
ส าหรับผูมี้สญัชาติไทยท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

แบบฟอร์มใบสมคัรแพทยฝึ์กหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
ระเบียบการรับสมคัรแพทยฝึ์กหดั 

ส าหรับผูมี้สัญชาติไทยท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
……………………………….. 

 

 คณะอนุกรรมการรับรองสถาบนัและจดัสรรแพทยฝึ์กหดั  โดยอนุมติัของคณะกรรมการแพทยสภา 
ก าหนดระเบียบในการรับสมคัรแพทยฝึ์กหดั ซ่ึงส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิตจากต่างประเทศ ไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

 
คุณสมบติัของผูเ้ป็นแพทยฝึ์กหดั 
 1.  ตอ้งมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย 

 2.  มีปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพเวชกรรม หรือหนงัสือรับรองวา่ไดส้ าเร็จการศึกษาหรือก าลงัจะ
ส าเร็จการศึกษาก่อนวนัเร่ิมการฝึกอบรม จากสถานศึกษาซ่ึงไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการแพทยสภา 
 
การสมคัรและการจดัสรร 
 1.  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการจดัสรร  ตอ้งยืน่ใบสมคัรตามท่ีส านกังานเลขาธิการแพทยสภาก าหนดไว ้ 
ณ ส านกังานเลขาธิการแพทยสภาแห่งเดียวเท่านั้น  ในกรณีท่ีแพทยผ์ูน้ั้นพ  านกัอยูต่่างประเทศจะตอ้งมีบุคคลท่ีอยู่
ในประเทศไทยท่ีสามารถติดต่อกบัผูส้มคัรได ้
 2.  ก าหนดเขตรับสมคัร  ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคมของทุกปี  
              3.  พร้อมกบัใบสมคัร  ใหผู้ส้มคัรส่งรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว  หนา้ตรงไม่สวมหมวก 
จ านวน 2 รูป  และหนงัสือรับรองวา่ส าเร็จการศึกษาในวิชาแพทยศาสตร์จากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศท่ี
แพทยสภารับรอง 
 4.  ในกรณีท่ีผูย้ืน่ใบสมคัรยงัเป็นนกัศึกษาในสถาบนัท่ีแพทยสภายงัไม่รับรอง ใหย้ืน่หลกัสูตร
แพทยศาสตร์ของสถาบนัท่ีตนศึกษาอยูเ่พื่อใหค้ณะกรรมการแพทยสภา รับรองสถาบนัการศึกษานั้นก่อนยืน่ความ
จ านงขอสมคัรเขา้ฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั 
 5.  ส านกังานเลขาธิการแพทยสภาจะรวบรวมใบสมคัรส่งใหส้ถาบนัซ่ึงผูส้มคัรแจง้ความจ านงเขา้รับการ
ฝึกอบรมพิจารณาคดัเลือก 
 6.  เม่ือผูส้มคัรไดรั้บแจง้วา่ไดรั้บการจดัสรรเขา้ปฏิบติังาน ณ สถาบนัใด ตอ้งไปรายงานตวั ณ สถาบนั
นั้น ๆ ภายในวนัท่ี 15 มีนาคม ของทุกปี และเขา้ปฏิบติังานในฐานะแพทยฝึ์กหดั วนัท่ี 1 เมษายน 

 7.  ในกรณีท่ีสถาบนัใดมีระเบียบเพิ่มเติมวา่ ก่อนเขา้ปฏิบติังานแพทยผ์ูน้ั้นจะไดรั้บการปฐมนิเทศเป็น
ระยะเวลาหน่ึง    ระยะเวลาดงักล่าวยอ่มไม่รวมการฝึกอบรมเป็นแพทยฝึ์กหดั    (ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา 12 เดือนเตม็) 
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 8.  ผูส้มคัรอาจไม่ไดรั้บการจดัสรรก็ได ้ถา้ไม่มีสถาบนัใดประสงคจ์ะรับผูน้ั้นเป็นแพทยฝึ์กหดั 

