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คํานํา 

 

  การฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัในประเทศไทยเริมมีขึนตงัแต่ปี 2504 เดิมขึนอยูก่บัคณะอนุกรรมการ

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะของกระทรวงสาธารณสุขและยา้ยมาอยูใ่นความรับผิดชอบกบัแพทยสภา     ตาม

พระราชบญัญตัิวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2511   จึงไดม้ีการปรับปรุงระเบียบการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั เพือให้

สถาบนัทีทาํการฝึกอบรมยึดถือปฏิบติัขึนในปี 2515 หลงัจากนนัไดมี้การแกไ้ขเพมิเติมเกณฑ์มาตรฐานแพทย์

ฝึกหดัใหม่ในปี 2519 และ2538 ยดึถือปฏิบติัตามเกณฑด์งักล่าวตลอดมา 

  เมือมีการปรับเปลียนหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิตขึน  โดยมีการเรียนการสอนชนัคลินิกเป็น

ระยะเวลา 3 ปีและในปีสุดทา้ยของการเรียนการสอนเรียกวา่เป็นการเรียนนิสิตนกัศึกษาแพทยเ์วชปฏิบติัหรือเอกซ์

เทอน (extern) และเมือจบการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตแลว้ จะไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

เวชกรรม โดยไม่ตอ้งผา่นการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหัดเหมือนทีผา่นมา  สาํหรับแพทยไ์ทยทีจบปริญญาแพทยศาสตร์

บณัฑิตจากตา่งประเทศจะตอ้งรับการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหัดเป็นเวลา 1 ปี ก่อนทีจะมีสิทธิสอบเพือรับใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  แพทยสภาเห็นว่าควรไดมี้การปรับปรุงการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหา

และสถานภาพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศทีเปลียนแปลงไป 

  เกณฑม์าตรฐานทีกาํหนดนี ไดอิ้งตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2545 ซึง

เป็นขอ้กาํหนดในการประเมินความรู้ความสามารถสาํหรับการขอขึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา สถาบนัใดเห็นวา่ควรมีการเพิมเติมจากทีกาํหนดไวย้อ่มกระทาํไดแ้ละ เป็นหนา้ที

ของสถาบนัผูใ้หก้ารฝึกอบรมและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะทาํการตรวจสอบกนัทงัสองฝ่ายวา่ ไดบ้รรลุตาม

เป้าหมายทีกาํหนดไว ้และแพทยสภาจะเนน้การฝึกอบรมเพือใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานดว้ย 

  สาํหรับกระบวนการของการฝึกอบรม การวางแนวทางเพือการปฏิบติันนั ไดม้าจากการฝึกอบรม

ของหลาย ๆ สถาบนัทีเคยทาํการฝึกอบรมมาแลว้  และเห็นวา่น่าจะทาํให้บรรลุผลของการพฒันาการฝึกอบรมให้

สมบูรณ์ยงิขนึ   อนัจะเกิดประโยชน์ต่อการฝึกอบรมแพทยที์จะทาํใหก้ารดูแลผูป่้วยมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                   ......................... 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                

   คําชีแจง  

  

  ตามทีคณะกรรมการแพทยสภาไดมี้มติแต่งตงัคณะอนุกรรมการรับรองสถาบนัและจดัสรรแพทย์

ฝึกหดั โดยมีหนา้ทีพิจารณาเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดันนั   คณะอนุกรรมการฯ ไดด้าํเนินการจดัทาํเกณฑ์

การฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั พ.ศ.2548 โดยอิงเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.2545  เพือให้

สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัและเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.2545   จึงไดว้างหลกัเกณฑ์

การฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัฯขึน 

  คณะอนุกรรมการจดัสรรแพทยฝึ์กหดั ขอเรียนชีแจงวา่ 

  1.  เกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดันีเป็นเกณฑพ์ืนฐาน ความรู้  ความสามารถ  ตลอดจนเจตคติ

ต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดอิ้งเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545 

  2.  เนืองจากสถาบนัต่าง ๆ มีโครงสร้างทีแตกต่างกนั หากสถาบนัใดคิดวา่จะเกิดประโยชน์ตอ่

ผูรั้บการฝึกอบรมก็สามารถเพิมเติมจากเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัฯ นีได ้

  3.  เนืองจากพืนฐานเกณฑ์ของการศึกษาแพทยศาสตร์ของแต่ละสถาบนัทีแตกต่างกนั แต่เมือจบ

การฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัและออกไปประกอบวชิาชีพเวชกรรมจะตอ้งมีความรู้  ความสามารถขนัพนืฐานเท่านนั 

ดงันนัผูท้ีเขา้รับการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั จะตอ้งทราบพืนฐานความรู้ของตนวา่มีส่วนใดทีขาดไป ก็จาํเป็นที

จะตอ้งขวนขวายหามาเพมิเติม  จึงจะไดผ้ลตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้

4. สาํหรับกระบวนการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดัทีไดว้างแนวไวท้งัระยะเวลา ในการเรียนการสอน  

 ทงัวิชาหลกัและวิชาเลือก  ตลอดจนการประเมินผล เป็นผลจากการพิจารณาจากทีสถาบนัต่าง ๆ เคยฝึกอบรม

มาแลว้และคิดวา่มีผลต่อการบรรลุถึงวตัถุประสงค์ 

  5.  เนืองจากคณะอนุกรรมการ เห็นความสาํคญัในการประเมินผล  จึงไดเ้นน้แนวทางการปฏิบติั

เพือใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึน  ทงัการประเมิน  ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ เพือเป็นแนวทางการประเมินสาํหรับ

สถาบนัฝึกอบรมแพทยฝึ์กหัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

  6.  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรตระหนกัวา่เกณฑม์าตรฐานฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดันี หมายถึง 

ผลรวมสุดทา้ยของการฝึกอบรม เพือเป็นแพทยที์จะสามารถออกไปประกอบวชิาชีพเวชกรรมได ้มิไดห้มายถึงวา่

ทุกสิงทุกอยา่งทีกาํหนดไวจ้ะมาฝึกอบรมกนัเฉพาะในปีเดียวนี  ดงันนัถา้ในหลกัสูตรทีท่านจะไดเ้รียนมาก่อนมีอยู่

ก็จะทาํให้บรรลุประสงคเ์ร็วขึน แต่หากไม่มีก็จาํเป็นทีจะตอ้งเรียน  ดงันนัคณะอนุกรรมการจึงเห็นวา่การศึกษา

ดว้ยตนเองเป็นสิงจาํเป็นและมีส่วนช่วยใหก้ารฝึกอบรมมีผลดียิงขึน 

7. เกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยฝึ์กหัดฉบบันี  ควรไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะ ๆ  เพอืใหเ้กิด 

ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อแพทยฝึ์กหดัมากทีสุด  ซึงคงจะไดม้าจากขอ้คิดเห็นของสมาชิกแพทยสภา

ทุกท่าน 

 

 

 



   

                      จุดประสงค์ของการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 

 

จุดประสงคข์องการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหัดเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมและพึงมี

คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์และมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ(Professional competencies) ดงัต่อไปนี. 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  (Professional habits, Attitudes, Moral, and 

Ethics) 

1.1   พฤตินิสัยในการทาํงาน (work habits) และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

-ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบตอ่การนดัหมาย 

-รับผิดชอบต่อผูป่้วยและงานทีไดรั้บมอบหมาย 

-สามารถทาํงานเป็นทีม  

-พยายามหลีกเลียงไม่ให้เกิดความขดัแยง้ในการทาํงานและหาขอ้ยตุิโดยสันติวิธี 

-สามารถวางแผน จดัระบบงาน และติดตามประเมินผล 

-รู้ขีดจาํกดัความสามารถของตนเอง 

-ยอมรับขอ้ผิดพลาดของตนเองและพยายามแกไ้ข 

-ยอมรับขอ้ผิดพลาดของผูอื้นและใหค้วามช่วยเหลือและแนะนาํตามความเหมาะสม 

1.2 รับผิดชอบในการให้ความจริงแก่ผูป่้วย รักษาความลบั และเคารพในสิทธิของผูป่้วย 

1.3 ปกป้องและพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์ของผูป่้วย  

1.4 แสดงเจตคตทิีดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองคร์วมแก่ประชาชนทุกระดบั 

1.5 ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  

1.6 มีคุณธรรม และจริยธรรมทีเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพแพทย ์ 

1.7 ซือสัตยสุ์จริตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 

2.ทักษะในการติดต่อสือสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 

ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงตระหนกัถึงความสาํคญัและมีความสามารถในการติดต่อสือสารและการ

สร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย ประชาชนทวัไป ผูร่้วมงาน และบุคลากรทางสาธารณสุขอืน ๆ 

2.1 ตระหนกัถึงปัจจยัทีอาจเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสือสาร  เช่น ภูมิหลงัของผูป่้วย  (การศึกษา ภาษา 

วฒันธรรม ความเชือเรืองสุขภาพ) พฤติกรรม และสภาวะทางอารมณ์ของผูป่้วย ฯลฯ 

2.2 สามารถใชภ้าษาท่าทาง    (non-verbal communication)     เช่น การแสดงท่าที    การสบตา   

 การสัมผสั ฯลฯ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3 มีทกัษะในการฟัง รับฟังปัญหาของผูป่้วย เขา้ใจความรู้สึกและความวิตกกงัวลของผูป่้วย 

2.4 ใชศ้พัท ์และภาษาพูดทีผูป่้วยเขา้ใจได ้แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอืออาทร ให้ความมนัใจ และใหก้าํลงัใจ

แก่ผูป่้วย 
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2.5 มีทกัษะในการสัมภาษณ์และซักประวตัิผูป่้วย รวมทงัเรืองทีเกียวขอ้ง แต่ผูป่้วยไม่ตอ้งการเปิดเผย เช่น 

ประวติัเพศสัมพนัธ์ ฯลฯ 

2.6 สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา การพยากรณ์โรค ให้ผูป่้วยและญาติ

ผูป่้วยเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทงัการแจง้ข่าวร้าย และการปฏิบติัใน

กรณีผูป่้วยทีใกลเ้สียชีวติและกรณีทีผูป่้วยเสียชีวิตแลว้  

2.7 สามารถโนม้นา้วใหผู้ป่้วยและญาติใหค้วามร่วมมือในการรักษาและดูแลตนเอง ใหสุ้ขศึกษา ใหค้าํ

ปรึกษาหารือ และใหค้าํแนะนาํผูป่้วยได ้

2.8 บนัทึกขอ้มูลทางการแพทย ์เขียนใบรับรองแพทย ์ใบส่งต่อผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามความเป็น

จริง และครบถว้นสมบูรณ์ 

2.9 นาํเสนอรายงานทางการแพทย ์และอภิปรายในทีประชุมได ้

2.10มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์แก่บุคลากรทางการแพทยท์ุก ระดบั และ 

    ประชาชน 

3.ความรู้พืนฐาน  (Basic Medical Knowledge) 

3.1 มีความรู้ความเขา้ใจตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2545 ในหมวด

ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ืนฐาน และระดบัความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและ

ทกัษะทางคลินิก และสามารถคน้หาความรู้เพิมเติมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพือนาํไปประยกุตใ์นการตรวจ

วินิจฉยัและบาํบดัรักษาผูป่้วย ตลอดจนวางแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัการเจ็บป่วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง

เหมาะสม 

3.2 มีความรู้ความเขา้ใจในเรืองต่อไปนี 

3.2.1 ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย 

3.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน เวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว 

3.2.3 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขทีเกียวขอ้งและเหมาะสมในการทาํเวชปฏิบติั 

3.2.4 หลกัการดา้นระบาดวิทยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ (medical informatics) ระบาดวิทยาคลินิก และ 

evidence-based medicine 

3.2.5 งานบริหารและสังคมศาสตร์ 

หลกัการบริหารงานทวัไป และการบริหารงานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

สังคมศาสตร์ มานุษยวทิยา และพฤติกรรมศาสตร์ทีจาํเป็นสาํหรับการเสริมสร้างเจตคติ และ  

ความเขา้ใจต่อเพือนมนุษยแ์ละสังคม  

3.2.6 หลกักฎหมายทวัไป และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจนกฎ 

             ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของแพทยสภา และกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ตามเกณฑม์าตรฐานผู ้ 

             ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2545 
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       4.ทักษะทางคลนิิก  (Clinical Skills)    

       มีความสามารถดงัต่อไปนี   

4.1 สังเกตอากปักิริยาของผูป่้วย  

4.2 ซกัประวติั และตรวจร่างกายผูป่้วยอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งแม่นยาํ 

4.3 รวบรวมขอ้มูลจากประวตัิ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษต่าง ๆ 

เพือนาํมาตงัสมมุติฐานวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผูป่้วย 

4.4 เลือกใชก้ารตรวจโดยใชเ้ครืองมือพนืฐาน เครืองมือพเิศษ และการตรวจทางห้องปฏิบติัการต่างๆ โดย

คาํนึงถึงความคุม้ค่าและความเหมาะสม 

4.5 นาํความรู้ทางทฤษฎี และหลกัฐานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาในการวินิจฉยัและบาํบดัรักษาผูป่้วย 

4.6 ใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจ ตรวจวินิจฉยัและบาํบดัรักษาผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

               เหมาะสม และทนัท่วงที 

4.7 บนัทึกเวชระเบียนอยา่งถูกตอ้ง เป็นระบบ และต่อเนืองโดยอาศยัแนวทางมาตรฐานสากล (International 

Classification of Diseases, ICD) 

        4.8ใหบ้ริการสุขภาพผูป่้วยแบบองคร์วม (holistic approach)  ไดแ้ก่ การตรวจวินิจฉยั บาํบดัรักษา ฟืนฟู

สมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนัการเจ็บป่วยทงัทางร่างกาย จิตและสังคม ในสภาพทีเป็นปัจเจกบุคคล 

