เกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด
สําหรับผูม้ ีสัญชาติไทยทีสําเร็ จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ
ของแพทยสภา พ.ศ. 2548

รับรองโดยคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั งที 2/2548 วันที 8 ธันวาคม

8

คํานํา
การฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดในประเทศไทยเริ มมีขึนตังแต่ปี 2504 เดิมขึนอยูก่ บั คณะอนุกรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะของกระทรวงสาธารณสุ ขและย้ายมาอยูใ่ นความรับผิดชอบกับแพทยสภา ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2511 จึงได้มีการปรับปรุ งระเบียบการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด เพือให้
สถาบันทีทําการฝึ กอบรมยึดถือปฏิบตั ิขึนในปี 2515 หลังจากนันได้มีการแก้ไขเพิมเติมเกณฑ์มาตรฐานแพทย์
ฝึ กหัดใหม่ในปี 2519 และ2538 ยึดถือปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั กล่าวตลอดมา
เมือมีการปรับเปลียนหลักสู ตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตขึน โดยมีการเรี ยนการสอนชันคลินิกเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี และในปี สุดท้ายของการเรี ยนการสอนเรี ยกว่าเป็ นการเรี ยนนิ สิตนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ิหรื อเอกซ์
เทอน (extern) และเมือจบการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตร์บณั ฑิตแล้ว จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม โดยไม่ตอ้ งผ่านการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดเหมือนทีผ่านมา สําหรับแพทย์ไทยทีจบปริ ญญาแพทยศาสตร์
บัณฑิตจากต่างประเทศจะต้องรับการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดเป็ นเวลา 1 ปี ก่อนทีจะมีสิทธิ สอบเพือรับใบอนุญาต
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
แพทยสภาเห็นว่าควรได้มีการปรับปรุ งการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และสถานภาพทางการแพทย์และสาธารณสุ ขของประเทศทีเปลียนแปลงไป
เกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดนี ได้อิงตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2545 ซึง
เป็ นข้อกําหนดในการประเมินความรู ้ความสามารถสําหรับการขอขึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา สถาบันใดเห็นว่าควรมีการเพิมเติมจากทีกําหนดไว้ยอ่ มกระทําได้และ เป็ นหน้าที
ของสถาบันผูใ้ ห้การฝึ กอบรมและผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะทําการตรวจสอบกันทังสองฝ่ ายว่า ได้บรรลุตาม
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ และแพทยสภาจะเน้นการฝึ กอบรมเพือให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานด้วย
สําหรับกระบวนการของการฝึ กอบรม การวางแนวทางเพือการปฏิบตั ินนั ได้มาจากการฝึ กอบรม
ของหลาย ๆ สถาบันทีเคยทําการฝึ กอบรมมาแล้ว และเห็นว่าน่าจะทําให้บรรลุผลของการพัฒนาการฝึ กอบรมให้
สมบูรณ์ยงขึ
ิ น อันจะเกิดประโยชน์ต่อการฝึ กอบรมแพทย์ทีจะทําให้การดูแลผูป้ ่ วยมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
.........................

คําชีแจง
ตามทีคณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติแต่งตังคณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์
ฝึ กหัด โดยมีหน้าทีพิจารณาเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดนัน คณะอนุกรรมการฯ ได้ดาํ เนินการจัดทําเกณฑ์
การฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด พ.ศ.2548 โดยอิงเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2545 เพือให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั และเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2545 จึงได้วางหลักเกณฑ์
การฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดฯขึน
คณะอนุกรรมการจัดสรรแพทย์ฝึกหัด ขอเรี ยนชีแจงว่า
1. เกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดนีเป็ นเกณฑ์พืนฐาน ความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนเจตคติ
ต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้อิงเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545
2. เนืองจากสถาบันต่าง ๆ มีโครงสร้างทีแตกต่างกัน หากสถาบันใดคิดว่าจะเกิดประโยชน์ตอ่
ผูร้ ับการฝึ กอบรมก็สามารถเพิมเติมจากเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดฯ นี ได้
3. เนืองจากพืนฐานเกณฑ์ของการศึกษาแพทยศาสตร์ของแต่ละสถาบันทีแตกต่างกัน แต่เมือจบ
การฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดและออกไปประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้องมีความรู ้ ความสามารถขันพืนฐานเท่านัน
ดังนันผูท้ ีเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด จะต้องทราบพืนฐานความรู ้ของตนว่ามีส่วนใดทีขาดไป ก็จาํ เป็ นที
จะต้องขวนขวายหามาเพิมเติม จึงจะได้ผลตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
4. สําหรับกระบวนการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดทีได้วางแนวไว้ทงระยะเวลา
ั
ในการเรี ยนการสอน
ทังวิชาหลักและวิชาเลือก ตลอดจนการประเมินผล เป็ นผลจากการพิจารณาจากทีสถาบันต่าง ๆ เคยฝึ กอบรม
มาแล้วและคิดว่ามีผลต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์
5. เนืองจากคณะอนุกรรมการ เห็นความสําคัญในการประเมินผล จึงได้เน้นแนวทางการปฏิบตั ิ
เพือให้เป็ นรู ปธรรมมากขึน ทังการประเมิน ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ เพือเป็ นแนวทางการประเมินสําหรับ
สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
6. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมควรตระหนักว่าเกณฑ์มาตรฐานฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดนี หมายถึง
ผลรวมสุ ดท้ายของการฝึ กอบรม เพือเป็ นแพทย์ทีจะสามารถออกไปประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ มิได้หมายถึงว่า
ทุกสิ งทุกอย่างทีกําหนดไว้จะมาฝึ กอบรมกันเฉพาะในปี เดียวนี ดังนันถ้าในหลักสู ตรทีท่านจะได้เรี ยนมาก่อนมีอยู่
ก็จะทําให้บรรลุประสงค์เร็วขึน แต่หากไม่มีก็จาํ เป็ นทีจะต้องเรี ยน ดังนันคณะอนุกรรมการจึงเห็นว่าการศึกษา
ด้วยตนเองเป็ นสิ งจําเป็ นและมีส่วนช่วยให้การฝึ กอบรมมีผลดียิงขึน
7. เกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดฉบับนี ควรได้มีการปรับปรุ งแก้ไขเป็ นระยะ ๆ เพือให้เกิด
ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อแพทย์ฝึกหัดมากทีสุ ด ซึงคงจะได้มาจากข้อคิดเห็นของสมาชิกแพทยสภา
ทุกท่าน