 9.  ในกรณีท่ีแพทยฝึ์กหดัไม่สามารถปฏิบติังานในสถาบนัท่ีจดัสรรใหไ้ดจ้นครบระยะเวลาเป็น 
 แพทยฝึ์กหดั   แพทยสภาจะไม่มีพนัธะท่ีจะจดัหาสถานท่ีฝึกอบรมใหแ้พทยผ์ูน้ั้นไปจนครบระยะเวลา  
12 เดือน 

 10.เงินเดือนหรือค่าตอบแทนแพทยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรตามระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแต่ละ 

 สถาบนัก าหนด 
11.ระเบียบน้ีใหเ้ร่ิมใชต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 
 

      ประกาศ ณ  วนัท่ี    8   ธนัวาคม  2548 

 
                        (นายแพทยพ์ินิจ  กุลละวณิชย)์ 
                                                                                       เลขาธิการแพทยสภา 
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                                                                                                                    เลขท่ี …………… 

                                                               ใบสมคัรแพทยฝึ์กหดั 
 

รุ่นท่ี ………………….. พ.ศ. …………… 
********************* 

 

โปรดกรอกแบบใบสมคัรให้ชดัเจนและครบถว้น 
 

1. ช่ือ  (นาย,  นางสาว,  นาง)  ……………………………………  ช่ือสกุล ………………………………… 

นามสกุลเดิม  (ถา้มี)  ………………………………….   

2. เกิดวนัท่ี ………. เดือน …………………… พ.ศ. ……….  สถานท่ีเกิด  ……………………. ……………  
อาย ุ…………….. ปี     เช้ือชาติ ………………… สัญชาติ …….……………  ศาสนา …..…………….. 

      สถานภาพสมรส                 โสด               คู่                      หมา้ย              หยา่ 
3.   ภูมิล าเนา   เลขท่ี …………………. หมู่ท่ี ……….. ซอย ……………………… ถนน ……………………… 
      ต าบล …………………. อ าเภอ ……………………….. จงัหวดั ……………………… โทรศพัท ์…………. 

4.  ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีสามารถติดต่อไดท้นัที  หากมีการเปล่ียนแปลงตอ้งแจง้ท่ีอยูใ่หม่ให้แพทยสภาทราบโดยด่วน) 
     เลขท่ี …………. หมู่ท่ี ….. ซอย …………………. ถนน  …………………….. ต าบล ……………………… 
     อ าเภอ ……………………. จงัหวดั ……………………… รหสัไปรษณีย ์….………... โทรศพัท ์………….. 

    ช่ือบิดา ……………………………………………….. อาชีพ ………………………………………………… 

    ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………….. 
    ช่ือมารดา ……………………………………………. อาชีพ …………………………………………………. 

    ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………….. 
    ช่ือสามี  หรือ  ภรรยา  ………………………………….. อาชีพ …………………………………………… 

5. ท่ีท างาน  ……………………………………………………………………………………………………….. 
                          ไม่มีบุตร                    มีบุตร ……….. คน                   ก าลงัตั้งครรภ ์……………….เดือน 

6. ผูท่ี้สามารถติดต่อไดโ้ดยด่วน ……………………………………………………………………………………  
    ท่ีอยู ่……….………………………………………………………………. โทรศพัท ์…………………………. 
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7. ก าลงัศึกษาวชิาแพทยศาสตร์ปีสุดทา้ยท่ี …………………………………………………………………… 

    ประเทศ ……………………………………………….. 
8. จะไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตย ์ในเดือน …………………………………. พ.ศ. …………………. 

9. ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์  จาก …………………………………………………………………………. 

    ประเทศ ……………………………………………….. 
10. ขา้พเจา้ไดร่้วม หรือเคยร่วมในกิจกรรมนอกหลกัสูตรต่าง ๆ ขณะท่ีเป็นนกัศึกษาแพทยท่ี์ส าคญัคือ 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ขา้พเจา้มีงานอดิเรก ไดแ้ก่  ………………………………………………………………………………….. 

12. เกียรติหรือรางวลัท่ีขา้พเจา้เคยไดรั้บ………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 

13. ขา้พเจา้เล่นกีฬาต่อไปน้ี   ……………………………………………………………………………………. 