และในสภาพทีเป็นส่วนหนึงของครอบครัวและสังคม 

4.9ปรึกษาหารือผูมี้ความรู้ความชาํนาญ หรือส่งผูป่้วยไปรับการรักษาต่อไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัท่วงที 

5.ทักษะการตรวจโดยใช้เครืองมือพนืฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การทําหัตถการทีจําเป็น (Technical 

and Procedural skills)   

มีความสามารถในการทาํหัตถการและใชเ้ครืองมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉยัและรักษาผูป่้วยโดยรู้ขอ้บ่งชี

ในการตรวจ เขา้ใจวิธีการตรวจ สามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง และแปลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรู้จกัการเตรียมผูป่้วย

เพือการตรวจวินิจฉัยนนัๆ ตามเกณฑท์รีะบุไวใ้นเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

พ.ศ.2545 

6.การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง (Continuous professional development) 

 6.1 มีนิสัยใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

6.2 แสวงหาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพเพิมเติมอยา่งสมาํเสมอเพือใหท้นัความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

6.3 มีความสามารถในการคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลตา่งๆ โดยสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(information technology) ในการหาขอ้มูลใหม่ๆ  

6.4 ติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีทาํใหส้ามารถกา้วทนัการเปลียนแปลงทางวิทยาการของโลก 

6.5 ตระหนกัถึงความสาํคญัของชีวเวชศาสตร์ (biomedical sciences) ระบาดวิทยาคลินิก evidence-based 

medicine และการวิจยัเกียวกบัสุขภาพ ทีจะนาํมาประยุกตใ์ชใ้นเวชปฏิบติั 

6.6 มีเจตคติในการพฒันาคุณภาพงานอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเนือง 

- 5 - 



   

การจดัการเรียนการสอน 

 แบ่งไดเ้ป็น 2 ภาค ดงันีคือ ทางภาคทฤษฎี และปฏิบติั โดยมีรายละเอียดดงันี 

ภาคทฤษฎี  ควรมีการเรียนการสอนในลกัษณะดงันี เช่น 

- Lecture 

- Conference 

- Bed Side Round  หรือ Grand Round 

- Journal club 

- Mortality Morbility Conference 

- ประชุมทางวิชาการ 

- Interesting case, Admission Review, Morning Report etc. 

ภาคปฏิบติั  ควรฝึกใหป้ฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

   -  ศึกษาและปฏิบติักบัอาจารยผ์ูส้อน เช่น การปฏิบติัการซักประวติัตรวจร่างกาย 

      ขา้งเตียง 

   -  ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง เช่น รับคนไข ้ออก OPD  ตรวจร่างกาย การปฏิบติังาน 

      ในห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด หอ้งปฏิบติัการเจาะเลือด ฯลฯ 

   -  ศึกษาดว้นตนเอง เช่น เขา้ห้องสมุด คน้ประวตัิ การศึกษาจากสไลดเ์นือเยอื 

 สาํหรับในภาคปฏิบติัควรมีระยะเวลาในการปฏิบติันอกเวลาราชการเพิมเติมภายใตค้วามรับผิดชอบของ

แพยที์อาวุโสกวา่ 

ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ของแพทยฝึ์กหดั 

 แพทยฝึ์กหัดจะตอ้งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมครบ 12 เดือน โดยหมุนเวียนการฝึกอบรมในสาขาวิชา

ต่าง ๆ ดงันี 

 1.  อายรุศาสตร์  3 เดือน โดยควรผา่นการฝึกอบรมทางดา้นจิตเวชศาสตร์ ½ เดือน 

 2.  ศลัยศาสตร์  3 เดือน โดยควรผา่นการฝึกอบรมในสาขายอ่ยดงันี 

  2.1  ศลัยศาสตร์ทวัไป 1  เดือน 

2.2 ศลัยศาสตร์ประสาทหรืออุบตัิเหตุ ½  เดือน 

2.3 ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ½ เดือน 

2.4 วิสัญญีวิทยา  ½ เดือน 

2.5 ใหเ้ลือกเรียนวิชายอ่ยในสาขาศลัยศาสตร์ เช่น ยูโร หวัใจ ตกแต่ง ฯลฯ ไดอี้ก ½ เดือน 

3.  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                   2  เดือน 

4.  กุมารเวชศาสตร์                    2  เดือน 

5.  จกัษุวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา                   2 สัปดาห์ 

6.  เวชศาตร์ฉุกเฉิน                                          2 สัปดาห์ 

7.  สาขาวิชาเลือก                                             1 เดือน 
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 ทงันี ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมีเวลาในการปฏิบติังานในแต่ละหน่วยยอ่ยตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

 

การแบ่งเวลา  ระยะเวลาในการฝึกอบรมในเวลาทาํการปกติแบ่ง ดงันี 

   -  ภาคปฏิบติั 50% ของเวลา 

   -  ภาคทฤษฎี 25% ของเวลา 

   -  การศึกษาดว้นตนเอง  25%  ของเวลา 

 ทงันี ระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละสถาบนัอาจปรับไดต้ามความเหมาะสม 

 

การเรียนการสอนทางด้านเจตคติ 

 ควรมีการสอนแบบบูรณาการแทรกในทุกสาขาวิชา โดยใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ

เวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545 

การปฏิบัติงานนอกเวลา 

 เมือผ่านในแต่ละสาขาวิชาแลว้ ควรมีวนัทีตอ้งอยูเ่วรปฏิบติังานนอกเวลาไม่น้อยกวา่ 25%  ต่อเดือน 

โดยรวมทงัปีไม่เกิน 60%  ของจาํนวนวนัทงัปี 

 

การประเมินผล (ภาคผนวก 4) 

 ประเมินผลจากทางดา้นวิชาการความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ดงันี 

 -  ดา้นความรู้ ควรประเมินผลโดยการสอบขอ้เขียน MCQ  (Multiple Choice Question) 

ซึงเป็นเรืองของความจาํ และ MEQ (Modified Essay Question)  เป็นเรืองของการแกปั้ญหา โดยให้เป็นไปในแนว

เดียวกบัการสอบเพือรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมสาํหรับแพทยต่์างประเทศ 

 -  ดา้นทกัษะ ควรประเมินโดยการสอบ OSCE (objective Structured Clinical Examination) และ 

direct observation ในหอผูป่้วยตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

 ทงันี การกาํหนดใหม้ีการจดัสอบภาคปฏิบติันนั เพือใหบ้รรลุผลตามทีแพทยสภากาํหนดใหมี้การจดัสอบ

เพือรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสาํหรับแพทยที์สาํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศโดยนาํตวัอยา่ง

ขอ้สอบ MCQ, MEQ และ OSCE  ใส่ไวใ้นเกณฑก์ารฝึกอบรมเพือเป็นแนวทางต่อไปดว้ย 

-  ดา้นเจตคติ ควรประเมินโดยการให้เฝ้าสังเกตดูความประพฤติและผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนอยา่ง

ต่อเนือง ตลอดจนการฝึกอบรม ซึงการประเมินทางดา้นเจตคติเป็นสิงทีสาํคญัต่อวิชาชีพเทียบเท่ากบัวิชาการ