จุดประสงค์ ของการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด
จุดประสงค์ของการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมและพึงมี
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ และมีความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ(Professional competencies) ดังต่อไปนี.
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ (Professional habits, Attitudes, Moral, and
Ethics)
1.1 พฤตินิสัยในการทํางาน (work habits) และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
-ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
-รับผิดชอบต่อผูป้ ่ วยและงานทีได้รับมอบหมาย
-สามารถทํางานเป็ นทีม
-พยายามหลีกเลียงไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการทํางานและหาข้อยุติโดยสันติวิธี
-สามารถวางแผน จัดระบบงาน และติดตามประเมินผล
-รู ้ขีดจํากัดความสามารถของตนเอง
-ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและพยายามแก้ไข
-ยอมรับข้อผิดพลาดของผูอ้ ืนและให้ความช่วยเหลือและแนะนําตามความเหมาะสม
1.2 รับผิดชอบในการให้ความจริ งแก่ผปู ้ ่ วย รักษาความลับ และเคารพในสิ ทธิของผูป้ ่ วย
1.3 ปกป้องและพิทกั ษ์สิทธิประโยชน์ของผูป้ ่ วย
1.4 แสดงเจตคติทีดีต่อการให้บริ การสุ ขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ
1.5 ปฏิบตั ิตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
1.6 มีคุณธรรม และจริ ยธรรมทีเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์
1.7 ซือสัตย์สุจริ ตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.ทักษะในการติดต่อสื อสารและการสร้ างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงตระหนักถึงความสําคัญและมีความสามารถในการติดต่อสื อสารและการ
สร้างสัมพันธภาพทีดีกบั ผูป้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วย ประชาชนทัวไป ผูร้ ่ วมงาน และบุคลากรทางสาธารณสุขอืน ๆ
2.1 ตระหนักถึงปั จจัยทีอาจเป็ นอุปสรรคต่อการติดต่อสื อสาร เช่น ภูมิหลังของผูป้ ่ วย (การศึกษา ภาษา
วัฒนธรรม ความเชือเรื องสุขภาพ) พฤติกรรม และสภาวะทางอารมณ์ของผูป้ ่ วย ฯลฯ
2.2 สามารถใช้ภาษาท่าทาง (non-verbal communication) เช่น การแสดงท่าที การสบตา
การสัมผัส ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม
2.3 มีทกั ษะในการฟัง รับฟังปัญหาของผูป้ ่ วย เข้าใจความรู ้สึกและความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย
2.4 ใช้ศพั ท์ และภาษาพูดทีผูป้ ่ วยเข้าใจได้ แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอืออาทร ให้ความมันใจ และให้กาํ ลังใจ
แก่ผปู ้ ่ วย
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2.5 มีทกั ษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผปู ้ ่ วย รวมทังเรื องทีเกียวข้อง แต่ผปู ้ ่ วยไม่ตอ้ งการเปิ ดเผย เช่น
ประวัติเพศสัมพันธ์ ฯลฯ
2.6 สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา การพยากรณ์โรค ให้ผปู ้ ่ วยและญาติ
ผูป้ ่ วยเข้าใจและมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม รวมทังการแจ้งข่าวร้าย และการปฏิบตั ิใน
กรณีผปู ้ ่ วยทีใกล้เสี ยชีวติ และกรณี ทีผูป้ ่ วยเสี ยชีวิตแล้ว
2.7 สามารถโน้มน้าวให้ผปู ้ ่ วยและญาติให้ความร่ วมมือในการรักษาและดูแลตนเอง ให้สุขศึกษา ให้คาํ
ปรึ กษาหารื อ และให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยได้
2.8 บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ เขียนใบรับรองแพทย์ ใบส่ งต่อผูป้ ่ วย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความเป็ น
จริ ง และครบถ้วนสมบูรณ์
2.9 นําเสนอรายงานทางการแพทย์ และอภิปรายในทีประชุมได้
2.10มีทกั ษะในการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุก ระดับ และ
ประชาชน
3.ความรู้ พืนฐาน (Basic Medical Knowledge)
3.1 มีความรู ้ความเข้าใจตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2545 ในหมวด
ความรู ้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พืนฐาน และระดับความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพและ
ทักษะทางคลินิก และสามารถค้นหาความรู ้เพิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพือนําไปประยุกต์ในการตรวจ
วินิจฉัยและบําบัดรักษาผูป้ ่ วย ตลอดจนวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันการเจ็บป่ วยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
3.2 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื องต่อไปนี
3.2.1 ระบบบริ การสาธารณสุ ขของประเทศไทย
3.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน เวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ ครอบครัว
3.2.3 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขทีเกียวข้องและเหมาะสมในการทําเวชปฏิบตั ิ
3.2.4 หลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ (medical informatics) ระบาดวิทยาคลินิก และ
evidence-based medicine
3.2.5 งานบริ หารและสังคมศาสตร์
หลักการบริ หารงานทัวไป และการบริ หารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ทีจําเป็ นสําหรับการเสริ มสร้างเจตคติ และ
ความเข้าใจต่อเพือนมนุษย์และสังคม
3.2.6 หลักกฎหมายทัวไป และกฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจนกฎ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของแพทยสภา และกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2545
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4.ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills)
มีความสามารถดังต่อไปนี
4.1 สังเกตอากัปกิริยาของผูป้ ่ วย
4.2 ซักประวัติ และตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบและถูกต้องแม่นยํา
4.3 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่ างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และการตรวจพิเศษต่าง ๆ
เพือนํามาตังสมมุติฐานวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผูป้ ่ วย
4.4 เลือกใช้การตรวจโดยใช้เครื องมือพืนฐาน เครื องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการต่างๆ โดย
คํานึงถึงความคุม้ ค่าและความเหมาะสม
4.5 นําความรู ้ทางทฤษฎี และหลักฐานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาผูป้ ่ วย
4.6 ใช้วจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจ ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และทันท่วงที
4.7 บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้อง เป็ นระบบ และต่อเนื องโดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล (International
Classification of Diseases, ICD)
4.8ให้บริ การสุ ขภาพผูป้ ่ วยแบบองค์รวม (holistic approach) ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษา ฟื นฟู
สมรรถภาพ ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และป้องกันการเจ็บป่ วยทังทางร่ างกาย จิตและสังคม ในสภาพทีเป็ นปัจเจกบุคคล
และในสภาพทีเป็ นส่ วนหนึงของครอบครัวและสังคม
4.9ปรึ กษาหารื อผูม้ ีความรู ้ความชํานาญ หรื อส่ งผูป้ ่ วยไปรับการรักษาต่อได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
5.ทักษะการตรวจโดยใช้ เครื องมือพืนฐาน การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ การทําหัตถการทีจําเป็ น (Technical
and Procedural skills)
มีความสามารถในการทําหัตถการและใช้เครื องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยโดยรู ้ขอ้ บ่งชี
ในการตรวจ เข้าใจวิธีการตรวจ สามารถทําได้ดว้ ยตนเอง และแปลผลได้อย่างถูกต้อง และรู ้จกั การเตรี ยมผูป้ ่ วย
เพือการตรวจวินิจฉัยนันๆ ตามเกณฑ์ทระบุ
ี ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
พ.ศ.2545
6.การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื อง (Continuous professional development)
6.1 มีนิสัยใฝ่ รู ้ และสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
6.2 แสวงหาความรู ้และทักษะทางวิชาชีพเพิมเติมอย่างสมําเสมอเพือให้ทนั ความก้าวหน้าทางวิชาการ
6.3 มีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(information technology) ในการหาข้อมูลใหม่ๆ
6.4 ติดตามและเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีทําให้สามารถก้าวทันการเปลียนแปลงทางวิทยาการของโลก
6.5 ตระหนักถึงความสําคัญของชีวเวชศาสตร์ (biomedical sciences) ระบาดวิทยาคลินิก evidence-based
medicine และการวิจยั เกียวกับสุ ขภาพ ทีจะนํามาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบตั ิ
6.6 มีเจตคติในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื อง
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การจัดการเรี ยนการสอน
แบ่งได้เป็ น 2 ภาค ดังนีคือ ทางภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี
ภาคทฤษฎี
ควรมีการเรี ยนการสอนในลักษณะดังนี เช่น
- Lecture
- Conference
- Bed Side Round หรื อ Grand Round
- Journal club
- Mortality Morbility Conference
- ประชุมทางวิชาการ
- Interesting case, Admission Review, Morning Report etc.
ภาคปฏิบตั ิ
ควรฝึ กให้ปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
- ศึกษาและปฏิบตั ิกบั อาจารย์ผสู ้ อน เช่น การปฏิบตั ิการซักประวัติตรวจร่ างกาย
ข้างเตียง
- ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เช่น รับคนไข้ ออก OPD ตรวจร่ างกาย การปฏิบตั ิงาน
ในห้องฉุกเฉิ น ห้องคลอด ห้องปฏิบตั ิการเจาะเลือด ฯลฯ
- ศึกษาด้วนตนเอง เช่น เข้าห้องสมุด ค้นประวัติ การศึกษาจากสไลด์เนื อเยือ
สําหรับในภาคปฏิบตั ิควรมีระยะเวลาในการปฏิบตั ินอกเวลาราชการเพิมเติมภายใต้ความรับผิดชอบของ
แพย์ทีอาวุโสกว่า
ระยะเวลาในการฝึ กอบรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ของแพทย์ฝึกหัด
แพทย์ฝึกหัดจะต้องมีระยะเวลาในการฝึ กอบรมครบ 12 เดือน โดยหมุนเวียนการฝึ กอบรมในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ดังนี
1. อายุรศาสตร์
3 เดือน โดยควรผ่านการฝึ กอบรมทางด้านจิตเวชศาสตร์ ½ เดือน
2. ศัลยศาสตร์
3 เดือน โดยควรผ่านการฝึ กอบรมในสาขาย่อยดังนี
2.1 ศัลยศาสตร์ทวไป
ั
1 เดือน
2.2 ศัลยศาสตร์ ประสาทหรื ออุบตั ิเหตุ ½ เดือน
2.3 ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิ ดิกส์ ½ เดือน
2.4 วิสัญญีวิทยา ½ เดือน
2.5 ให้เลือกเรี ยนวิชาย่อยในสาขาศัลยศาสตร์ เช่น ยูโร หัวใจ ตกแต่ง ฯลฯ ได้อีก ½ เดือน
3. สูติศาสตร์-นรี เวชวิทยา
2 เดือน
4. กุมารเวชศาสตร์
2 เดือน
5. จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิ กวิทยา
2 สัปดาห์
6. เวชศาตร์ฉุกเฉิ น
2 สัปดาห์
7. สาขาวิชาเลือก
1 เดือน