14. จงัหวดัท่ีขา้พเจา้เคยพ านกัอยูน่านเกิน  1  ปี  คือ …………………………………………………………… 
15. รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีท่านคิดวา่จะเป็นประโยชน์ในการคดัเลือก …………….………………………………. 
      ………………………………………………………………………………………………………………… 
16. นามอาจารยห์รือแพทยท่ี์จะใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ 

(1) ……………………………………………………………………… 
(2) ……………………………………………………………………… 
(3) ……………………………………………………………………… 

17. ไดแ้นบใบส าคญัต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย คือ 

       ใบประเมินผลการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 
                  หนงัสือรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ วา่จะไดรั้บปริญญาบตัร พ.ศ. ………… ก่อนวนัท่ี 31 มีนาคม 

                  ภาพถ่ายใบปริญญาบตัรแพทยศาสตรบณัฑิต 
                  ส าเนาทะเบียนบา้น 
                  ส าเนาบตัรประชาชน 
                  ภาพถ่ายผูส้มคัร ขนาด  2  น้ิว  ถ่ายไม่เกิน  2  เดือน  จ านวน  2  รูป 

                  ภาพถ่าย สด.43 
                  ภาพถ่ายหนงัสือส าคญัประจ าตวัแสดงวา่ผา่นการฝึกวชิาทหาร 
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18. ขอจดัอนัดบัของโรงพยาบาลท่ีรับรองโดยแพทยสภา ส าหรับเป็นสถานท่ีอบรมและฝึกหดัภายหลงั 
      จบการศึกษาแพทยศาสตร์ ดงัน้ี 
 

                                            สถาบนัท่ีตอ้งการสมคัร 
(1) ………………………………………………………………………….. 
(2) ………………………………………………………………………….. 
(3) ………………………………………………………………………….. 
(4) ………………………………………………………………………….. 

 

(กรุณาเขียนใหช้ดัเจน  หากมีการแกไ้ขตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กคร้ัง) 
 
 
      ลงช่ือ  ……………………………………………. 
                ( ……………………………………….. ) 
       ……………. / …………… / ……… 
 

ช าระเงินตามใบเสร็จเล่มท่ี ………………………….. 
 

เลขที ่………………………  วนัที ่……….………… 
 
ลงช่ือ ………………………………………….. 
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ภาคผนวกท่ี 4 
แบบประเมินการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหดั 

 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

                                                                                         พฝ.1 
 

                                     แบบประเมินการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหดั 
 (ข้อมูลของผู้ประเมนิเป็นข้อมูลปกปิดในการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดของแพทยสภา) 

 

ขอ้มูลทัว่ไป 
 

 นพ. พญ. (ช่ือ)...............................(สกุล) ……................……สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา…………………..… 
ปฏิบติังานฝึกอบรมท่ีโรงพยาบาล…………....…………………….......………จงัหวดั…………………...………
ก าหนดการปฏิบติังาน…… เดือน ตั้งแต่ ...../......../........(วนั/ เดือน/ ปี) ถึง...../......../........(วนั/ เดือน/ ปี) 
 
สาขาวชิา     อายรุศาสตร์     3 เดือน โดยควรผา่นการฝึกอบรมทางดา้นจิตเวชศาสตร์   1/2 เดือน 
                    ศลัยศาสตร์      3 เดือน  โดยควรผา่นการฝึกอบรมในสาขายอ่ยดงัน้ี 

- ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  1 เดือน 
                         -     ศลัยศาสตร์ประสาทหรืออุบติัเหตุ  1/2 เดือน 

-     ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  1/2 เดือน 
- วสิัญญีวทิยา1/2 เดือน 
- ใหเ้ลือกเรียนวชิายอ่ยในสาขาศลัยศาสตร์  เช่น ยโูร หวัใจ ตกแต่ง ฯลฯ ไดอี้ก1/2 เดือน 