ความรู้ 

 ถา้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไม่ผา่นการประเมินทางดา้นเจตคติ ก็ให้ถือวา่ไม่ผา่นการประเมินการฝึกอบรม

แพทยฝึ์กหัดดว้ย 

          - 7 - 



   

 

 

ระเบียบสวสัดิการของแพทยฝึ์กหดั     

 1.  เงินตอบแทนการปฏิบติังานล่วงเวลา  ใหเ้ป็นไปตามทีกระทรวงการคลงัไดก้าํหนดไว ้

 2.  สิทธิในการลากิจและลาป่วย ถือตามระเบียบราชการในการจา้งลูกจา้งชวัคราว และถา้ปฏิบติังานเกิน 6 

เดือนขึนไป มีสิทธิลาพกัร้อนได ้ทงันีเวลาการปฏิบติังานตอ้งไม่ตาํกวา่ 80%  ของแต่ละหน่วยย่อย 
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    ภาคผนวกที 1 
 

                            หลกัเกณฑใ์นการรับรองสถาบนัฝึกอบรมแพทยฝึ์กหัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

หลกัเกณฑ์ในการรับรองสถาบนัฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 

 

1.  จาํนวนเตียงคนไขใ้นแต่ละสาขาวชิาหลกั 

 -  อายรุกรรม 

 -  ศลัยกรรม 

 -  ออร์โธปิดิกส์ 

 -  สูติ-นรีเวชกรรม 

 -  กุมารเวชกรรม 

 สัดส่วน : 20 เตียง/แพทยฝึ์กหัด 1 คน/รอบปี 

2.  จาํนวนแพทยเ์ฉพาะทางในสาขาหลกัทีรับผิดชอบสอนแพทยฝึ์กหดัในแตล่ะสาขา 

 สัดส่วน : 1  คน/แพทยฝึ์กหดั 1 คน/รอบปี 

3.  จาํนวนหัตถการทีตอ้งทาํไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของแพทยสภา 

 เช่น การผา่ตดัไส้ติง  การผา่ตดัคลอด  เป็นตน้ 

4.  จาํนวนคนไขน้อกแผนกทวัไป/เฉพาะทางทีจดัให้แพทยฝึ์กหดัรับผิดชอบ 

 สัดส่วน : 15 คน  (3 ชม.)/ แพทยฝึ์กหดั 1 คน 

5.  ความสามารถของโรงพยาบาลในการรองรับแพทยฝึ์กหัด 

 -  หอพกั 

 -  สวสัดิการ  เงินเดือนและค่าตอบแทนล่วงเวลา 

     สิทธิในการลากิจและลาป่วย ตามระเบียบราชการในการจา้งลูกจา้งชวัคราว 

      และถา้ปฏิบติังานเกิน 6 เดือนขึนไป มีสิทธิลาพกัร้อนได ้

6.  ความตอ้งการในภาพรวมของโรงพยาบาล 

7.  การจดักิจกรรมทางวิชาการ/การศึกษาต่อเนือง 

 -  ระบบทีให้แพทยฝึ์กหดัสามารถศึกษาต่อเนืองและสะสมคะแนน/หน่วยกิต  

               ไม่ตาํกวา่ 30 คะแนน/ปี 

8.  สามารถใหก้ารฝึกอบรมแก่แพทยฝึ์กหัดตามทีแพทยสภากาํหนด 

 

 

หมายเหตุ     เกณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวกที  

 

รายชือโรงพยาบาลทีรับเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยฝึ์กหัด 

            ขอ้มูลสาํหรับการพิจารณากาํหนดจาํนวนแพทยฝึ์กหดัทีสถาบนัรับได ้

                                       ตงัแต่ปี พ.ศ.  เป็นตน้ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

รายชือโรงพยาบาลทีรับเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยฝึ์กหัด 

 

สถาบนั จาํนวน

สูงสุดที

ไดรั้บ 

นศพ.ปี 6   

ทีรบัอยู่ 

  แพทยฝึ์กหดัทีรับได ้

      ตงัแต่ พ.ศ.2549  

         เป็นตน้ไป 

จาํนวนที  

ขอรับจริง 

1.  วิทยาลยัแพทยศาสตร์

กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

41 31 10 10 

2. โรงพยาบาลตาํรวจ 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 หมุนเวยีนในภาควิชาต่างๆ ทุกเดือนดงันี 

                     - ภาควิชาศลัยศาสตร์ 7-8 คน / เดือน 

                     - ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 4-5 คน / เดือน 

                     -ภาควิชาอายุรศาสตร์  3 คน / เดือน 
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ข้อมูลสําหรับการพจิารณกาํหนดจํานวนแพทย์ฝึกหัดทีสถาบันสามารถรับได้ ตังแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นไป 

 

  คณะอนุกรรมการรับรองสถาบนัและจดัสรรแพทยฝึ์กหดั จะดาํเนินการปรับปรุงเกณฑก์าร

ฝึกอบรมแพทยฝึ์กหัดใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2545 และกาํหนดจาํนวน

แพทยฝึ์กหัดทีสถาบนัสามารถรับได ้ โดยจะพิจารณาจาก   จาํนวนแพทย ์  จาํนวนเตียง  จาํนวนคนไข ้ กิจกรรม

ทางวิชาการ  และความตอ้งการในภาพรวมของโรงพยาบาลทีใหก้ารฝึกทกัษะแก่แพทย ์

จึงขอความร่วมมือทางโรงพยาบาลทีตอ้งการรับแพทยฝึ์กหดั ในปี …. ใหข้อ้มูลดงัต่อไปนี 
 

1.  จาํนวนเตียง      จาํนวนแพทย ์วว./อว.      จาํนวนผูป่้วยนอก 

 

สาขา 

 

จาํนวน 

แพทย ์วว./อว.   

 จาํนวน 

เตียง 

จาํนวน 

ผูป่้วยนอก / วนั 

อายุรศาสตร์ 

 

ศลัยศาสตร์ 

 

ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

 

กุมารเวชศาสตร์ 

 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

 

วิสัญญีวทิยา 

 

จิตเวชศาสตร์ 

 

จกัษุวิทยา 

 

โสต ศอ นาสิกวิทยา 
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2. ความพร้อมของโรงพยาบาลทีจะให้การฝึกอบรมเมือพิจารณาจาก 

- กิจกรรมทางวิชาการ 

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

 

- หอพกัและสวสัดิการ 

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

 

- กิจกรรมการศึกษาต่อเนือง 

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

 

- การกาํกบัดูแล   และอืน ๆ 

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

 

 

3.  จาํนวนแพทยฝึ์กหัดทีโรงพยาบาลของท่านตอ้งการรับในปี   ……………   ตามสภาพความพร้อม   

        จาํนวน…………………คน 

 

 

4.  ปัญหาและอุปสรรคเกียวกบัการฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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    ภาคผนวกที  

 

ระเบียบการรับสมคัรแพทยฝึ์กหัด 

สาํหรับผูม้ีสัญชาติไทยทีสาํเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศ 

แบบฟอร์มใบสมคัรแพทยฝึ์กหดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ระเบียบการรับสมคัรแพทยฝึ์กหดั 

สาํหรับผูมี้สัญชาติไทยทีสาํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

……………………………….. 