-6ทังนี ผูเ้ ข้าอบรมต้องมีเวลาในการปฏิบตั ิงานในแต่ละหน่วยย่อยต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
การแบ่ งเวลา

ระยะเวลาในการฝึ กอบรมในเวลาทําการปกติแบ่ง ดังนี
- ภาคปฏิบตั ิ 50% ของเวลา
- ภาคทฤษฎี 25% ของเวลา
- การศึกษาด้วนตนเอง 25% ของเวลา
ทังนี ระยะเวลาการฝึ กอบรมแต่ละสถาบันอาจปรับได้ตามความเหมาะสม

การเรียนการสอนทางด้านเจตคติ
ควรมีการสอนแบบบูรณาการแทรกในทุกสาขาวิชา โดยให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545
การปฏิบัติงานนอกเวลา
เมือผ่านในแต่ละสาขาวิชาแล้ว ควรมีวนั ทีต้องอยูเ่ วรปฏิบตั ิงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 25% ต่อเดือน
โดยรวมทังปี ไม่เกิน 60% ของจํานวนวันทังปี
การประเมินผล (ภาคผนวก 4)
ประเมินผลจากทางด้านวิชาการความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ดังนี
- ด้านความรู ้ ควรประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน MCQ (Multiple Choice Question)
ซึงเป็ นเรื องของความจํา และ MEQ (Modified Essay Question) เป็ นเรื องของการแก้ปัญหา โดยให้เป็ นไปในแนว
เดียวกับการสอบเพือรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสําหรับแพทย์ต่างประเทศ
- ด้านทักษะ ควรประเมินโดยการสอบ OSCE (objective Structured Clinical Examination) และ
direct observation ในหอผูป้ ่ วยตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
ทังนี การกําหนดให้มีการจัดสอบภาคปฏิบตั ินนั เพือให้บรรลุผลตามทีแพทยสภากําหนดให้มีการจัดสอบ
เพือรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสําหรับแพทย์ทีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศโดยนําตัวอย่าง
ข้อสอบ MCQ, MEQ และ OSCE ใส่ไว้ในเกณฑ์การฝึ กอบรมเพือเป็ นแนวทางต่อไปด้วย
- ด้านเจตคติ ควรประเมินโดยการให้เฝ้าสังเกตดูความประพฤติและผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยนอย่าง
ต่อเนือง ตลอดจนการฝึ กอบรม ซึงการประเมินทางด้านเจตคติเป็ นสิ งทีสําคัญต่อวิชาชีพเทียบเท่ากับวิชาการ
ความรู ้
ถ้าผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไม่ผา่ นการประเมินทางด้านเจตคติ ก็ให้ถือว่าไม่ผา่ นการประเมินการฝึ กอบรม
แพทย์ฝึกหัดด้วย
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ระเบียบสวัสดิการของแพทย์ฝึกหัด
1. เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานล่วงเวลา ให้เป็ นไปตามทีกระทรวงการคลังได้กาํ หนดไว้
2. สิ ทธิในการลากิจและลาป่ วย ถือตามระเบียบราชการในการจ้างลูกจ้างชัวคราว และถ้าปฏิบตั ิงานเกิน 6
เดือนขึนไป มีสิทธิลาพักร้อนได้ ทังนีเวลาการปฏิบตั ิงานต้องไม่ตากว่
ํ า 80% ของแต่ละหน่วยย่อย
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ภาคผนวกที 1
หลักเกณฑ์ในการรับรองสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด

หลักเกณฑ์ ในการรั บรองสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด
1. จํานวนเตียงคนไข้ในแต่ละสาขาวิชาหลัก
- อายุรกรรม
- ศัลยกรรม
- ออร์ โธปิ ดิกส์
- สู ติ-นรี เวชกรรม
- กุมารเวชกรรม
สัดส่ วน : 20 เตียง/แพทย์ฝึกหัด 1 คน/รอบปี
2. จํานวนแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลักทีรับผิดชอบสอนแพทย์ฝึกหัดในแต่ละสาขา
สัดส่ วน : 1 คน/แพทย์ฝึกหัด 1 คน/รอบปี
3. จํานวนหัตถการทีต้องทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา
เช่น การผ่าตัดไส้ติง การผ่าตัดคลอด เป็ นต้น
4. จํานวนคนไข้นอกแผนกทัวไป/เฉพาะทางทีจัดให้แพทย์ฝึกหัดรับผิดชอบ
สัดส่ วน : 15 คน (3 ชม.)/ แพทย์ฝึกหัด 1 คน
5. ความสามารถของโรงพยาบาลในการรองรับแพทย์ฝึกหัด
- หอพัก
- สวัสดิการ เงินเดือนและค่าตอบแทนล่วงเวลา
สิ ทธิในการลากิจและลาป่ วย ตามระเบียบราชการในการจ้างลูกจ้างชัวคราว
และถ้าปฏิบตั ิงานเกิน 6 เดือนขึนไป มีสิทธิลาพักร้อนได้
6. ความต้องการในภาพรวมของโรงพยาบาล
7. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ/การศึกษาต่อเนื อง
- ระบบทีให้แพทย์ฝึกหัดสามารถศึกษาต่อเนืองและสะสมคะแนน/หน่วยกิต
ไม่ตากว่
ํ า 30 คะแนน/ปี
8. สามารถให้การฝึ กอบรมแก่แพทย์ฝึกหัดตามทีแพทยสภากําหนด

หมายเหตุ เกณฑ์ ดังกล่าวสามารถปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวกที
รายชือโรงพยาบาลทีรับเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด
ข้อมูลสําหรับการพิจารณากําหนดจํานวนแพทย์ฝึกหัดทีสถาบันรับได้
ตังแต่ปี พ.ศ.
เป็ นต้นไป

รายชือโรงพยาบาลทีรับเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด
สถาบัน

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุ งเทพมหานครและวชิรพยาบาล
2. โรงพยาบาลตํารวจ
3. โรงพยาบาลเลิดสิน
4. โรงพยาบาลกลาง
5. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
6. โรงพยาบาลตากสิน
7. โรงพยาบาลหาดใหญ่
8. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
9. โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จํานวน
สูงสุดที
ได้รับ
41

นศพ.ปี 6
ทีรับอยู่

แพทย์ฝึกหัดทีรับได้
ตังแต่ พ.ศ.2549
เป็ นต้นไป

จํานวนที
ขอรับจริ ง

31

10

10

30
23
21
29
21
28
28
29

18
20
3-5
24

12
6
21
29
21
8
23-25
5
รวม

6
6
12
4
10
2
3
5
58

หมายเหตุ 1.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีนกั ศึกษาแพทย์ปี 6 หมุนเวียนในภาควิชาต่างๆ ทุกเดือนดังนี
- ภาควิชาศัลยศาสตร์ 7-8 คน / เดือน
- ภาควิชาสูติศาสตร์-นรี เวชวิทยา 4-5 คน / เดือน
-ภาควิชาอายุรศาสตร์ 3 คน / เดือน
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ข้อมูลสํ าหรับการพิจารณกําหนดจํานวนแพทย์ ฝึกหัดทีสถาบันสามารถรับได้ ตังแต่ปี พ.ศ.2549 เป็ นต้ นไป
คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัด จะดําเนินการปรับปรุ งเกณฑ์การ
ฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2545 และกําหนดจํานวน
แพทย์ฝึกหัดทีสถาบันสามารถรับได้ โดยจะพิจารณาจาก จํานวนแพทย์ จํานวนเตียง จํานวนคนไข้ กิจกรรม
ทางวิชาการ และความต้องการในภาพรวมของโรงพยาบาลทีให้การฝึ กทักษะแก่แพทย์
จึงขอความร่ วมมือทางโรงพยาบาลทีต้องการรับแพทย์ฝึกหัด ในปี …. ให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี
1. จํานวนเตียง จํานวนแพทย์ วว./อว. จํานวนผูป้ ่ วยนอก
สาขา

จํานวน
แพทย์ วว./อว.

อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์
กุมารเวชศาสตร์
สู ติศาสตร์-นรี เวชวิทยา
วิสัญญีวทิ ยา
จิตเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
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จํานวน
เตียง

จํานวน
ผูป้ ่ วยนอก / วัน

2. ความพร้อมของโรงพยาบาลทีจะให้การฝึ กอบรมเมือพิจารณาจาก
- กิจกรรมทางวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………
- หอพักและสวัสดิการ
…………………………………………………………………………………………………………
- กิจกรรมการศึกษาต่อเนื อง
…………………………………………………………………………………………………………
- การกํากับดูแล และอืน ๆ
…………………………………………………………………………………………………………

3. จํานวนแพทย์ฝึกหัดทีโรงพยาบาลของท่านต้องการรับในปี …………… ตามสภาพความพร้อม
จํานวน…………………คน

4. ปัญหาและอุปสรรคเกียวกับการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวกที
ระเบียบการรับสมัครแพทย์ฝึกหัด
สําหรับผูม้ ีสัญชาติไทยทีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ฝึกหัด

ระเบียบการรับสมัครแพทย์ฝึกหัด
สําหรับผูม้ ีสัญชาติไทยทีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
………………………………..
คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัด โดยอนุมตั ิของคณะกรรมการแพทยสภา
กําหนดระเบียบในการรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ซึ งสําเร็ จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ไว้
ดังต่อไปนี
คุณสมบัติของผูเ้ ป็ นแพทย์ฝึกหัด
1. ต้องมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย
2. มีปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม หรื อหนังสื อรับรองว่าได้สาํ เร็ จการศึกษาหรื อกําลังจะ
สําเร็ จการศึกษาก่อนวันเริ มการฝึ กอบรม จากสถานศึกษาซึ งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแพทยสภา
การสมัครและการจัดสรร
1. ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการจัดสรร ต้องยืนใบสมัครตามทีสํานักงานเลขาธิการแพทยสภากําหนดไว้
ณ สํานักงานเลขาธิการแพทยสภาแห่งเดียวเท่านัน ในกรณีทีแพทย์ผนู ้ นพํ
ั านักอยู่ต่างประเทศจะต้องมีบุคคลทีอยู่
ในประเทศไทยทีสามารถติดต่อกับผูส้ มัครได้
2. กําหนดเขตรับสมัคร ภายในวันที 31 สิ งหาคมของทุกปี
3. พร้อมกับใบสมัคร ให้ผสู ้ มัครส่งรู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิว หน้าตรงไม่สวมหมวก
จํานวน 2 รู ป และหนังสื อรับรองว่าสําเร็จการศึกษาในวิชาแพทยศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที
แพทยสภารับรอง
4. ในกรณี ทีผูย้ นใบสมั
ื
ครยังเป็ นนักศึกษาในสถาบันทีแพทยสภายังไม่รับรอง ให้ยืนหลักสูตร
แพทยศาสตร์ของสถาบันทีตนศึกษาอยูเ่ พือให้คณะกรรมการแพทยสภา รับรองสถาบันการศึกษานันก่อนยืนความ
จํานงขอสมัครเข้าฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัด
5. สํานักงานเลขาธิ การแพทยสภาจะรวบรวมใบสมัครส่งให้สถาบันซึงผูส้ มัครแจ้งความจํานงเข้ารับการ
ฝึ กอบรมพิจารณาคัดเลือก
6. เมือผูส้ มัครได้รับแจ้งว่าได้รับการจัดสรรเข้าปฏิบตั ิงาน ณ สถาบันใด ต้องไปรายงานตัว ณ สถาบัน
นัน ๆ ภายในวันที 15 มีนาคม ของทุกปี และเข้าปฏิบตั ิงานในฐานะแพทย์ฝึกหัด วันที 1 เมษายน
7. ในกรณี ทีสถาบันใดมีระเบียบเพิมเติมว่า ก่อนเข้าปฏิบตั ิงานแพทย์ผนู ้ นจะได้
ั
รับการปฐมนิ เทศเป็ น
ระยะเวลาหนึง ระยะเวลาดังกล่าวย่อมไม่รวมการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ฝึกหัด (ซึงต้องใช้เวลา 12 เดือนเต็ม)
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8. ผูส้ มัครอาจไม่ได้รับการจัดสรรก็ได้ ถ้าไม่มีสถาบันใดประสงค์จะรับผูน้ นเป็
ั นแพทย์ฝึกหัด
9. ในกรณี ทีแพทย์ฝึกหัดไม่สามารถปฏิบตั ิงานในสถาบันทีจัดสรรให้ได้จนครบระยะเวลาเป็ น
แพทย์ฝึกหัด แพทยสภาจะไม่มีพนั ธะทีจะจัดหาสถานทีฝึ กอบรมให้แพทย์ผนู ้ นไปจนครบระยะเวลา
ั
12 เดือน
10.เงินเดือนหรื อค่าตอบแทนแพทย์ทีได้รับการจัดสรรตามระเบียบนี ให้เป็ นไปตามเงือนไขทีแต่ละ
สถาบันกําหนด
11.ระเบียบนีให้เริ มใช้ตงแต่
ั บดั นีเป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที 8 ธันวาคม 2548

(นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์)
เลขาธิการแพทยสภา

- 14 -

เลขที ……………
ใบสมัครแพทย์ฝึกหัด
รุ่ นที ………………….. พ.ศ. ……………
*********************
โปรดกรอกแบบใบสมัครให้ชดั เจนและครบถ้วน
1. ชือ (นาย, นางสาว, นาง) …………………………………… ชือสกุล …………………………………
นามสกุลเดิม (ถ้ามี) ………………………………….
2. เกิดวันที ………. เดือน …………………… พ.ศ. ………. สถานทีเกิด ……………………. ……………
อายุ …………….. ปี เชือชาติ ………………… สัญชาติ …….…………… ศาสนา …..……………..
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย
หย่า
3. ภูมิลาํ เนา เลขที …………………. หมู่ที ……….. ซอย ……………………… ถนน ………………………
ตําบล …………………. อําเภอ ……………………….. จังหวัด ……………………… โทรศัพท์ ………….
4. ทีอยูป่ ัจจุบนั (ทีสามารถติดต่อได้ทนั ที หากมีการเปลียนแปลงต้องแจ้งทีอยูใ่ หม่ให้แพทยสภาทราบโดยด่วน)
เลขที …………. หมู่ที ….. ซอย …………………. ถนน …………………….. ตําบล ………………………
อําเภอ ……………………. จังหวัด ……………………… รหัสไปรษณี ย ์ ….………... โทรศัพท์ …………..
ชือบิดา ……………………………………………….. อาชีพ …………………………………………………
ทีอยู่ ……………………………………………………………………………………………………………..
ชือมารดา ……………………………………………. อาชีพ ………………………………………………….
ทีอยู่ ……………………………………………………………………………………………………………..
ชือสามี หรื อ ภรรยา ………………………………….. อาชีพ ……………………………………………
5. ทีทํางาน ………………………………………………………………………………………………………..
ไม่มีบุตร
มีบตุ ร ……….. คน
กําลังตังครรภ์ ……………….เดือน
6. ผูท้ ีสามารถติดต่อได้โดยด่วน ……………………………………………………………………………………
ทีอยู่ ……….………………………………………………………………. โทรศัพท์ ………………………….
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7. กําลังศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ปีสุดท้ายที ……………………………………………………………………
ประเทศ ………………………………………………..
8. จะได้รับปริ ญญาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตย์ ในเดือน …………………………………. พ.ศ. ………………….
9. สําเร็ จการศึกษาแพทยศาสตร์ จาก ………………………………………………………………………….
ประเทศ ………………………………………………..
10. ข้าพเจ้าได้ร่วม หรื อเคยร่ วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ ขณะทีเป็ นนักศึกษาแพทย์ทีสําคัญคือ
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
11. ข้าพเจ้ามีงานอดิเรก ได้แก่ …………………………………………………………………………………..
12. เกียรติหรื อรางวัลทีข้าพเจ้าเคยได้รับ…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
13. ข้าพเจ้าเล่นกีฬาต่อไปนี …………………………………………………………………………………….
14. จังหวัดทีข้าพเจ้าเคยพํานักอยูน่ านเกิน 1 ปี คือ ……………………………………………………………
15. รายละเอียดอืน ๆ ทีท่านคิดว่าจะเป็ นประโยชน์ในการคัดเลือก …………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
16. นามอาจารย์หรื อแพทย์ทีจะให้คาํ แนะนําเพิมเติมเกียวกับตัวข้าพเจ้า
(1) ………………………………………………………………………
(2) ………………………………………………………………………
(3) ………………………………………………………………………
17. ได้แนบใบสําคัญต่าง ๆ มาเพือประกอบการพิจารณาด้วย คือ
ใบประเมินผลการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
หนังสื อรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ ว่าจะได้รับปริ ญญาบัตร พ.ศ. ………… ก่อนวันที 31 มีนาคม
ภาพถ่ายใบปริ ญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาบัตรประชาชน
ภาพถ่ายผูส้ มัคร ขนาด 2 นิว ถ่ายไม่เกิน 2 เดือน จํานวน 2 รู ป
ภาพถ่าย สด.43
ภาพถ่ายหนังสื อสําคัญประจําตัวแสดงว่าผ่านการฝึ กวิชาทหาร
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18. ขอจัดอันดับของโรงพยาบาลทีรับรองโดยแพทยสภา สําหรับเป็ นสถานทีอบรมและฝึ กหัดภายหลัง
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ ดังนี

(1)
(2)
(3)
(4)

สถาบันทีต้องการสมัคร
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

(กรุ ณาเขียนให้ชดั เจน หากมีการแก้ไขต้องลงนามกํากับไว้ทุกครัง)

ลงชือ …………………………………………….
( ……………………………………….. )
……………. / …………… / ………
ชําระเงินตามใบเสร็ จเล่มที …………………………..
เลขที ……………………… วันที ……….…………
ลงชือ …………………………………………..
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ภาคผนวกที
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานของแพทย์ฝึกหัด
สรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ฝึกหัด

พฝ.1
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานของแพทย์ฝึกหัด
(ข้ อมูลของผู้ประเมินเป็ นข้ อมูลปกปิ ดในการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดของแพทยสภา)
ข้อมูลทัวไป
 นพ. พญ. (ชือ)...............................(สกุล) ……................……สถาบันทีสําเร็จการศึกษา…………………..…
ปฏิบตั ิงานฝึ กอบรมทีโรงพยาบาล…………....…………………….......………จังหวัด…………………...………
กําหนดการปฏิบตั ิงาน…… เดือน ตังแต่ ...../......../........(วัน/ เดือน/ ปี ) ถึง...../......../........(วัน/ เดือน/ ปี )
สาขาวิชา  อายุรศาสตร์ 3 เดือน โดยควรผ่านการฝึ กอบรมทางด้านจิตเวชศาสตร์ 1/2 เดือน
 ศัลยศาสตร์ 3 เดือน โดยควรผ่านการฝึ กอบรมในสาขาย่อยดังนี
- ศัลยศาสตร์ทวไป
ั 1 เดือน
- ศัลยศาสตร์ประสาทหรื ออุบตั ิเหตุ 1/2 เดือน
- ศัลยศาสตร์ออร์ โธปิ ดิกส์ 1/2 เดือน
- วิสัญญีวิทยา1/2 เดือน
- ให้เลือกเรี ยนวิชาย่อยในสาขาศัลยศาสตร์ เช่น ยูโร หัวใจ ตกแต่ง ฯลฯ ได้อีก1/2 เดือน
 สู ติศาสตร์- นรี เวชวิทยา 2 เดือน
 กุมารเวชศาสตร์ 2 เดือน
 จักษุ โสต ศอ นาสิ กวิทยา 2 สัปดาห์
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 สัปดาห์
 วิชาเลือก 1 เดือน ระบุ……………………………………………………….
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานจริ ง…… เดือน ตังแต่ ...../......../........(วัน/ เดือน/ ปี ) ถึง...../......../........(วัน/ เดือน/ ปี )
ลาป่ วย……วัน ลากิจ….....วัน ขาดงานโดยไม่มีการลา……วัน ไม่อยูเ่ วรโดยไม่แจ้ง….....ครัง
ระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานจริ งร้อยละ…….......
การประเมินผล (ดูเกณฑ์การประเมินตามเอกสารแนบ)
หัวข้ อประเมิน
1. ความรู ้
2. ทักษะทางคลินิก
3. การทําหัตถการ (หากมี)
4. การบันทึกรายงาน
5. การสื อสารด้วยวาจา

ดีเด่น
(4 คะแนน)
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ผลการประเมิน
ดี
ผ่าน
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)











ไม่ผ่าน
( 1คะแนน)






6.ความรับผิดชอบ
7.มนุษยสัมพันธ์
8. ความใฝ่ รู้
9. ความประพฤติ





















คะแนนเฉลีย (เต็ม 4 คะแนน) …………………………………
การประเมินนีใช้ ข้อมูลจาก
 ความเห็นเฉพาะตัว
 ความเห็นของกลุ่มผูเ้ กียวข้อง
 อืน ๆ
(ระบุ)..........................................
ความคิดเห็นเพิมเติม
......................................................................................................................................
…………………………………..........................…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......................................
ลงชื อ………………………………………………………...........................
(.….......................…….……….……………………………………)
ตําแหน่ง ...................................................................................................
ประเมินเมือวันที……………… เดือน…..……………….พ.ศ……………..
พฝ.1
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์แพทย์ ฝึกหัด
วัตถุประสงค์

เพือรายงานผลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ฝึกหัดในสาขาต่างๆ ทีแพทย์ผา่ นการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบาย

1. แบบประเมินผลนี เป็ นแบบวัดผลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ฝึกหัดทีผ่านการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
สาขาวิชา แต่ละกลุ่มงานหรื อแต่ละภาควิชาในสถานทีฝึ กทักษะทีแพทยสภารับรอง
2. ผูต้ อบแบบประเมิน ได้แก่แพทย์ พีเลียง คือแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ ทีคอยดูแลแพทย์ที
เข้าฝึ กอบรม หรื อหัวหน้ากลุ่มงาน หรื อหัวหน้าภาควิชา ของสถานฝึ กทักษะ
3. แบบ พฝ..3/1 ฉบับนีให้รวบรวมส่ งผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลหรื อหัวหน้าใหญ่ของหน่วยงานที
เป็ นสถานฝึ กปฏิบตั ิงานเพทย์ฝึกหัด เพือนําข้อมูลกรอกสรุ ปลงในแบบ พฝ.3/2 ซึ งจะใช้เป็ นหลักฐานประวัติ
ในการปฏิบตั ิงานและใช้อา้ งอิงในการประเมิน และกรุ ณาเก็บไว้ทีหน่วยงานของท่าน เพือเป็ นหลักฐานของแพทย์
แต่ละบุคคลให้ครบทุกสาขาทีแพทย์ผา่ นโดยเก็บรักษาไว้เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จึงทําลายได้
4. เกณฑ์การประเมิน ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิให้ครบทุกสาขาวิชาในสาขาหลักรวมทัง
ช่วง Elective โดยรวมระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั ิงานแล้วจะต้องไม่ตากว่
ํ า 80% ของแต่ละสาขาวิชารวมทังช่วง
Elective และผลการประเมินได้ตงแต่
ั ระดับ “ผ่าน “ ในทุกหัวข้อทีมีการประเมิน
5. ผูท้ ีได้รับการประเมินว่า ไม่ผ่าน เป็ นได้ 2 กรณี
5.1 ปฏิบตั ิงานไม่ครบ 80%
5.2 ปฏิบตั ิงานครบ 80% แต่ได้รับการประเมินว่า ไม่ผ่าน ในข้อใดข้อหนึ งในแต่ละสาขาวิชา
รวมทังช่วงวิชาเลือก ซึงในกรณีทีให้การประเมินว่า ไม่ผา่ น กรุ ณาแนบรายละเอียดมาด้วยทุกครังสําหรับเป็ น
แนวทางให้ผถู ้ ูกประเมินปรับปรุ งแก้ไข
ทัง 2 กรณี สถาบันยังไม่ควรออกประกาศนียบัตรฯ ให้ ให้แพทย์ผไู ้ ม่ผา่ นการประเมิน ต้องปฏิบตั ิงานชดเชย
เพิมเติมในสาขาวิชาทียังปฏิบตั ิงานไม่ครบ หรื อ ไม่ผ่าน ต่อทันทีหลังจากสิ นสุดช่วงระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
และเมือได้รับการประเมินว่าผ่านแล้ว จึงจะได้รับประกาศนี ยบัตรฯ
หัวข้อประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน
แต่ละหัวข้อทีประเมิน มีคาํ อธิบายเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
1. ความรู้

ไม่ผา่ น (1 คะแนน)
ผ่าน (2 คะแนน)
ดี
(3 คะแนน)
ดีเด่น (4 คะแนน)

ไม่สามารถแสดงความรู ้ให้ผอู ้ ืนรับทราบได้และไม่มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
รู ้ในสิ งทีจําเป็ นต้องรู ้
มีความรู ้เป็ นทีน่าพอใจ
มีความรอบรู้เป็ นทีน่าพอใจอย่างสมําเสม
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2. ทักษะทางคลินิก
หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ในการดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาผูป้ ่ วยแบบ
บูรณาการ
ไม่ผา่ น (1 คะแนน) ไม่สามารถประยุกต์ความรู ้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้และไม่มีการ
พัฒนา
ผ่าน ( 2 คะแนน) สามารถประยุกต์ความรู ้ได้ในผูป้ ่ วยโรคสามัญทีพบบ่อย
ดี
( 3 คะแนน) สามารถประยุกต์ความรู ้ได้ แก้ปัญหาได้ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ
เช่น ปั ญหาฉุ กเฉิน ซับซ้อน การส่งต่อผูป้ ่ วย
ดีเด่น (4 คะแนน) สามารถประยุกต์ความรู ้ได้ แก้ปัญหาได้ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ
เช่น ปั ญหาฉุกเฉิ น ซับซ้อน การส่งต่อผูป้ ่ วยเป็ นทีน่าพอใจอย่าง
สมําเสมอ
3. การทําหัตถการ (หากมี)
ไม่ผา่ น (1 คะแนน) ไม่สามารถทําหัตถการได้แม้จะอยูภ่ ายใต้คาํ แนะนําของแพทย์พีเลียง
และไม่มีการพัฒนา
ผ่าน (2 คะแนน) สามารถทําหัตถการทีแพทยสภากําหนดภายใต้คาํ แนะนําของแพทย์พี
เลียง
ดี
(3 คะแนน) สามารถทําหัตถการได้ทุกหัตถการตามเกณฑ์ทีแพทยสภากําหนดได้
ด้วยตนโดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนจากการทําหัตถการนัน
ดีเด่น (4 คะแนน) สามารถทําหัตถการได้ทุกหัตถการตามเกณฑ์ทีแพทยสภากําหนดได้
ด้วยตนโดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนจากการทําหัตถการนัน เป็ นทีน่า
พอใจอย่างสมําเสมอ
4 การบันทึกรายงาน
ไม่ผา่ น (1 คะแนน) ไม่ทาํ การบันทึกรายงาน และไม่มีการพัฒนา
ผ่าน (2 คะแนน) มีการบันทึกอาการสําคัญ และข้อมูลสําคัญทีเกียวกับการเจ็บป่ วยใน
ครังนัน
ดี
(3 คะแนน) บันทึกข้อมูลการเจ็บป่ วยอย่างสมบูรณ์ในทุกหัวข้อตามมาตรฐานที
แพทยสภากําหนด ของผูป้ ่ วยทุกราย
ดีเด่น (4 คะแนน) บันทึกข้อมูลการเจ็บป่ วยอย่างสมบูรณ์ในทุกหัวข้อตามมาตรฐานที
แพทยสภากําหนด ของผูป้ ่ วยทุกราย เป็ นทีน่าพอใจอย่างสมําเสมอ
5. การสื อสารด้ วยวาจา
ไม่ผา่ น (1 คะแนน) ถูกร้องเรี ยนมากกว่า 3 ครัง ในแต่ละกลุ่มงานทีฝึ กทักษะในเรื องเดียวกัน
ผ่าน (2 คะแนน) ไม่เคยถูกร้องเรี ยน
ดี
(3 คะแนน) ไม่เคยถูกร้องเรี ยน และได้รับคําชมเชยจากผูป้ ่ วย
ดีเด่น (4 คะแนน) ไม่เคยถูกร้องเรี ยน และได้รับคําชมเชยจากผูป้ ่ วยอย่างสมําเสมอ
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6. ความรับผิดชอบ
หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าทีทีได้รับมอบหมาย ปฏิบตั ิงานได้ลุล่วงตามเวลาทีกําหนด
โดยไม่มีความเสี ยหายในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
ไม่ผา่ น (1 คะแนน) ไม่ปฏิบตั ิตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายภายหลังจากทีได้รับคําเตือน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผ่าน (2 คะแนน) ปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน
ดี
(3 คะแนน) สามารถปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย และงานพิเศษอืนนอกเหนื อจาก
ภาระทีได้รับมอบหมาย
ดีเด่น (4 คะแนน) สามารถปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย และงานพิเศษอืนนอกเหนื อจาก
ภาระทีได้รับมอบหมาย และได้ผลเป็ นทีน่าพอใจอย่างสมําเสมอ
7. มนุษยสั มพันธ์
หมายถึง ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานทุกระดับ
ไม่ผา่ น (1 คะแนน) มีปัญหากับผูร้ ่ วมงานไม่สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ืนได้และไม่มี
การพัฒนาเมือได้รับคําเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผ่าน (2 คะแนน) สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ืนได้โดยไม่มีปัญหา
ดี
(3 คะแนน) สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ืนเป็ นอย่างดี
ดีเด่น (4 คะแนน) สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ืนเป็ นอย่างดี และได้รับคําชมเชยจากผู ้
ร่ วมงาน
8. ความใฝ่ รู้
หมายถึง การติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างสมําเสมอ และความสามารถหาความรู ้ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนือง
ไม่ผา่ น (1 คะแนน) ไม่มีการพัฒนาความรู ้เพิมเติมจากระดับความรู ้เดิมก่อนการเพิมพูน
ทักษะในหน่วยนัน
ผ่าน (2 คะแนน) สามารถทํากิจกรรมวิชาทีได้รับมอบหมายได้อย่างดี
ดี
(3 คะแนน) สามารถหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื อต่างๆ และแสดงให้เห็นว่ามีความ
รู ้เพิมพูนขึนอย่างต่อเนือง
ดีเด่น (4 คะแนน) สามารถหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื อต่างๆ และแสดงให้เห็นว่ามีความ
รู ้เพิมพูนขึนอย่างต่อเนืองสมําเสมอ เป็ นทีน่าพอใจ
9. ความประพฤติ
หมายถึง มีความซือสัตย์ และไม่ทาํ ให้เกิดความเสื อมเสี ย เป็ นไปตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ทีดีงามของสังคมไทยและจริ ยธรรมทางการแพทย์
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ไม่ผา่ น (1 คะแนน)