                   สูติศาสตร์- นรีเวชวทิยา    2 เดือน                                 
                   กุมารเวชศาสตร์  2 เดือน        
                   จกัษุ โสต ศอ นาสิกวทิยา   2 สัปดาห์ 
                  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  2 สัปดาห์    
                  วชิาเลือก        1 เดือน  ระบุ………………………………………………………. 
ระยะเวลาปฏิบติังานจริง…… เดือน ตั้งแต่ ...../......../........(วนั/ เดือน/ ปี) ถึง...../......../........(วนั/ เดือน/ ปี) 
ลาป่วย……วนั   ลากิจ….....วนั     ขาดงานโดยไม่มีการลา……วนั  ไม่อยูเ่วรโดยไม่แจง้….....คร้ัง 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานจริงร้อยละ…….......      
การประเมินผล (ดูเกณฑก์ารประเมินตามเอกสารแนบ) 
 
 หัวข้อประเมิน      ผลการประเมิน  
      ดีเด่น   ดี  ผ่าน             ไม่ผ่าน  
  (4 คะแนน)      (3 คะแนน)          (2 คะแนน)          ( 1คะแนน) 
1. ความรู้                 
2. ทกัษะทางคลินิก                                
3. การท าหตัถการ (หากมี)                                        
4. การบนัทึกรายงาน                  
5. การส่ือสารดว้ยวาจา                 
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6.ความรับผดิชอบ                  
7.มนุษยสัมพนัธ์                 
8. ความใฝ่รู้                  
9. ความประพฤติ                  
 
คะแนนเฉลีย่  (เต็ม 4 คะแนน) …………………………………  
การประเมินนีใ้ช้ข้อมูลจาก   
  ความเห็นเฉพาะตวั   ความเห็นของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง   อ่ืน ๆ  
(ระบุ).......................................... 
ความคิดเห็นเพิม่เติม
...................................................................................................................................... 
…………………………………..........................…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....................................... 

 
      

ลงช่ือ………………………………………………………........................... 
  

            (.….......................…….……….……………………………………) 
    ต าแหน่ง ................................................................................................... 
                                                      ประเมินเม่ือวนัท่ี……………… เดือน…..……………….พ.ศ…………….. 
 

            พฝ.1 
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   แบบประเมนิผลการปฏิบัติงานของแพทย์แพทย์ฝึกหัด 
 

วตัถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหดัในสาขาต่างๆ ท่ีแพทยผ์า่นการปฏิบติังาน 
 
ค าอธิบาย  

1.  แบบประเมินผลน้ี เป็นแบบวดัผลการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหดัท่ีผา่นการปฏิบติังานในแต่ละ
สาขาวชิา แต่ละกลุ่มงานหรือแต่ละภาควชิาในสถานท่ีฝึกทกัษะท่ีแพทยสภารับรอง 

2.  ผูต้อบแบบประเมิน ไดแ้ก่แพทย ์พีเ่ลีย้ง คือแพทยเ์ฉพาะทางในสาขาต่างๆ ท่ีคอยดูแลแพทยท่ี์
เขา้ฝึกอบรม  หรือหวัหนา้กลุ่มงาน หรือหวัหนา้ภาควชิา ของสถานฝึกทกัษะ 

3. แบบ พฝ..3/1  ฉบบัน้ีใหร้วบรวมส่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหรือหวัหนา้ใหญ่ของหน่วยงานท่ี
เป็นสถานฝึกปฏิบติังานเพทยฝึ์กหดั  เพื่อน าขอ้มูลกรอกสรุปลงในแบบ พฝ.3/2  ซ่ึงจะใชเ้ป็นหลกัฐานประวติั   
ในการปฏิบติังานและใชอ้า้งอิงในการประเมิน และกรุณาเก็บไวท่ี้หน่วยงานของท่าน เพื่อเป็นหลกัฐานของแพทย์
แต่ละบุคคลใหค้รบทุกสาขาท่ีแพทยผ์า่นโดยเก็บรักษาไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี   จึงท าลายได ้

4. เกณฑก์ารประเมิน ผูป้ฏิบติังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัให้ครบทุกสาขาวชิาในสาขาหลกัรวมทั้ง
ช่วง Elective โดยรวมระยะเวลาการฝึกปฏิบติังานแลว้จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 80%  ของแต่ละสาขาวชิารวมทั้งช่วง 
Elective  และผลการประเมินไดต้ั้งแต่ระดบั “ผา่น “ ในทุกหวัขอ้ท่ีมีการประเมิน  