 

 คณะอนุกรรมการรับรองสถาบนัและจดัสรรแพทยฝึ์กหดั  โดยอนุมติัของคณะกรรมการแพทยสภา 

กาํหนดระเบียบในการรับสมคัรแพทยฝึ์กหดั ซึงสาํเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิตจากต่างประเทศ ไว ้

ดงัต่อไปนี 

 

คุณสมบติัของผูเ้ป็นแพทยฝึ์กหดั 

 1.  ตอ้งมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย 

 2.  มีปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเวชกรรม หรือหนงัสือรับรองว่าไดส้าํเร็จการศึกษาหรือกาํลงัจะ

สาํเร็จการศึกษาก่อนวนัเริมการฝึกอบรม จากสถานศึกษาซึงไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการแพทยสภา 

 

การสมคัรและการจดัสรร 

 1.  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการจดัสรร  ตอ้งยืนใบสมคัรตามทีสาํนกังานเลขาธิการแพทยสภากาํหนดไว ้ 

ณ สาํนกังานเลขาธิการแพทยสภาแห่งเดียวเทา่นนั  ในกรณีทีแพทยผ์ูน้นัพาํนกัอยู่ต่างประเทศจะตอ้งมีบุคคลทีอยู่

ในประเทศไทยทีสามารถติดต่อกบัผูส้มคัรได ้

 2.  กาํหนดเขตรับสมคัร  ภายในวนัที 31 สิงหาคมของทุกปี  

              3.  พร้อมกบัใบสมคัร  ใหผู้ส้มคัรส่งรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิว  หนา้ตรงไม่สวมหมวก 

จาํนวน 2 รูป  และหนงัสือรับรองวา่สําเร็จการศึกษาในวิชาแพทยศาสตร์จากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศที

แพทยสภารับรอง 

 4.  ในกรณีทีผูย้นืใบสมคัรยงัเป็นนกัศึกษาในสถาบนัทีแพทยสภายงัไม่รับรอง ใหย้ืนหลกัสูตร

แพทยศาสตร์ของสถาบนัทีตนศึกษาอยูเ่พือให้คณะกรรมการแพทยสภา รับรองสถาบนัการศึกษานันก่อนยนืความ

จาํนงขอสมคัรเขา้ฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั 

 5.  สาํนกังานเลขาธิการแพทยสภาจะรวบรวมใบสมคัรส่งให้สถาบนัซึงผูส้มคัรแจง้ความจาํนงเขา้รับการ

ฝึกอบรมพิจารณาคดัเลือก 

 6.  เมือผูส้มคัรไดรั้บแจง้วา่ไดรั้บการจดัสรรเขา้ปฏิบติังาน ณ สถาบนัใด ตอ้งไปรายงานตวั ณ สถาบนั

นนั ๆ ภายในวนัที 15 มีนาคม ของทุกปี และเขา้ปฏิบติังานในฐานะแพทยฝึ์กหดั วนัที 1 เมษายน 

 7.  ในกรณีทีสถาบนัใดมีระเบียบเพิมเติมวา่ ก่อนเขา้ปฏิบติังานแพทยผ์ูน้นัจะไดรั้บการปฐมนิเทศเป็น

ระยะเวลาหนึง    ระยะเวลาดงักล่าวยอ่มไม่รวมการฝึกอบรมเป็นแพทยฝึ์กหดั    (ซึงตอ้งใชเ้วลา 12 เดือนเตม็) 
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 8.  ผูส้มคัรอาจไม่ไดรั้บการจดัสรรก็ได ้ถา้ไม่มีสถาบนัใดประสงคจ์ะรับผูน้นัเป็นแพทยฝึ์กหดั 

 9.  ในกรณีทีแพทยฝึ์กหัดไม่สามารถปฏิบติังานในสถาบนัทีจดัสรรใหไ้ดจ้นครบระยะเวลาเป็น 

 แพทยฝึ์กหดั   แพทยสภาจะไม่มีพนัธะทีจะจดัหาสถานทีฝึกอบรมให้แพทยผ์ูน้นัไปจนครบระยะเวลา  

12 เดือน 

 10.เงินเดือนหรือค่าตอบแทนแพทยที์ไดรั้บการจดัสรรตามระเบียบนี ใหเ้ป็นไปตามเงือนไขทีแต่ละ 

 สถาบนักาํหนด 

11.ระเบียบนีใหเ้ริมใชต้งัแต่บดันีเป็นตน้ไป 

 

 

      ประกาศ ณ  วนัที    8   ธนัวาคม  2548 

 

                        (นายแพทยพ์ินิจ  กุลละวณิชย)์ 

                                                                                       เลขาธิการแพทยสภา 
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                                                                                                                    เลขที …………… 

                                                               ใบสมคัรแพทยฝึ์กหดั 

 

รุ่นที ………………….. พ.ศ. …………… 

********************* 

โปรดกรอกแบบใบสมคัรให้ชดัเจนและครบถว้น 

 

1. ชือ  (นาย,  นางสาว,  นาง)  ……………………………………  ชือสกุล ………………………………… 

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

2. เกิดวนัที ………. เดือน …………………… พ.ศ. ……….  สถานทีเกิด  ……………………. ……………  

อายุ …………….. ปี     เชือชาติ ………………… สัญชาติ …….……………  ศาสนา …..…………….. 

      สถานภาพสมรส                 โสด               คู่                      หมา้ย              หย่า 

3.   ภมูิลาํเนา   เลขที …………………. หมู่ที ……….. ซอย ……………………… ถนน ……………………… 

      ตาํบล …………………. อาํเภอ ……………………….. จงัหวดั ……………………… โทรศพัท ์…………. 

4.  ทีอยูปั่จจุบนั (ทีสามารถติดต่อไดท้นัที  หากมีการเปลียนแปลงตอ้งแจง้ทีอยูใ่หม่ให้แพทยสภาทราบโดยด่วน) 

     เลขที …………. หมู่ที ….. ซอย …………………. ถนน  …………………….. ตาํบล ……………………… 

     อาํเภอ ……………………. จงัหวดั ……………………… รหสัไปรษณีย ์….………... โทรศพัท ์………….. 

    ชือบิดา ……………………………………………….. อาชีพ ………………………………………………… 

    ทีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………….. 

    ชือมารดา ……………………………………………. อาชีพ …………………………………………………. 

    ทีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………….. 

    ชือสามี  หรือ  ภรรยา  ………………………………….. อาชีพ …………………………………………… 

5. ทีทาํงาน  ……………………………………………………………………………………………………….. 

                          ไม่มีบุตร                    มีบตุร ……….. คน                   กาํลงัตงัครรภ ์……………….เดือน 

6. ผูที้สามารถติดต่อไดโ้ดยด่วน ……………………………………………………………………………………  

    ทีอยู ่……….………………………………………………………………. โทรศพัท์ …………………………. 
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7. กาํลงัศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ปีสุดทา้ยที …………………………………………………………………… 

    ประเทศ ……………………………………………….. 

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

9. สาํเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์  จาก …………………………………………………………………………. 

    ประเทศ ……………………………………………….. 