ผ่าน

(2 คะแนน)

ดี

(3 คะแนน)

ดีเด่น (4 คะแนน)

มีความประพฤติทีขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ทีดีงามและจริ ย
ธรรมทางการแพทย์อย่างชัดเจน ไม่มีการพัฒนาเมือได้รับคําเตือน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่มีความประพฤติทีขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ทีดีงามและ
จริ ยธรรมทางการแพทย์
มีความประพฤติทีเป็ นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี ทีดีงามและ
จริ ยธรรมทางการแพทย์
มีความประพฤติทีเป็ นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี ทีดีงามและ
จริ ยธรรมทางการแพทย์ ตลอดจนได้รับคําชมเชยจากชุมชนที อยู่ หรื อ
สามารถเป็ นแบบอย่างทีดี
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พฝ.3/2

สรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ฝึกหัด
(ข้ อมูลของผู้ประเมินเป็ นข้ อมูลปกปิ ดในการฝึ กอบรมแพทย์ฝึกหัดของแพทยสภาเท่านัน)
ข้อมูลทัวไป

ชือ – สกุล ……………………………………………….. สถาบันทีสําเร็ จการศึกษา.........................................
สถานทีฝึ กปฏิบตั ิงาน………………………………………จังหวัด……………………………………...………
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน ตังแต่วนั ที…… เดือน…………….. พศ………..สิ นสุดวันที…… เดือน……………..
พศ………..
ระยะเวลาทีฝึ ก…… % ลาป่ วย……วัน ลากิจ…..วัน ขาดงานโดยไม่มีใบลา……วัน ไม่อยูเ่ วรโดยไม่
แจ้ง…….ครัง
สรุ ปการประเมินผล
สาขา

คะแนนทีได้ (เต็ม 4 คะแนน)

อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
สู ติศาสตร์-นรี เวชวิทยา
กุมารเวชกรรม
จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิ ก
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาวิชาเลือก ระบุ………………………….

…..………..
………..…..
……………
……………
…………….
…………….
…………….
…………….

คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย (เต็ม 4 คะแนน)

……………
……………………

จากข้อมูลทังหมด แพทย์ท่านนีผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ฝึกหัดโดยคิดจาก
คะแนนเฉลียของทุกสาขา ดังนี
 ดีเด่น
(ได้คะแนนเฉลียระหว่าง 3.5 – 4.0)
 ดี
(ได้คะแนนเฉลียระหว่าง 3.0 – 3.49)
 ปานกลาง
(ได้คะแนนเฉลียระหว่าง 2.0 – 2.99)
 ไม่เป็ นทีน่าพอใจ (ได้คะแนนเฉลียตํากว่า 2.0 )
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ความเห็นเพิมเติม..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื อผู้อาํ นวยการโรงพยาบาล…………………………………………….
(.….….……………………………………)
วันที……………… เดือน…..……………….พศ……………..
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รายนามคณะอนุกรรมการรั บรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัด
ปรับปรุงเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ฝึกหัด
. แพทย์หญิงประสบศรี อึงถาวร
. พันตํารวจเอกทรงชั ย สิ มะโรจน์
. นายแพทย์บุญชัย พิพฒ
ั น์ วณิชกุล
. นายแพทย์กติ ติวัฒน์ มะโนจันทร์
. นายแพทย์อาํ นาจ มะลิทอง
. พันตํารวจเอกหญิงนาเรศ วงศ์ ไพฑูรย์

ประธานคณะอนุกรรมการฯ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