5. ผูท่ี้ไดรั้บการประเมินวา่   ไม่ผา่น  เป็นได ้ 2  กรณี 
5.1 ปฏิบติังานไม่ครบ 80%   

 5.2  ปฏิบติังานครบ 80% แต่ไดรั้บการประเมินวา่  ไม่ผา่น  ในขอ้ใดขอ้หน่ึงในแต่ละสาขาวชิา 
รวมทั้งช่วงวชิาเลือก    ซ่ึงในกรณีท่ีใหก้ารประเมินวา่  ไม่ผา่น   กรุณาแนบรายละเอียดมาดว้ยทุกคร้ังส าหรับเป็น
แนวทางใหผู้ถู้กประเมินปรับปรุงแกไ้ข  
ทั้ง  2  กรณี  สถาบนัยงัไม่ควรออกประกาศนียบตัรฯ ให ้   ใหแ้พทยผ์ูไ้ม่ผา่นการประเมิน  ตอ้งปฏิบติังานชดเชย
เพิ่มเติมในสาขาวชิาท่ียงัปฏิบติังานไม่ครบ   หรือ  ไม่ผา่น   ต่อทนัทีหลงัจากส้ินสุดช่วงระยะเวลาการปฏิบติังาน 
และเม่ือไดรั้บการประเมินวา่ผา่นแลว้   จึงจะไดรั้บประกาศนียบตัรฯ 
 
หวัขอ้ประเมินและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 แต่ละหวัขอ้ท่ีประเมิน มีค าอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

1.  ความรู้ 

  ไม่ผา่น  (1 คะแนน) ไม่สามารถแสดงความรู้ใหผู้อ่ื้นรับทราบไดแ้ละไม่มีการปรับปรุง/  
                                                             พฒันา 
  ผา่น  (2 คะแนน) รู้ในส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งรู้ 

  ดี  (3 คะแนน) มีความรู้เป็นท่ีน่าพอใจ 
  ดีเด่น  (4 คะแนน) มีความรอบรู้เป็นท่ีน่าพอใจอยา่งสม ่าเสม 
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2.  ทกัษะทางคลนิิก 
  หมายถึง  ความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ในการดูแลรักษา และแกไ้ขปัญหาผูป่้วยแบบ 
              บูรณาการ 
  ไม่ผา่น  (1 คะแนน) ไม่สามารถประยกุตค์วามรู้ในการดูแลรักษาผูป่้วยไดแ้ละไม่มีการ 
                                                             พฒันา 
  ผา่น  ( 2 คะแนน) สามารถประยกุตค์วามรู้ไดใ้นผูป่้วยโรคสามญัท่ีพบบ่อย 
  ดี  ( 3 คะแนน) สามารถประยกุตค์วามรู้ได ้แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งในสถานการณ์ต่างๆ  
                                                              เช่น ปัญหาฉุกเฉิน  ซบัซอ้น  การส่งต่อผูป่้วย 

ดีเด่น  (4 คะแนน) สามารถประยกุตค์วามรู้ได ้แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งในสถานการณ์ต่างๆ 
                                      เช่น  ปัญหาฉุกเฉิน  ซบัซอ้น  การส่งต่อผูป่้วยเป็นท่ีน่าพอใจอยา่ง 
                                      สม ่าเสมอ 

3.  การท าหัตถการ (หากมี) 
  ไม่ผา่น  (1 คะแนน)   ไม่สามารถท าหตัถการไดแ้มจ้ะอยูภ่ายใตค้  าแนะน าของแพทยพ์ี่เล้ียง 
                                                              และไม่มีการพฒันา 
  ผา่น  (2 คะแนน)    สามารถท าหตัถการท่ีแพทยสภาก าหนดภายใตค้  าแนะน าของแพทยพ์ี่  
                                                              เล้ียง 

ดี           (3 คะแนน)       สามารถท าหตัถการไดทุ้กหตัถการตามเกณฑท่ี์แพทยสภาก าหนดได้
ดว้ยตนโดยไม่มีปัญหาแทรกซอ้นจากการท าหตัถการนั้น 