10. ขา้พเจา้ไดร่้วม หรือเคยร่วมในกิจกรรมนอกหลกัสูตรต่าง ๆ ขณะทีเป็นนกัศึกษาแพทยที์สาํคญัคือ 

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

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

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

12. เกียรติหรือรางวลัทีขา้พเจา้เคยไดรั้บ………………………………………………………………………… 

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

13. ขา้พเจา้เล่นกีฬาต่อไปนี   ……………………………………………………………………………………. 

14. จงัหวดัทีขา้พเจา้เคยพาํนกัอยูน่านเกิน  1  ปี  คือ …………………………………………………………… 

15. รายละเอยีดอืน ๆ ทีท่านคิดวา่จะเป็นประโยชน์ในการคดัเลือก …………….………………………………. 

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

16. นามอาจารยห์รือแพทยที์จะใหค้าํแนะนาํเพิมเติมเกียวกบัตวัขา้พเจา้ 

(1) ……………………………………………………………………… 

(2) ……………………………………………………………………… 

(3) ……………………………………………………………………… 

17. ไดแ้นบใบสําคญัต่าง ๆ มาเพือประกอบการพิจารณาดว้ย คือ 

       ใบประเมินผลการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 

                  หนงัสือรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ วา่จะไดรั้บปริญญาบตัร พ.ศ. ………… ก่อนวนัที 31 มีนาคม 

                  ภาพถ่ายใบปริญญาบตัรแพทยศาสตรบณัฑิต 

                  สาํเนาทะเบียนบา้น 

                  สาํเนาบตัรประชาชน 

                  ภาพถ่ายผูส้มคัร ขนาด  2  นิว  ถ่ายไม่เกิน  2  เดือน  จาํนวน  2  รูป 

                  ภาพถ่าย สด.43 

                  ภาพถ่ายหนงัสือสําคญัประจาํตวัแสดงว่าผา่นการฝึกวิชาทหาร 
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18. ขอจดัอนัดบัของโรงพยาบาลทีรับรองโดยแพทยสภา สาํหรับเป็นสถานทีอบรมและฝึกหัดภายหลงั 

      จบการศึกษาแพทยศาสตร์ ดงันี 

 

                                            สถาบนัทีตอ้งการสมคัร 

(1) ………………………………………………………………………….. 

(2) ………………………………………………………………………….. 

(3) ………………………………………………………………………….. 

(4) ………………………………………………………………………….. 

 

(กรุณาเขียนใหช้ดัเจน  หากมีการแกไ้ขตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กครัง) 

 

 

      ลงชือ  ……………………………………………. 

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

       ……………. / …………… / ……… 

 

ชาํระเงินตามใบเสร็จเล่มที ………………………….. 

 

เลขท ี………………………  วนัท ี……….………… 

 

ลงชือ ………………………………………….. 
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ภาคผนวกที  

แบบประเมินการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหัด 

 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                         พฝ.1 
 

                                     แบบประเมินการปฏิบตัิงานของแพทยฝึ์กหดั 

 (ข้อมูลของผู้ประเมินเป็นข้อมูลปกปิดในการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดของแพทยสภา) 
 

ขอ้มลูทวัไป 
 

 นพ. พญ. (ชือ)...............................(สกุล) ……................……สถาบนัทีสาํเร็จการศึกษา…………………..… 

ปฏิบติังานฝึกอบรมทโีรงพยาบาล…………....…………………….......………จงัหวดั…………………...………

กาํหนดการปฏิบตัิงาน…… เดือน ตงัแต่ ...../......../........(วนั/ เดือน/ ปี) ถึง...../......../........(วนั/ เดือน/ ปี) 

 

สาขาวิชา     อายรุศาสตร์     3 เดือน โดยควรผ่านการฝึกอบรมทางดา้นจิตเวชศาสตร์   1/2 เดือน 

                    ศลัยศาสตร์      3 เดือน  โดยควรผา่นการฝึกอบรมในสาขายอ่ยดงันี 

- ศลัยศาสตร์ทวัไป  1 เดือน 

                         -     ศลัยศาสตร์ประสาทหรืออบุติัเหตุ  1/2 เดือน 

-     ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  1/2 เดือน 

- วิสัญญีวิทยา1/2 เดือน 

- ใหเ้ลือกเรียนวิชายอ่ยในสาขาศลัยศาสตร์  เช่น ยโูร หัวใจ ตกแต่ง ฯลฯ ไดอี้ก1/2 เดือน 

                   สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา    2 เดือน                                 

                   กุมารเวชศาสตร์  2 เดือน        

                   จกัษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา   2 สัปดาห์ 

                  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  2 สัปดาห์    

                  วิชาเลือก        1 เดือน  ระบุ………………………………………………………. 

ระยะเวลาปฏิบติังานจริง…… เดือน ตงัแต ่...../......../........(วนั/ เดือน/ ปี) ถึง...../......../........(วนั/ เดือน/ ปี) 

ลาป่วย……วนั   ลากิจ….....วนั     ขาดงานโดยไม่มีการลา……วนั  ไม่อยูเ่วรโดยไม่แจง้….....ครัง 

ระยะเวลาทีปฏิบติังานจริงร้อยละ…….......      

การประเมินผล (ดูเกณฑก์ารประเมินตามเอกสารแนบ) 

 

 หัวข้อประเมิน      ผลการประเมิน  

      ดีเด่น   ด ี  ผ่าน             ไม่ผ่าน  

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

1. ความรู้                 

2. ทกัษะทางคลินิก                                

3. การทาํหตัถการ (หากมี)                                        

4. การบนัทึกรายงาน                  

5. การสือสารดว้ยวาจา                 

 

          - 18 - 

 



   

6.ความรับผิดชอบ                  

7.มนุษยสัมพนัธ ์                 

8. ความใฝ่รู้                  

9. ความประพฤติ                  

 

คะแนนเฉลยี  (เต็ม 4 คะแนน) …………………………………  

การประเมินนีใช้ข้อมูลจาก   

  ความเห็นเฉพาะตวั   ความเห็นของกลุ่มผูเ้กียวขอ้ง   อืน ๆ  

(ระบุ).......................................... 

ความคิดเหน็เพมิเติม

...................................................................................................................................... 

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

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

 
      

ลงชือ………………………………………………………........................... 

  

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

    ตาํแหน่ง ................................................................................................... 

                                                      ประเมินเมือวนัที……………… เดือน…..……………….พ.ศ…………….. 