ดีเด่น      (4 คะแนน)        สามารถท าหตัถการไดทุ้กหตัถการตามเกณฑท่ี์แพทยสภาก าหนดได้
ดว้ยตนโดยไม่มีปัญหาแทรกซอ้นจากการท าหตัถการนั้น เป็นท่ีน่า
พอใจอยา่งสม ่าเสมอ 

 4 การบันทกึรายงาน 
  ไม่ผา่น  (1 คะแนน) ไม่ท าการบนัทึกรายงาน และไม่มีการพฒันา 
  ผา่น  (2 คะแนน) มีการบนัทึกอาการส าคญั และขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวกบัการเจบ็ป่วยใน 
                                                             คร้ังนั้น 
  ดี  (3 คะแนน)   บนัทึกขอ้มูลการเจบ็ป่วยอยา่งสมบูรณ์ในทุกหวัขอ้ตามมาตรฐานท่ี 
                                                                       แพทยสภาก าหนด ของผูป่้วยทุกราย 
  ดีเด่น  (4 คะแนน)   บนัทึกขอ้มูลการเจบ็ป่วยอยา่งสมบูรณ์ในทุกหวัขอ้ตามมาตรฐานท่ี 
                                                                       แพทยสภาก าหนด ของผูป่้วยทุกราย เป็นท่ีน่าพอใจอยา่งสม ่าเสมอ 
 5. การส่ือสารด้วยวาจา 
  ไม่ผา่น (1 คะแนน) ถกูร้องเรียนมากกวา่ 3 คร้ัง ในแต่ละกลุ่มงานท่ีฝึกทกัษะในเร่ืองเดียวกนั 
  ผา่น  (2 คะแนน)    ไม่เคยถูกร้องเรียน 
  ดี  (3 คะแนน) ไม่เคยถูกร้องเรียน และไดรั้บค าชมเชยจากผูป่้วย 
  ดีเด่น (4 คะแนน) ไม่เคยถูกร้องเรียน และไดรั้บค าชมเชยจากผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ 
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 6.  ความรับผดิชอบ 
หมายถึง  ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  ปฏิบติังานไดลุ้ล่วงตามเวลาท่ีก าหนด 

                                       โดยไม่มีความเสียหายในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ไม่ผา่น  (1 คะแนน)   ไม่ปฏิบติัตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายภายหลงัจากท่ีไดรั้บค าเตือน 
                                     เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ผา่น (2 คะแนน)   ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดค้รบถว้น 
  ดี (3 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และงานพิเศษอ่ืนนอกเหนือจาก  
                                                              ภาระท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ดีเด่น (4 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และงานพิเศษอ่ืนนอกเหนือจาก 
                                     ภาระท่ีไดรั้บมอบหมาย และไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งสม ่าเสมอ 
 

7.  มนุษยสัมพนัธ์ 
  หมายถึง  ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานทุกระดบั 
  ไม่ผา่น (1 คะแนน) มีปัญหากบัผูร่้วมงานไม่สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละไม่มี 
                                                             การพฒันาเม่ือไดรั้บค าเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  ผา่น  (2 คะแนน) สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มีปัญหา 
  ดี (3 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี  
  ดีเด่น (4 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี และไดรั้บค าชมเชยจากผู ้
                                                             ร่วมงาน 
 

8.  ความใฝ่รู้ 
  หมายถึง  การติดตามความกา้วหนา้ในวชิาชีพอยา่งสม ่าเสมอ และความสามารถหาความรู้ได ้
                ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  ไม่ผา่น (1 คะแนน) ไม่มีการพฒันาความรู้เพิ่มเติมจากระดบัความรู้เดิมก่อนการเพิ่มพนู 
                                                                       ทกัษะในหน่วยนั้น 
  ผา่น (2 คะแนน) สามารถท ากิจกรรมวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งดี 
  ดี (3 คะแนน)   สามารถหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่างๆ และแสดงใหเ้ห็นวา่มีความ 