 

            พฝ.1 
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   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์แพทย์ฝึกหัด 
 

วัตถุประสงค์ เพือรายงานผลการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหัดในสาขาต่างๆ ทีแพทยผ์า่นการปฏิบติังาน 

 

คําอธิบาย  

1.  แบบประเมินผลนี เป็นแบบวดัผลการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหดัทีผา่นการปฏิบติังานในแต่ละ

สาขาวิชา แต่ละกลุ่มงานหรือแต่ละภาควิชาในสถานทีฝึกทกัษะทีแพทยสภารับรอง 

2.  ผูต้อบแบบประเมิน ไดแ้ก่แพทย ์ พเีลยีง คือแพทยเ์ฉพาะทางในสาขาต่างๆ ทีคอยดูแลแพทยที์

เขา้ฝึกอบรม  หรือหวัหนา้กลุ่มงาน หรือหวัหนา้ภาควิชา ของสถานฝึกทกัษะ 

3. แบบ พฝ..3/1  ฉบบันีให้รวบรวมส่งผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหนา้ใหญข่องหน่วยงานที

เป็นสถานฝึกปฏิบติังานเพทยฝึ์กหดั  เพือนาํขอ้มูลกรอกสรุปลงในแบบ พฝ.3/2  ซึงจะใชเ้ป็นหลกัฐานประวตัิ   

ในการปฏิบติังานและใชอ้า้งอิงในการประเมิน และกรุณาเก็บไวท้ีหน่วยงานของท่าน เพือเป็นหลกัฐานของแพทย์

แต่ละบุคคลใหค้รบทุกสาขาทีแพทยผ์า่นโดยเก็บรักษาไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี   จึงทาํลายได ้

4. เกณฑก์ารประเมิน ผูป้ฏิบติังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัให้ครบทุกสาขาวิชาในสาขาหลกัรวมทงั

ช่วง Elective โดยรวมระยะเวลาการฝึกปฏิบติังานแลว้จะตอ้งไม่ตาํกวา่ 80%  ของแต่ละสาขาวิชารวมทงัช่วง 

Elective  และผลการประเมินไดต้งัแต่ระดบั “ผา่น “ ในทุกหวัขอ้ทีมีการประเมิน  

5. ผูท้ีไดรั้บการประเมินวา่   ไม่ผ่าน  เป็นได ้ 2  กรณี 

5.1 ปฏิบติังานไม่ครบ 80%   

 5.2  ปฏิบติังานครบ 80% แต่ไดรั้บการประเมินว่า  ไม่ผ่าน  ในขอ้ใดขอ้หนึงในแต่ละสาขาวิชา 

รวมทงัช่วงวิชาเลือก    ซึงในกรณีทีใหก้ารประเมินว่า  ไม่ผา่น   กรุณาแนบรายละเอียดมาดว้ยทุกครังสําหรับเป็น

แนวทางใหผู้ถู้กประเมินปรับปรุงแกไ้ข  

ทงั  2  กรณี  สถาบนัยงัไม่ควรออกประกาศนียบตัรฯ ให ้   ใหแ้พทยผ์ูไ้ม่ผา่นการประเมิน  ตอ้งปฏิบติังานชดเชย

เพิมเติมในสาขาวิชาทียงัปฏิบติังานไม่ครบ   หรือ  ไม่ผ่าน   ต่อทนัทีหลงัจากสินสุดช่วงระยะเวลาการปฏิบติังาน 

และเมือไดรั้บการประเมินวา่ผา่นแลว้   จึงจะไดรั้บประกาศนียบตัรฯ 

 

หวัขอ้ประเมินและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 แต่ละหัวขอ้ทีประเมิน มีคาํอธิบายเกณฑก์ารให้คะแนนดงันี 

1.  ความรู้ 

  ไม่ผา่น  (1 คะแนน) ไม่สามารถแสดงความรู้ใหผู้อื้นรับทราบไดแ้ละไม่มีการปรับปรุง/  

                                                             พฒันา 

  ผา่น  (2 คะแนน) รู้ในสิงทีจาํเป็นตอ้งรู้ 

  ดี  (3 คะแนน) มีความรู้เป็นทีน่าพอใจ 

  ดีเด่น  (4 คะแนน) มีความรอบรู้เป็นทีน่าพอใจอยา่งสมาํเสม 

 

- 20 - 

  



   

2.  ทักษะทางคลนิิก 

  หมายถึง  ความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ในการดูแลรักษา และแกไ้ขปัญหาผูป่้วยแบบ 

              บูรณาการ 

  ไม่ผา่น  (1 คะแนน) ไม่สามารถประยกุตค์วามรู้ในการดูแลรักษาผูป่้วยไดแ้ละไม่มีการ 

                                                             พฒันา 

  ผา่น  ( 2 คะแนน) สามารถประยกุตค์วามรู้ไดใ้นผูป่้วยโรคสามญัทีพบบ่อย 

  ดี  ( 3 คะแนน) สามารถประยกุตค์วามรู้ได ้แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งในสถานการณ์ต่างๆ  

                                                              เช่น ปัญหาฉุกเฉิน  ซบัซ้อน  การส่งต่อผูป่้วย 

ดีเด่น  (4 คะแนน) สามารถประยกุตค์วามรู้ได ้แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งในสถานการณ์ต่างๆ 

                                      เช่น  ปัญหาฉุกเฉิน  ซับซอ้น  การส่งต่อผูป่้วยเป็นทีน่าพอใจอย่าง 

                                      สมาํเสมอ 

3.  การทําหตัถการ (หากมี) 

  ไม่ผา่น  (1 คะแนน)   ไม่สามารถทาํหัตถการไดแ้มจ้ะอยูภ่ายใตค้าํแนะนาํของแพทยพ์ีเลียง 

                                                              และไม่มีการพฒันา 

  ผา่น  (2 คะแนน)    สามารถทาํหัตถการทีแพทยสภากาํหนดภายใตค้าํแนะนาํของแพทยพ์ี  

                                                              เลียง 

ดี           (3 คะแนน)       สามารถทาํหัตถการไดทุ้กหัตถการตามเกณฑที์แพทยสภากาํหนดได้

ดว้ยตนโดยไม่มีปัญหาแทรกซอ้นจากการทาํหัตถการนัน 

ดีเด่น      (4 คะแนน)        สามารถทาํหัตถการไดทุ้กหัตถการตามเกณฑที์แพทยสภากาํหนดได้

ดว้ยตนโดยไม่มีปัญหาแทรกซอ้นจากการทาํหัตถการนัน เป็นทีน่า

พอใจอยา่งสมาํเสมอ 

 4 การบันทึกรายงาน 

  ไม่ผา่น  (1 คะแนน) ไม่ทาํการบนัทึกรายงาน และไม่มีการพฒันา 

  ผา่น  (2 คะแนน) มีการบนัทึกอาการสาํคญั และขอ้มูลสาํคญัทีเกียวกบัการเจ็บป่วยใน 

                                                             ครังนนั 

  ดี  (3 คะแนน)   บนัทึกขอ้มูลการเจ็บป่วยอยา่งสมบูรณ์ในทุกหวัขอ้ตามมาตรฐานที 

                                                                       แพทยสภากาํหนด ของผูป่้วยทุกราย 

  ดีเด่น  (4 คะแนน)   บนัทึกขอ้มูลการเจ็บป่วยอยา่งสมบูรณ์ในทุกหวัขอ้ตามมาตรฐานที 

                                                                       แพทยสภากาํหนด ของผูป่้วยทุกราย เป็นทีน่าพอใจอยา่งสมาํเสมอ 

 5. การสือสารด้วยวาจา 

  ไม่ผา่น (1 คะแนน) ถูกร้องเรียนมากกวา่ 3 ครัง ในแต่ละกลุ่มงานทีฝึกทกัษะในเรืองเดียวกนั 