                                                              รู้เพิ่มพนูข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  ดีเด่น (4 คะแนน)   สามารถหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่างๆ และแสดงใหเ้ห็นวา่มีความ 
รู้เพิ่มพนูข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  เป็นท่ีน่าพอใจ 
 9.  ความประพฤติ 
  หมายถึง  มีความซ่ือสัตย ์และไม่ท าใหเ้กิดความเส่ือมเสีย  เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
                  ทีดีงามของสังคมไทยและจริยธรรมทางการแพทย ์
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  ไม่ผา่น  (1 คะแนน)   มีความประพฤติท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามและจริย 

                                                              ธรรมทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจน ไม่มีการพฒันาเม่ือไดรั้บค าเตือน 
                                                              เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  ผา่น (2 คะแนน)    ไม่มีความประพฤติท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามและ 

                                                                     จริยธรรมทางการแพทย ์
 

  ดี (3 คะแนน)   มีความประพฤติท่ีเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามและ 
                                                              จริยธรรมทางการแพทย ์ 

ดีเด่น (4 คะแนน)   มีความประพฤติท่ีเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามและ 

                                     จริยธรรมทางการแพทย ์ตลอดจนไดรั้บค าชมเชยจากชุมชนท่ีอยู ่หรือ 
                                     สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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        พฝ.3/2 
                                  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหดั 

(ข้อมูลของผู้ประเมนิเป็นข้อมูลปกปิดในการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดของแพทยสภาเท่าน้ัน) 
 

ขอ้มูลทัว่ไป 
 
ช่ือ – สกุล ………………………………………………..  สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา......................................... 
สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน………………………………………จงัหวดั……………………………………...………
ระยะเวลาปฏิบติังาน    ตั้งแต่วนัท่ี…… เดือน…………….. พศ………..ส้ินสุดวนัท่ี…… เดือน…………….. 
พศ……….. 
ระยะเวลาท่ีฝึก…… %     ลาป่วย……วนั   ลากิจ…..วนั     ขาดงานโดยไม่มีใบลา……วนั  ไม่อยูเ่วรโดยไม่
แจง้…….คร้ัง 
 

สรุปการประเมินผล 
 

สาขา                         คะแนนทีไ่ด้ (เตม็ 4 คะแนน) 
อายรุศาสตร์                                 …..……….. 
ศลัยศาสตร์                                            ………..….. 
ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์                                ……………  
สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา                                                               …………… 
กุมารเวชกรรม                                         ……………. 
จกัษุวทิยา  โสต ศอ นาสิก                                                           ……………. 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                                                        ……………. 
สาขาวชิาเลือก        ระบุ………………………….                   ……………. 
                  คะแนนรวม                                                              …………… 
              คะแนนเฉลีย่ (เตม็ 4 คะแนน)                                     …………………… 
 

จากขอ้มูลทั้งหมด    แพทยท์่านน้ีผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหดัโดยคิดจาก 
คะแนนเฉล่ียของทุกสาขา ดงัน้ี    

 ดีเด่น         (ไดค้ะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.5 – 4.0)  
 ดี                (ไดค้ะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.0 – 3.49)  
 ปานกลาง          (ไดค้ะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.0 – 2.99)  
 ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ (ไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ 2.0 )   
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ความเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
      
                                                                                            
                                                      ลงช่ือผู้อ านวยการโรงพยาบาล……………………………………………. 

                  
            (.….….……………………………………) 

 
 

                                                                         วนัท่ี……………… เดือน…..……………….พศ…………….. 
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  รายนามคณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัด  
                 ปรับปรุงเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 
 
1. แพทย์หญิงประสบศรี  อึง้ถาวร  ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
2. พนัต ารวจเอกทรงชัย   สิมะโรจน์      อนุกรรมการ 
3. นายแพทย์บุญชัย  พพิฒัน์วณชิกลุ   อนุกรรมการ 
4. นายแพทย์กติติวฒัน์   มะโนจันทร์   อนุกรรมการ 
5. นายแพทย์อ านาจ   มะลทิอง   อนุกรรมการ 
6. พนัต ารวจเอกหญิงนาเรศ  วงศ์ไพฑูรย์        อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