  ผา่น  (2 คะแนน)    ไม่เคยถูกร้องเรียน 

  ดี  (3 คะแนน) ไม่เคยถูกร้องเรียน และไดรั้บคาํชมเชยจากผูป่้วย 

  ดีเด่น (4 คะแนน) ไม่เคยถูกร้องเรียน และไดรั้บคาํชมเชยจากผูป่้วยอยา่งสมาํเสมอ 
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 6.  ความรับผิดชอบ 

หมายถึง  ความรับผิดชอบต่อหนา้ทีทไีดรั้บมอบหมาย  ปฏิบติังานไดลุ้ล่วงตามเวลาทีกาํหนด 

                                       โดยไม่มีความเสียหายในหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

ไม่ผา่น  (1 คะแนน)   ไม่ปฏิบติัตามทีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายภายหลงัจากทีไดรั้บคาํเตือน 

                                     เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ผา่น (2 คะแนน)   ปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายไดค้รบถว้น 

  ดี (3 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย และงานพิเศษอืนนอกเหนือจาก  

                                                              ภาระทีไดรั้บมอบหมาย 

ดีเด่น (4 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย และงานพิเศษอืนนอกเหนือจาก 

                                     ภาระทีไดรั้บมอบหมาย และไดผ้ลเป็นทีน่าพอใจอยา่งสมาํเสมอ 
 

7.  มนุษยสัมพนัธ์ 

  หมายถึง  ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานทุกระดบั 

  ไม่ผา่น (1 คะแนน) มีปัญหากบัผูร่้วมงานไม่สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้นไดแ้ละไม่มี 

                                                             การพฒันาเมือไดรั้บคาํเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ผา่น  (2 คะแนน) สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้นไดโ้ดยไม่มีปัญหา 

  ดี (3 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้นเป็นอยา่งดี  

  ดีเด่น (4 คะแนน)   สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้นเป็นอยา่งดี และไดรั้บคาํชมเชยจากผู ้

                                                             ร่วมงาน 
 

8.  ความใฝ่รู้ 

  หมายถึง  การติดตามความกา้วหนา้ในวิชาชีพอยา่งสมาํเสมอ และความสามารถหาความรู้ได้ 

                ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนือง 

  ไม่ผา่น (1 คะแนน) ไม่มีการพฒันาความรู้เพิมเติมจากระดบัความรู้เดิมก่อนการเพิมพูน 

                                                                       ทกัษะในหน่วยนนั 

  ผา่น (2 คะแนน) สามารถทาํกิจกรรมวชิาทีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งดี 

  ดี (3 คะแนน)   สามารถหาความรู้ดว้ยตนเองจากสือต่างๆ และแสดงใหเ้ห็นวา่มีความ 

                                                              รู้เพมิพนูขึนอย่างต่อเนือง 

  ดีเด่น (4 คะแนน)   สามารถหาความรู้ดว้ยตนเองจากสือต่างๆ และแสดงใหเ้ห็นวา่มีความ 

รู้เพมิพูนขนึอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ  เป็นทีน่าพอใจ 

 9.  ความประพฤติ 

  หมายถึง  มีความซือสัตย ์และไม่ทาํใหเ้กิดความเสือมเสีย  เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

                  ทีดีงามของสังคมไทยและจริยธรรมทางการแพทย ์
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  ไม่ผา่น  (1 คะแนน)   มีความประพฤติทีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงามและจริย 

                                                              ธรรมทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจน ไม่มีการพฒันาเมือไดรั้บคาํเตือน 

                                                              เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ผา่น (2 คะแนน)    ไม่มีความประพฤติทีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงามและ 

                                                                     จริยธรรมทางการแพทย ์

 

  ดี (3 คะแนน)   มีความประพฤติทีเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงามและ 

                                                              จริยธรรมทางการแพทย ์ 

ดีเด่น (4 คะแนน)   มีความประพฤติทีเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงามและ 

                                     จริยธรรมทางการแพทย ์ตลอดจนไดรั้บคาํชมเชยจากชุมชนทีอยู ่หรือ 

                                     สามารถเป็นแบบอย่างทีดี 
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        พฝ.3/2 

                                  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหดั 

(ข้อมูลของผู้ประเมินเป็นข้อมูลปกปิดในการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดของแพทยสภาเท่านัน) 
 

ขอ้มูลทวัไป 

 

ชือ – สกุล ………………………………………………..  สถาบนัทีสาํเร็จการศึกษา......................................... 

สถานทีฝึกปฏิบติังาน………………………………………จงัหวดั……………………………………...………

ระยะเวลาปฏิบติังาน    ตงัแต่วนัที…… เดือน…………….. พศ………..สินสุดวนัที…… เดือน…………….. 

พศ……….. 

ระยะเวลาทีฝึก…… %     ลาป่วย……วนั   ลากิจ…..วนั     ขาดงานโดยไม่มีใบลา……วนั  ไม่อยูเ่วรโดยไม่

แจง้…….ครัง 
 

สรุปการประเมินผล 
 

สาขา                         คะแนนทีได้ (เต็ม 4 คะแนน) 

อายุรศาสตร์                                 …..……….. 

ศลัยศาสตร์                                            ………..….. 

ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์                                ……………  

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                                                               …………… 

กุมารเวชกรรม                                         ……………. 

จกัษุวิทยา  โสต ศอ นาสิก                                                           ……………. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                                                        ……………. 

สาขาวิชาเลือก        ระบุ………………………….                   ……………. 

                  คะแนนรวม                                                              …………… 

              คะแนนเฉลีย (เต็ม 4 คะแนน)                                     …………………… 
 

จากขอ้มูลทงัหมด    แพทยท์่านนีผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กหัดโดยคิดจาก 

คะแนนเฉลียของทุกสาขา ดงันี    

 ดีเด่น         (ไดค้ะแนนเฉลียระหว่าง  3.5 – 4.0)  

 ดี                (ไดค้ะแนนเฉลียระหว่าง  3.0 – 3.49)  

 ปานกลาง          (ไดค้ะแนนเฉลียระหว่าง  2.0 – 2.99)  

 ไม่เป็นทน่ีาพอใจ (ไดค้ะแนนเฉลียตาํกวา่ 2.0 )   
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ความเห็นเพิมเติม.................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

      

                                                                                            

                                                      ลงชือผู้อาํนวยการโรงพยาบาล……………………………………………. 

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

 

 

                                                                         วนัที……………… เดือน…..……………….พศ…………….. 
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  รายนามคณะอนุกรรมการรับรองสถาบนัและจัดสรรแพทย์ฝึกหัด  

                 ปรับปรุงเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 

 

. แพทย์หญิงประสบศรี  องึถาวร  ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

. พนัตํารวจเอกทรงชัย   สิมะโรจน์      อนุกรรมการ 

. นายแพทย์บุญชัย  พพิฒัน์วณิชกลุ   อนุกรรมการ 

. นายแพทย์กติติวัฒน์   มะโนจันทร์   อนุกรรมการ 

. นายแพทย์อาํนาจ   มะลทิอง   อนุกรรมการ 

. พนัตํารวจเอกหญิงนาเรศ  วงศ์ไพฑูรย์        อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


